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1. ORGANIZACIJA  DELA  IN  OBRATOVALNI  ČAS  VRTCA 
 
Vrtec Idrija je v letošnjem šolskem letu posloval v petih enotah:  
 

enota odpiralni čas število oddelkov 
Arkova 
Arkova 7, 5280 Idrija 5.30 – 16.15 5 
OŠ Idrija, Lapajnetova 50 5280 Idrija 5.30 – 16.15 2 
Prelovčeva 
Prelovčeva 11, 5280 Idrija 5.30 – 16.15 7 
OŠ Idrija, Lapajnetova 50 5280 Idrija 5.30 – 16.15 2 
Spodnja Idrija 
OŠ Sp. Idrija, Šolska 9, 5281 Spodnja Idrija 5.30 – 16.15 

petek 5.30 – 15.30 
4 

Arkova 7, 5280 Idrija  5.30 – 16.15 1 
Ledine 10, 5281 Spodnja Idrija 5.30/6.00 – 15.30 1 
Ledine 13, 5281 Spodnja Idrija 1 

Godovič 
Godovič 3, 5275 Godovič 6.00 – 16.00 4 

Črni Vrh 
Črni Vrh, 5274 Črni Vrh nad Idrijo 5.30 – 16.00 4 

Tabela 1: Odpiralni čas 

 

Iz preglednice je razvidno, da so v enotah Arkova, Prelovčeva in Spodnja Idrija, zaradi 
zagotavljanja prostora, oddelki tudi na dislociranih lokacijah lokalnih OŠ, v podružnici OŠ 
Spodnja Idrija v Ledinah in Gasilnem domu Ledine. 

Zaradi zaprtja stavbe enote Sp. Idrija v namen izgradnje novega vrtca so v OŠ Sp. Idrija 
gostovali 4 oddelki, oddelek prvega starostnega obdobja je gostoval v enoti Arkova. 
Posledično je bilo v OŠ Idrija namesto 2 oddelkov 4 oddelkov (en od teh je bil polovični). 
Število otrok v posameznem oddelku je bilo prilagojeno prostorskim pogojem.  

Tekom šolskega leta se je obratovalni čas spreminjal v oddelkih v Ledinah zaradi potrebe, ki 
je bila dokazana s strani staršev.  
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2. RAZPOREDITEV OTROK IN DELAVCEV V ODDELKE 
 
Otroci so bili glede na želje staršev in naše zmogljivosti razporejeni v septembru v 30 
oddelkov, od tega je bil eden polovičen. Naknadno se je s 1. 11. 2019 odprl še en oddelek, ki 
je bil en mesec polovičen, nato pa se je oddelek postopno polnil z otroki, ki so dopolnili 
starostni pogoj za vpis v vrtec. Starši so oddali 116 vlog za vpis otrok v vrtec, na podlagi 
obravnavanja komisije je bilo sprejetih 90 otrok. Vloge za vpis v vrtec smo sprejemali celo 
leto in otroke vključevali glede na prosta mesta. Tekom leta se je v vrtec vključilo še 36 otrok. 
Vsi sprejeti niso bili razporejeni v želene enote; prepis v želene enote se izvrši s pričetkom 
novega šolskega leta. 
 

2.1. RAZPOREDITEV OTROK V ODDELKE 

Šolsko leto 2019/20 se je pričelo v ponedeljek, 2. 9. 2019. Na ta dan je bilo v naš vrtec 
vpisanih 467 otrok. Število vpisanih otrok se je tekom leta postopoma višalo. Razporejeni so 
bili v 30 oddelkov v petih enotah.  Naknadno se je s 1. 11. 2019 odprl še en oddelek, ki je bil 
en mesec polovičen, nato pa se je oddelek postopno polnil z otroki, ki so dopolnili starostni 
pogoj za vpis v vrtec. (število oddelkov in lokacija posamezne enote je razvidno iz tabele 2).  

enota število oddelkov 
Arkova 
Arkova 7, 5280 Idrija 
 

5 
2 OŠ Idrija 

Prelovčeva 
Prelovčeva 11, 5280 Idrija 
 

7 
2 OŠ Idrija 

Spodnja Idrija 
Šolska 11, 5281 Spodnja Idrija 
 

4 OŠ Spodnja Idrija 
1 enota Arkova 
2 Ledine (podružnična OŠ v Ledinah, 
Gasilni dom Ledine) 

Godovič 
Godovič 3, 5275 Godovič 

4 

Črni Vrh 
Črni Vrh, 5274 Črni Vrh nad Idrijo 

4  

Kuhinja 
Arkova 7, 5280 Idrija 

centrala kuhinja, dve razdelilni kuhinji in 
kuhinja Črni Vrh 

Tabela 2: Enote in oddelki 

V času šolskih počitnic, prazničnih dni in poletnih dopustov, ko se je predvidevalo, da bo v 
vrtcu manjše število otrok smo starše prosili naj prisotnost svojih otrok v vrtcu napišejo na 
pripravljene obrazce. V času, novoletnih praznikov je bila odprta centralna enota, medtem, ko 
sta bili za jesenske počitnice odprti enota Arkova (za otroke enot Arkova, Prelovčeva in Sp. 
Idrija) in Godovič (za otroke enot Godovič in Črni Vrh), v času zimskih počitnic so bile 
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odprte vse enote, oddelki so bili združeni. Med poletnimi počitnicami sta bili v času od 27. 7. 
do 14. 8. 2020 odprti centralna enota Arkova in enota Prelovčeva.  

Starše smo prosili za prijavo otrok tudi po vrnitvi otrok v vrtec 18. 5. 2020, ko se je po 
epidemiji koronavirusa vrtec ponovno odprl, prav tako za mesec junij.  

Kuharice so pripravljale poleg zdravih in kvalitetnih obrokov tudi 23 dietnih obrokov, za 
katere so starši izkazali upravičenost z zdravniškim potrdilom.  

V letošnjem šolskem letu je bilo v naš vrtec vključenih 13 otrok s posebnimi potrebami. 
Otrokom smo pri izvajanju individualiziranega načrta nudili individualno obravnavo, v skladu 
z odločbo in v sodelovanju z vzgojiteljico in starši. V skladu z odločbami smo po potrebi 
znižali število otrok v oddelkih, v katerih so bili vključeni otroci s posebnimi potrebami.  
Specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in surdopedagoga smo zagotavljali  v sodelovanju 
z ZGNL oz. CIRIUS Vipava, trem otrokom je nudila DSP tudi svetovalna delavka vrtca.  
 
Štirje otroci so imela poleg DSP tudi začasnega spremljevalca (Ledine 8 ur, Prelovčeva 8 ur, 
Arkova 6 ur, Sp. Idrija 5 ur). 
 
 
 

 
 

2.2. RAZPOREDITEV DELAVCEV V ODDELKE, ADMINISTRATIVNO 
IN TEHNIČNO OSEBJE 
 
Z otroki je  bilo v oddelkih septembra 67 strokovnih delavcev, od tega je bilo 30 vzgojiteljic,   
29 vzg. predšolskih otrok-pom. vzgojiteljic in 8 strokovnih delavcev za zagotavljanje 
sočasnosti (v OŠ Idrija zaradi varnosti 1 strokovna delavka za polni delavni čas in 1 za 
polovični delovni čas ter v OŠ Spodnja Idrija 1 strokovna delavka za polni delavni čas in ena 
za polovični delavni čas), zaposlene so bile tudi štiri spremljevalke dve za polni delovni čas, 
ter dve za skrajšani delavni čas, ena za 5 ur in druga za 6 ur dnevno. Z novembrom se je odprt 
najprej polovični oddelke v enoti Prelovčeva tako, da se je skupno število strokovnih delavcev 
povečalo na 68, v decembru je omenjeni oddelek izpolnil pogoje za polni oddelek in smo 
zaposlili dodatno strokovno delavko, skupno 70.  

Organizacijske vodje enot so bile: 

Arkova: Majda Bizjak, 
Prelovčeva: Alenka Tratnik, 
Sp. Idrija: Jožica Seljak Kranjc, 
Godovič: Jasmina Čar, 
Črni Vrh: Irena Janja Rozman, 
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Kuhinja: Irena Kosmač. 

 

Vodje timov v enotah so bile: 

Arkova: Andreja Feltrin, 
Prelovčeva: Daša Rupnik, 
Sp. Idrija: Maja Krapež, 
Godovič: Mirjana Suwa Sedej, 
Črni Vrh: Mojca Terbižan Leskovec. 
 
V upravi je bilo 7 zaposlenih:  

ravnateljica: Nadja Brence, 
pom. ravnateljice: Marjeta Klemenčič, 
računovodkinja: Erika Filipič, 
materialna knjigovodkinja: Daša Pirih, 
poslovna sekretarka: Almira Hvala, 
organizatorka prehrane in zagotavljanje higienskega režima: Elizabeta Žust, 
svetovalna delavka: Adrijana Erjavec. 

V enoti kuhinja je bilo v letošnjem šolskem letu 11 delavk kuhinjskega osebja. Od tega 7 v 
centralni kuhinji v enoti Arkova (4 polni, 3 krajši čas (od tega 1 Sp. Idrija)), v enoti Črni Vrh 
(1 polni delovni čas in ena krajši delavni čas 2 ure dnevno). V razdelilnih kuhinjah Prelovčeva 
(1 polni delovni čas), Spodnja Idrija (zaradi zaprtja stavbe enote je bila 1 za krajši delovni čas 
7 ur v centralni kuhinji v Arkovi ), Godovič (1 krajši delovni čas 4 ure). 

V pralnici sta bili zaposleni dve delavki (zaradi odsotnosti ene zaradi dolgotrajnega 
bolniškega dopusta, je delala druga za polni delavni čas). S 27. 5. 2020 se je perica Beti 
Rupnik upokojila. Zaposlena imamo dva hišnika (oba za polni delovni čas). V mesecu 
novembru se je hišnik Srečko Benčina upokojil, namesto njega se je zaposlil Marko Vojska.  

Za razvoz hrane iz centralne kuhinje v dislocirane enote sta skrbela hišnika in Klara Makselj 
preko pogodbe.  

Čistil nam je čistilni servis Panta rhei.  

Med šolskim letom je bilo nekaj kadrovskih sprememb zaradi daljših bolniških in porodniških 
dopustov. Daljše bolniške odsotnosti, porodniške dopuste in letne dopuste smo nadomeščali s  
študenti in zaposlenimi za določen čas.  

Daljši bolniški dopust je imelo 10 zaposlenih.  

Porodniški dopust je imelo 6 strokovnih delavk, ki so odhajale in se vračale tekom celega 
šolskega leta.  



Vrtec Idrija, Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za  šolsko  leto  2019/20 
 

8 
 

V letošnjem šolskem letu se je upokojili štiri zaposleni (2 strokovni delavki, 1 perica, 1 
hišnik).  
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3. CILJI  IN  NALOGE  VRTCA 
 
Strokovni delavci so svoje delo načrtovali in realizirali v skladu s cilji in načeli Kurikuluma 
za vrtce (1999) in Metodologijo Korak za korakom, kot izvedbeno obliko Kurikuluma, kar je 
razvidno iz poročil o realizaciji letnega delovnega načrta oddelka, ki so priloga k dnevniku 
oddelka, le- ti pa se nahajajo v arhivu vrtca.  

 
3.1. PREDNOSTNO PODROČJE 
 
Prioritetna tema, ki smo si jo letos zastavili kot prednostno področje so bile Igre v pozabi. 
Tekom leta smo sledili naslednjim ciljem: 
 
- globalni prioritetni cilji: 

• spoznavanje, da je bilo življenje ljudi v preteklosti drugačno, 

• primerjava takratnega življenje z današnjim, 

• iskanje podatkov o igračah iz preteklosti ter se igranje iger prednikov, 

• obujanje starih običajev, 

• seznanjanje z igrami, ki so se jih nekoč igrali njegovi predniki in razvijanje 
pozitivnega odnosa do ohranjanja kulturne dediščine in tradicije. 

 
- prioritetni operativni cilji:  

• usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger, 

• otrok prepoznava, uživa, se zabava ob rimah različnih glasovnih in besednih igrah 
ter doživlja zvočnost in ritem, 

• uporaba in razvijanje spretnosti: spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 
umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, materiali, predmeti, instrumenti, tehnikami 
in tehnologijami) in njihovimi izraznimi lastnostmi, 

• možnost seznanjanja z različnimi kulturami in tradicijami, 

• otrok spoznava različne načine zbiranja, shranjevanja in prenosa informacij, 

• otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost.  
 

Prioritetno pedagoško področje kakovosti je bilo Družina in skupnost. Cilj, ki smo mu sledili 
na tem področju je bil naslednji: 

• spodbujati partnerstvo z družinami in omogočati številne priložnosti za 
vključevanje družin in članov skupnosti v otrokov razvoj in učenje. 

 

3.1.1. REZULTATI, KI SMO JIH DOSEGLI NA PREDNOSTNEM PODROČJU 

- Igre v pozabi 

Naša kulturna dediščina je zelo bogata, tudi igre v pozabi so del nje. Skupaj z otroki smo 
ugotovili, da so bili običaji in navade v mladosti naših starih staršev in staršev nekoliko 
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drugačni. Ob izvedbi iger smo opazili, da so kljub temu, da so že tako rekoč kulturna 
dediščina, še vedno aktualne in otrokom zanimive. Otroci so preko prioritetne teme 
spoznavali, da se igre v pozabi lahko igramo tudi v naravi in kako lahko ob tem uporabljamo 
različne naravne materiale. Ob enem pa so spoznavali, kako lahko tudi sami izdelajo igrače 
oziroma različen naravni material uporabimo v druge namene. 

Dejavnosti so potekale v dopoldanskem ali popoldanskem času v sodelovanju s starši, starimi 
starši, bratci, sestricami in zunanjimi sodelavci, potekale so v sproščenem in prijetnem 
vzdušju.  

Otroci so postopoma pridobivali na samopodobi, medsebojni interakciji, socialnih veščinah, 
psiho-fizični kondiciji. Posebno aktivni so bili pri spoznavanju ljudskih pravljic in pesmic, 
gibalno rajalnih igrah. Otroci so spoznali nove igre: besedne, rajalne iger, plesne igre, 
namizne igre …, ki so se jih igrali njihovi predniki. Navajali so se ter usvojili upoštevanje 
pravil. Naučili so se, da je potrebno pri določenih igrah počakati na vrsto, medsebojno 
usklajevanje, krepiti pozornost ter slušna pozornost, miselne aktivnosti, navajanje na možnost 
poraza,  … Izboljšala se je medsebojna komunikacija, postali so bolj gibalno spretni, opazili 
smo boljšo medsebojno komunikacijo, krepili smo družabnost in prijateljske vezi med otroci v 
oddelku in med oddelki. S prenašanjem in ohranjanjem iger na mlajše generacije se je v 
določeni meri poskrbeli za ohranjanje kulturne dediščine. Zanimalo jih je življenje nekoč, kaj 
so se igrali njihovi predniki, pokazali so velik interes za spoznavanje in igranje iger v pozabi. 
Otroci so spoznavali razlike med igračami in igrami nekoč in danes, prišli so do spoznanja, da 
je igrača funkcionalna tudi, če jo izdelamo sami. Navajali so se na spoštljiv odnos do starih 
predmetov. Ugotovili so, da je otrokom pomembno dati čas, možnosti ter jih vzpodbujati in 
opogumljati. Med drugim so spoznali kako kvalitetno s sovrstniki oz. družinami preživljati 
prosti čas in se ob tem na igriv način učiti.  

V dejavnosti so vključevali družine, glede na tematiko tudi stare starše in se medgeneracijsko 
družili in prenašali znanje o igrah, ki so se jih igrali nekoč na otroke. Otroci so se 
medgeneracijskega druženja zelo veselili, aktivno so se vključili v dejavnosti. Otroci so 
nekatera znanja in želje po izvedbi prinesli od doma. Igre so družine in vrtec še dodatno 
povezale. Ugotovili smo, da so se starši pri skupnih dejavnostih težje sprostili in vključevali v 
igro otrok. Opazili smo, da so se pri mlajših otrocih starši lažje vključili v pripravo in izvedbo 
dejavnosti, kot pri starejših. Ob tem se sprašujemo, kaj bi strokovni delavci lahko izboljšali, 
naredili drugače, da bi bila njihova odzivnost večja. Vsem otrokom vključevanje staršev v 
njihovo igro zelo veliko pomeni, počutijo se pomembno in varno. Nekateri starši se povabilu 
niso odzvali. Več iger, ki so se jih igrali nekoč smo pridobili od starih staršev, saj so starši 
otrok še mladi in teh iger ne poznajo dovolj. Na splošno lahko sodelovanje z starši, 
medgeneracijsko sodelovanje ocenimo kot uspešno. V vrtec so nam prinašali veliko 
pripomočkov in materiala za stare igre. Opaziti je bilo, da se starši med seboj spodbujajo, 
vzajemno sodelovanje staršev in vrtca je prineslo dobre rezultate in bolj trdne vezi.  

Strokovni delavci so pri izvedbi dejavnosti skrbeli za dosledno uresničevanje ciljev in 
nadgradnjo le teh glede na razvojno stopnjo otrok. V začetku je bilo pri strokovnih delavcih 
nekoliko negotovi glede zastavljenih ciljev. Načrtno se je opazovalo neformalne situacije, kjer 
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so otroci vpletli vsebine prioritetne teme. Ob izvedbi dejavnosti so bili strokovni delavci 
pozorni, da so se otroci počutili dobro, sprejeto … 

Izhajanje iz posameznika (upoštevanje individuuma), starostne stopnje in razvoja 
posameznega otroka so strokovni delavci glede na zastavljene cilje poiskali primerne igre, 
literaturo, prilagodili pravila v kolikor je bilo to potrebno. Uspešni niso bili le otroci drugega 
starostnega obdobja, z večkratnimi ponovitvami preko šolskega leta so tudi  najmlajši otroci 
osvojili igre primerni starostni stopnji in pravila, ki so jih strokovni delavci postopno 
nadgrajevali glede na dobljene rezultate, da so dosegli zastavljen cilj.  

Strokovni delavci so poročali, da gradivi na to temo ni veliko, nekaj gradiva je na spletu in 
knjigah. V sodelovanju s starši in starimi starši se je izdelalo nekaj zbirk z igrami v pozabi.  
Predlagalo se je, da se zbirke hrani v knjižnici. 

Zaradi nastale zdravstvene (epidemija koronavirus) situacije so nekatere načrtovane 
dejavnosti ostale nerealizirane.  

- Družina in skupnost 

Želeli smo poglobiti znanje na tem področju zato smo se vključili v program Šole za 
ravnatelje: Mreže učečih se šol in vrtcev, z vsebino Znamo komunicirati s starši.!? Program 
temelji na teoriji in praksi, ki vodi do izboljšave na določenem področju. Strokovne delavke, 
ki so se udeležile programa so izvajale delavnice v okviru strokovnih aktivov.  

Komunikacija s starši je del našega vsakdana. V medsebojnem komuniciranju smo vzgled 
otrokom, ki nas ob tem ves čas opazujejo (prekriti kurikulum). Načini komunikacije, ki 
potekajo med strokovnimi delavci in starši so različni: pisno besedo, verbalno, neverbalna 
govorica in IKT. Dober odnos med vzgojiteljico in starši temelji na zaupanju, pomemben je 
profesionalni sodelovalni odnos: poslušanje, jasna sporočila staršem, sprejemanje njihovega 
razmišljanja, pobud, idej s strani staršev …  Ne zgolj verbalna, pomembna je tudi neverbalna 
komunikacija, kamor sodi mimika obraza, izraz oči, intonacija glasu, drža telesa. Pomembno 
je sprejemanje različnosti družin, prilagoditi komunikacijo glede na potrebe družine. 
Strokovni delavci so skozi izvedene delavnice dodatno ozavestili kako pomembno je, da so 
pozorni, da ne prihaja do šuma v komunikaciji. Veliko jih je navedlo, da pri starših preverjajo 
razumevanje povedanega, ponovijo, če so oni prav razumeli …  

Nekaj družin prihaja tudi iz drugih republik, so priseljenci. Opažamo, da je komunikacija 
otežena, saj nekateri ne znajo jezika. Potrudili smo se, da smo informacije podali na način, da 
so jih razumeli. Več je bilo tudi osebnega pogovora (prihod-odhod otrok), preverilo se je ali 
so informacije, ki so jih prejeli preko oglasnih desk, eAsistenta … tudi razumeli.  

Vsakodnevna izmenjava informacij je potekala bodisi ob prihodu-odhodu otroka, s sporočili 
preko oglasne deske oz. aplikacije eAsistent. Preko aplikacije eAsistent so starši dobili tudi 
fotografije preko katerih lahko spremljajo dogajanje v vrtcu. Imajo tudi možnost posredovanja 
sporočil strokovnim delavcem.  
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Staršem je na voljo tudi spletna stran vrtca, kjer so vse potrebne informacije (predstavitev 
vrtca, katalog javnega značaja, načini sodelovanja s starši, opis projektov, obogatitvene 
dejavnosti, jedilniki, obrazci …). 

Na roditeljskih sestankih so s starši uporabili znanje pridobljeno na delavnicah, npr. izvedli so 
nekaj iger za bolj sproščeno vzdušje. Nekateri so dali poudarek že na oblikovanje in vsebino 
vabila, npr. vabila so opremili z risbico otroka, drugače podana vsebina sestanka. Drugi 
roditeljski sestanek so izvedli na drugačen način, nekateri so ga izvedli na blazini (jutranje 
srečanje), starši so lahko začutili utrip dopoldneva, ki ga doživljajo otroci v vrtcu, se igrali 
socialne igre (preko igre telefončki prišli do spoznanja kako se lahko informacija popači). 
Samo vzdušje na tako organiziranem sestanku je bilo bolj sproščeno, izmenjava informacij je 
potekala manj formalno, vsi so bili aktivni, obrazi nasmejani .... Nekateri so roditeljske 
sestanke organizirali, da so starši s seboj pripeljali tudi otroke. Spet drugi so jih organizirali v 
obliki delavnic, kjer so izdelovali igrače oz. zbirke iger v pozabi. Starše so pozvali tudi k 
načrtovanju, nekateri so svoje predloge zapisali na listič, na podlagi zapisov so se skupaj 
odločili za eno od idej. Pridobljeno znanje in drugačen način dela ob izvajanju gibalnih 
izzivov (projekt Fit4kid)  so v enem od oddelkov predstavili na roditeljskem sestanku na 
način, da so ga izvedli v gibanju.   

Prav tako so si strokovni delavci prizadevali tudi pogovorne ure izpeljati na način, da so starše 
vzpodbujali, da so pri morebitnih nesoglasjih skupaj iskali rešitev, staršem so prisluhnili, 
podajanje dejstev o otroku so podkrepili s primeri.  

Starše smo povabili medse na že tradicionalna praznovanja rojstnih dni. Letos je nekaj 
oddelkov to obliko druženja želelo izboljšati in so temo izbrali kot prioritetno. S starši so 
pripravili dejavnosti na tematiko iger v pozabi. Poleg tega so se družili tudi pri sprehodih, 
pripravi različnih jedi. 

Druženja so potekala tudi na povabilo staršev na njihovem domu, kjer so jih obiskali zgolj 
strokovni delavci, v nekaterih primerih pa cel oddelek.  

Ne zgolj s starši v letošnjem letu je bil velik poudarek na medgeneracijskem druženju ter 
sodelovanju. Sodelovanje s starimi starši je potekalo bodisi v dopoldanskem času, v okviru 
Simbioze giba, v okviru naše prioritetne teme igre v pozabi, poleg tega so bile otrokom 
predstavljena ročna dela, tradicionalna znanja, izdelava talnih iger ... Način druženja so stari 
starši pohvalili, prav tako organizacijo, pri dejavnostih so uživali.  

Težave, ki smo jih srečevali v komunikaciji s starši so bile: neodzivnost (npr. pri prijavi otrok 
med poletnimi počitnicami, strokovni delavci so jih morali večkratno pozivati). Strokovni 
delavci so poročali tudi o tem, da so na drugi strani pa nekateri starši pričakovali, stalno 
pripravljenost odgovarjanja na maile tudi ob vikendih, praznikih … 

V času karantene smo staršem pripravili nekaj predlogov dejavnosti, člankov, fotogalerijo na 
naši spletni strani. Strokovni delavci so komunicirali s starši preko eAsistenta, nekateri so 
pripravili video klic preko aplikacije Zoom.  

Priloga: Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2019/20 je priloga poročila. 
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4. PROGRAM  VRTCA 

V Vrtcu Idrija so otroci imeli možnost obiskovati dnevni program za prvo in drugo starostno 
obdobje in poldnevni program za drugo starostno obdobje (za tiste otroke, ki so imeli 
sklenjeno pogodbo pred 1. 9. 2016). Za otroke, ki niso vključeni v vrtec smo ponudili 
programa Cicibanove in Igralne urice, vendar za ti dve obliki programa ni bilo interesa. 
Pripravili smo ponudbo obogatitvenih dejavnosti, ki so potekale v popoldanskem času: 
Zborčki, Ustvarjalnice, Pravljično lutkovne dejavnosti, Gibalne dejavnosti za otroke; in v 
dopoldanskem času: Mali sonček in Ciciban planinec. Poleg prednostne teme Igre v pozabi, 
smo imeli naslednje projekte: Fit4Kid, Mreža učečih se šol in vrtcev, Turizem in vrtec, 
Zdravje v vrtcu, Simbioza giba, Aktivno učenje otrok (»mesec brez igrač«).  

 
4.1. REALIZACIJA DNEVNIH IN POLDNEVNIH PROGRAMOV 

 
Realizacija dnevnih in poldnevnih programov za vse starostne skupine je razvidna iz poročila 
posameznega oddelka, ki se hranijo v arhivu vrtca. Tekom šolskega leta smo svoje dejavnosti 
predstavljali na oglasnih deskah, na spletnih straneh vrtca, sredstvih javnega občila (članki), 
roditeljskih sestankih, pogovornih urah in na različnih prireditvah in delavnicah od 
jesenovanja, krasitev ob novem letu, v posameznih enotah oz. oddelkih. Letošnje šolsko leto 
smo zaradi epidemije imeli vrtec zaprt od 16. 3. do 18. 5. 2020. V tem času smo s starši 
komunicirali preko telefona, e-pošte, eAsistenta, video konferenc. Na naši spletni strani smo 
pripravili predloge dejavnosti, nasvetov, foto galerijo izdelkov (fotografije so nam pošiljali 
starši).  

4.1.1. SPREMLJANJE DELA V ODDELKU 

Letos smo se odločili, da bo spremljal delo v oddelku tim v sestavi: ravnateljica, pom. 
ravnateljice ter tri strokovne delavke.  

 

4.2. PROGRAMI ZA OTROKE, KI NE OBISKUJEJO VRTCA 

4.2.1. CICIBANOVE URICE, IGRALNE URIC 

Ob vpisu v mesecu marcu 2019 za programa Cicibanove in Igralne urice ni bilo vpisa, zato 
smo vpis ponovili na pobudo članov Sveta zavoda v oktobru 2019, vendar za omenjena 
programa v letošnjem letu ni bilo zanimanja in jih nismo izvajali.  
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4.3. PROJEKTI  

4.3.1. FIT4KID 

Fit International pokriva naslednja področja: telesno dejavnost in šport, izobraževanje, 
fiziologijo, nevrološko znanost in izobraževalno nevrološko znanost. Projekt združuje številne 
izkušnje vrhunskih strokovnjakov, njegov osrednji pomen pa je promocija med mladimi in 
podajanje novih inovativnih strategij učenja. Te so danes še kako potrebne za uspešno in 
vseživljenjsko učenje na prav vseh ravneh šolanja. Fit Internatonal je osredotočen na 
spodbujanje telesne dejavnosti kot poglavitne dejavnosti zdravega načina življenja v 
najširšem smislu. 

V našem vrtcu smo se odločili, da se pridružimo programu Fit4Kid – Fit učenje za Fit otroke. 
Program zajema vsa področja razvoja, s poudarkom na kognitivnem razvoju. Vključuje vsa 
področja kurikuluma in je namenjen vsem starostnim skupinam. Program je sestavljen iz 
inovativne pedagogike (Fit pedagogika), izobraževalnih programov, tehnik in smernic, ki 
zagotavljajo povečanje vadbe in telesne dejavnosti ter hkrati aktivno spodbujajo možgane. S 
tem se poveča učinkovitost pri učenju in izboljša učne spretnosti in sposobnosti. 

V okviru projekta so se strokovni delavci izobraževali na internih izobraževanjih v prostorih 
našega vrtca. Poleg tega so se multiplikatorji izobraževali tudi na centraliziranih 
izobraževanjih, udeleževali so se aktivov ter seminarjev.  

Prikaz dela so zunanji izvajalci predstavili v didaktičnih delavnicah neposredno v oddelkih, 
kjer so jih spremljale naše strokovne delavke.  

Strokovne delavke so vsebine vnašale v vsakdanje dejavnosti, torej izhajanje s področja 
gibanja ter vključevanje vse ostala področja kurikuluma.  

Multiplikatorke so v okviru programa sestavile elementarno skupinsko igro, vsebina katere je 
lokalno obarvana in temelji na dediščini kraja in sicer je igri naslov Zmešnjava v rudniku.  

Projekt se bo nadaljeval tudi v naslednjem šolskem letu.  

4.3.2. TURIZEM IN VRTEC 

Vseslovensko gibanje Turizem in vrtec - Z igro do prvih turističnih korakov deluje pod 
okriljem Turistične zveze Slovenije. V šolskem letu 2019/20 je bila rdeča nit projekta Festival 
naj bo. 

V sklopu projekta smo v našem vrtcu načrtovali več dogodkov. Glede na situacijo, ki nam jo 
je zagodel koronavirus smo lahko izvedli  Festival slovenske domače hrane v enoti 
Prelovčeva in Moj dan – Moj festival v oddelku L2 enote Sp. Idrija. 

V enoti Prelovčeva so se v tednu od 18. do 22. novembra 2019 z otroki veliko pogovarjali o 
hrani, sestavinah, spoznavali so različne načine priprave hrane, skupaj so kuhali, pekli in na ta 
način otrokom približali zdrav odnos do hrane. Otroci so pri vseh dejavnostih aktivno 
sodelovali in ob tem spoznavali tradicionalne slovenske jedi značilne za določeno lokalno 
območje. Kulinarično dogajanje preko tedna so zaključili s kulinaričnim doživetjem, ki so ga 
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poimenovali Festival slovenske domače hrane. Dogodek so popestrili s kratkim kulturnim 
programom in degustacijo vseh pripravljenih jedi. Okušali so svež jabolčni sok, pirin kruh z 
drožmi, bučno juho, »pajtičke«, »habance«, orehovo potico, jabolčni zavitek, ajdovo torto z 
jabolki, skuto in medom ter skutni in sadni namaz. 

V oddelku L2 Ribice so dali poudarek na posamezniku in njegovih željah. Projekt je bil 
zastavljen z vidika upoštevati in spodbuditi posameznika in njegovih interesov. Iz tega se je 
razvilo spoštovanje drug do drugega, spoznavanje kaj nas razlikuje in povezuje. Predvsem pa 
jih je individualnost povezala, spodbudila k sodelovanju. Prišli so do odgovorov in zaključkov 
kaj lahko vsak naredi zase, za nas, za skupnost, kdo smo kot celota in kaj sem kot 
posameznik. V sklopu rojstnih dni je vsak pripravil dogodek, dejavnost, ki je veselila njega, 
preko katere se je predstavil ali pa je preko ostalih dejavnosti v oddelku lahko še bolje 
sodeloval. Poimenovali so ga Moj dan – moj festival. Družine z otroci so se v večini 
osredotočile na gibanje v naravi, na skrb za zdravje, na teme, ki nas povezujejo in jim 
namenjamo več pozornosti zadnjih nekaj let. Gostili so tudi različne zunanje strokovnjake in 
obiskovalce. Vzgojiteljice so v popoldanskem času organizirale dva večja festivala. Prvi je bil 
Festival starih iger, kjer so bile vabljene cele družine in so se preizkušali v igri kot nekoč, 
drugi je bil Pustni festival, kjer so pri izvedbi sodelovali krajani in starši. Skupaj so se podali 
na pustno povorko ter pustni karneval z glasbili. 

V začetku leta smo načrtovali tudi izvedbo Festivala iger v pozabi, kar bi bil zaključek 
letošnje prioritetne teme, kjer so otroci spoznavali različne igre, ki so se jih igrali naši 
predniki. Dejavnosti so potekale preko šolskega leta vse do izbruha koronavirusa in 
razglasitve epidemije. Glede na to festivala ni bilo moč izpeljati. 

Poročilo projekta Turizem in vrtec se hrani v arhivu vrtca. 

4.3.3. TEDEN EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 
V začetku oktobra 2019 (28. 9. -12. 10.) so potekali dnevi evropske kulturne dediščine. V 
programu so sodelovali otroci oddelka A5, enote Arkova. Dejavnosti so prilagodili starosti 
otrok (4-6 let) in preko različnih aktivnosti spoznavali del idrijske kulturne dediščine – 
seznanjali so se z idrijsko čipko. 
Spoznali so, da je idrijska čipka pomemben del slovenske kulturne dediščine. Njen razvoj se 
je začel že v sredini 19. stoletja. Ženske so zaradi takratnih razmer – izgube dela, začele 
izdelovati klekljane čipke. S časoma je idrijska čipka začela dobivati svojo značilno obliko in 
v letih pred prvo svetovno vojno dosegla svoj vrh. Klekljanje se je razširilo tudi na nekatere 
sosednje kraje. Čipke, ki so nastajale v nekoč, so bile drugačne od današnjih. Bile so bolj 
enostavne in cenejše. Uporabljali so jih kot okrasje pri oblačilih ali v stanovanjski tekstilni 
opremi. Danes se idrijsko čipko podaja predvsem zaradi turizma ter se jo predstavlja kot del 
slovenske kulturne dediščine v obliki protokolarnega darila. Za današnji razvoj idrijske čipke 
skrbi Čipkarska šola v Idriji, Mestni muzej Idrija, Društvo klekljaric idrijske čipke in Festival 
idrijske čipke (povzeto po DEDI – idrijska čipka). 
V oddelku so vzgojiteljice otrokom pripravile tipno uganko. V torbo so skrile predmet, ki se 
ga uporablja pri nastajanju čipke. Otroci so predmet poslušali, ga povonjali in potipali. Namen 
dejavnosti je bil, da otroci skozi čim več čutil ugotovijo, kaj se skriva v torbi. Nato so dobili 
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bel list papirja in svinčnik, si poiskali svoj kotiček v igralnici in narisali, kar so tipali. Nastale 
so prave umetnije. Nato smo skriti predmet – klekelj tudi razkrili. Odgovor kaj je čipka? So 
dobili v Čipkarski šoli Idrija, kjer so si ogledali razstavo. Posodili so jim potrebščine za 
klekljanje. V sklopu spoznavanja idrijske čipke so se odpravili na ogled trgovine v Idriji, kjer 
prodajajo vse zavese, prtički, nakit, oblačila, velik lesen klekelj prislonjen na gostilno, tortica 
s motivom čipke. V vrtcu so izvedli kar nekaj zanimivih in raznovrstnih dejavnosti. Klekljali 
smo kitico. Na pomoč so nam priskočili spretni prsti nekaterih mam in starega ata. Klekljana 
kitica jim je služila kakor vrv, kamor pripnejo risbice, ki so na razstavi. Pripravili so razstavo 
čipk, ki so jih otroci prinesli od doma. Na ogled so postavili tudi mapo s papirci različnih 
motivov ter prebirali knjige na temo čipke in klekljanja. S čipkami so tudi likovno ustvarjali. 
S pisalom so sledili po črti, ki jo narekuje papirc. Koščke starih čipk, ki so nam jih odstopile 
none, pa so prebarvali s tempera barvo in odtisnili na papir. Preizkusili so se tudi na področju 
gibanja. Iz dolge vrvi so otroci oblikovali zavito cesto (čipko) in se nato sprehodili po njej. 

4.3.4. SIMBIOZA GIBA 

Letos smo se že petič zaporedoma pridružili vseslovenski akciji Simbioza giba, ki je potekala 
od 14. 10. – 21. 10. 2019. Sodelovale so vse enote, skupaj smo izvedli 27 ur 
medgeneracijskega sodelovanja. V tem tednu smo se družili na različne načine z različnimi 
generacijami. Odziv s strani različnih generacij (starši, stari straši, sorojenci) je bil velik. 
Večina oddelkov je pripravila druženja v dopoldanskem času, nekaj je bilo izvedenih tudi 
popoldan. Dejavnosti so večinoma  potekale na prostem. 

Med izvedenimi dejavnostmi je bil letos poudarek na tematiki Igre v pozabi, ki ji letos 
sledimo v našem vrtcu.  

Poleg iger v pozabi so se medgeneracijsko skupaj podali na različne sprehode in pohode 
(Bajer pri Godoviču pri zaselku Šebalk, Pod grič, sprehod okoli Ledinskih Krnic, sprehod do 
čistilne naprave, pohod na Smukov grič po poti Rdeče Kapice, sprehod po kolesarski poti do 
zaselka »Amerika«, obisk kmetije v Dolah, opazovanje narave, iskanje zaklada), ogledali so si 
črno kuhinjo v Godoviču, izvedli vadbeno uro v telovadnici, peli pesmi, poslušali gibalno 
zgodbo Slon v slaščičarni in se igrali igre z žogo. 

Ob koncu so v eni od enot zapisali: »Zelo smo se zabavali, ko smo ob pomoči staršev in starih 
staršev obujali spomine in se neverjetno zabavali ob različnih igrah, na katere smo že skoraj 
pozabili.« 

Novost letošnje akcije je možnost pridobiti naziv Simbioza vrtca, katerega si bomo 
prizadevali pridobiti z druženjem med generacijami tudi preko celega šolskega leta, upamo, 
da se bodo naše poti čim večkrat srečale. Prvič so se srečale, ko so naši otroci 22. 10. 2019, 
razveselili stanovalce Doma upokojencev Idrija s skupnim petjem in plesom, nadaljevale pa 
23. 10. 2019 z nastopom v OŠ Idrija za starejše občane. 



Vrtec Idrija, Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za  šolsko  leto  2019/20 
 

17 
 

4.3.5. ZDRAVJE V VRTCU 

Tudi v šolskem letu 2019/2020 smo se odločili za sodelovanje pri projektu Zdravje v vrtcu. 
Nosilec projekta je NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje v Ljubljani) v Ljubljani. Tema 
oz. rdeča nit letošnjega leta pa je bila: Počutim se dobro. 

V tem šolskem letu je aktivno sodelovalo 20 skupin iz našega vrtca.  

Tako vzgojiteljice kot pomočnice vzgojiteljic, so se imele možnost udeležiti jesenskega ali 
spomladanskega izobraževanja. Spomladansko izobraževanje je zaradi koronavirusa potekalo 
na drugačen način in sicer s prebiranjem gradiva in izpolnjevanjem ankete. Prav tako je preko 
ankete letos potekala tudi oddaja poročil. 

Vsi aktivni udeleženci projekta so z različnimi dejavnostmi poskrbeli, da se je skrb za dobro 
počutje  prepletalo skozi vse aktivnosti po kotičkih v igralnici in izven nje. Preko oglasnih 
desk in spletne strani vrtca, pa so obveščali starše in ostale obiskovalce, kaj vse se na to temo 
dogaja v vrtcu.   

V oddelkih so se odvijale različne dejavnosti, ki so bile vezane na rdečo nit tekočega leta. 
Večina udeleženih, je projekt povezalo s projektom Simbioza giba, ter prioritetne teme vrtca 
Igre v pozabi. Poskrbeli so, da so se dobro počutili prav vsi udeleženci dejavnosti. Medse so 
povabili razne zunanje udeležence raznih institucij (Doma upokojencev, Zdravstvenega doma, 
OŠ), starše, stare starše, prijatelje … ter z njimi izpeljali zelo različne dejavnosti. Nap.: peka  
kuha in različnih jedi, razne gibalne aktivnosti v naravi ter v igralnici/telovadnici, fina in 
groba motorika, prebiranje razne literature, ogled raznih video posnetkov, umivanje rok in 
zob, dejavnosti na temo čustev, nahrbtnik na domu, dejavnosti v povezavi s projektom 
Simbioza giba, igra Iger v pozabi, ročna dela, prva pomoč, obdelovanje gredic, uvajanje 
novincev, varnost v prometu, praznovanje rojstnih dni … 

V času epidemije koronavirusa, ko so bili vrtci zaprti, so strokovni delavci vseeno 
vzpostavljali stik z otroki in njihovimi družinami preko spletne strani vrtca, spletne pošte ter 
videokonferenc.  

Skozi različne dejavnosti, ki so jih izvedli skupaj z vsemi oddelki ali pa posebej, so obeleženi 
tudi vse svetovne dneve povezane z zdravjem.  
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4.4. OBOGATITVENI PROGRAMI V LASTNI IZVEDBI 
 
4.4.1. MALI SONČEK 

Mali sonček je gibalno/športni program, ki je namenjen otrokom od drugega do šestega leta in 
je sestavljen iz štirih stopenj in poteka pod okriljem Šport mladih, Športni zavod Nova 
Gorica. Za izvajanje programa Mali sonček smo se odločili, ker temelji na elementarnosti in 
ne na tekmovalnosti. Otroci so dobili pozitivne izkušnje in odnos do gibalno/športnih 
dejavnosti, med seboj so se vzpodbujali in pomagali, če je bilo to potrebno. 

Otroci so z motiviranostjo, voljo in pomočjo strokovnih delavcev spoznali, da lahko izvedejo 
posamezno nalogo in s tem osvojijo nalepko in ob koncu priznanje za opravljeno posamezno 
stopnjo. Strokovni delavci so navedli, da so večino nalog izvedli v naravnem okolju. 
Posamezne naloge v okviru programa Mali sonček so bile izvedene tako, da so spodbujale 
uspeh vsakega posameznika, otroke pa so učile spoštovanja razlik med vrstniki.  

Otroci so poleg vsakodnevnih dejavnosti, ki so jih izvajali s področja gibanja imeli dodatno 
možnost izvajati naravne oblike gibanja, kot so hoja, tek, lazenja, plazenja, plezanja, skoki … 
V letošnjem letu je bila prioritetna tema Igre v pozabi, določene gibalne dejavnosti so lahko 
strokovni delavci povezali z omenjeno temo.  

Poglavitni cilj je bil optimalno razvijati gibalne sposobnosti, še posebej koordinacijo 
(skladnost) gibanja in ravnotežje ter seznaniti najmlajše s čim več različnimi dejavnostmi.  

Gibalno/športne dejavnosti so potekale kontinuirano preko celega šolskega leta (izjema je bilo 
zaprtje vrtca zaradi epidemije koronavirusa), zlasti z upoštevanjem načel sistematičnosti in 
postopnosti, individualnosti in varnosti. Otroci so imeli možnost ponavljanja in postopnega 
osvajanja gibalno/športnih aktivnosti in znanj.  

Da smo dosegli zastavljen cilj smo gibalno/športne dejavnosti izvajali v večji meri na 
prostem, v prostorih vrtca, nekateri oddelki v telovadnici. Uporabljali so različne športne 
pripomočke, velik poudarek je bil letos na uporabi naravnega materiala, ki je nadomestil 
nekatere športne rekvizite. V letošnjem letu je bil cilj nekoliko prilagojen razmeram epidemije 
in sicer so bile za osvojitev priznanja dovolj že tri opravljene naloge. Možnost je bila tudi 
izvajanje nalog v času zaprtja doma. Večinoma je naloge opravila že pred zaprtjem, torej pred 
13. 3. 2020, nekaj jih je cilj doseglo po ponovnem odprtju vrtca, od 18. 5. 2020, dalje.  

Zavedamo se, da je z gibalno/športnimi aktivnostmi pomembno pričeti v najzgodnejšem 
obdobju otrokovega življenja, zato smo v vseh starostnih obdobjih spodbujali željo, navado in 
potrebo po športnem udejstvovanju.  

V program Mali sonček smo spodbujali in vključevali starše in poudarjali pomen bivanja 
otrok na prostem, ne glede na vremenske razmere.  
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Veseli smo, da se je za sodelovanje v programu letos odločilo 22 oddelkov iz vseh enot (kar je 
razvidno iz tabele). Skupno je bilo vključenih 358 otrok. 

skupina Št. 
otrok 

Modri 
sonček 

Zeleni 
sonček 

Oranžni 
sonček 

Rumeni 
sonček 

Prilagojen 
program 

A1 12 12     

A2 14 14      

A3 19 5 14    

A4  23  3 19   1  

A5 17   11  6   

A6 6    6  

A7 18    18   

P3 14 14      

P4 17 7  10    

P6 22   22   

P8 21   6 15  

SP3 14 14     

SP4 18  18     

SP6 19   3 16  

LEDINE 2 20  7  5  7 1  

LEDINE 1 12 12      

G1 13 13     

G2 16  5 11    

G3 16   8 8  

ČV1 8 8      

ČV2 19  10  9    

ČV3 20    20   

SKUPAJ 358 99 67 94 96 2 
Tabela 3: Sodelovanje v programu Mali sonček 

Poročilo programa Mali sonček se hrani v arhivu Vrtca Idrija. 

4.4.2. CICIBAN PLANINEC 

Dodatna dejavnost Ciciban planinec je namenjena najmlajšim obiskovalcem narave in 
njihovim odraslim spremljevalcem. 

Navajanje na zdrav način življenja in seznanjanje s planinstvom v našem vrtcu začenjamo že 
v najzgodnejšem obdobju. V akcijo so vključeni otroci stari od 3 do 6 let. Otrokom ponujamo 
dejavnosti, ob katerih doživljajo zadovoljstvo in veselje. Izlete vodijo strokovne delavke vrtca 
ali medse povabijo goste. S svojim znanjem in izkušnjami otrokom približajo, na njim 
primeren način, lepoto gorske narave planinski vodniki, gorski reševalci, varuhi gorske 
narave,… Naši izleti v naravo so primerni starosti in sposobnosti otrok. Spoznavamo bližnje 
vzpetine v domačem kraju, s starši pa otroci obiščejo tudi druge planinske poti. V dnevnik 
Ciciban planinec otroci zabeležijo, narišejo ali vanjo vstavijo fotografijo, vtise z izletov. Za 
doseženo število izletov dobijo nalepko.                                                                                                                        
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Za štiri vpisane izlete so otroci nagrajeni z nalepko markacije, za osem dobijo nalepko 
Gorskega apolona, za dvanajst pa nalepko Clusijevega svišča. Kdor zapolni celotno knjižico 
dobi priznanje in Dnevnik 1.    

Sodelujemo s Planinskim društvom Idrija in Mladinsko komisijo Planinske zveze Slovenije. 
Naš cilj je spodbuditi najmlajše in njihove starše k različnim dejavnostim v naravi, kjer se 

odpirajo čudovite možnosti gibanja, doživljanja, raziskovanja in spoznavanja narave. 

V šol. letu 2019/20 smo v Vrtcu Idrija izvajali program Ciciban planinec v enajstih oddelkih. 
Skupno je sodelovalo 208 otrok. 

Oddelek Št. 
Otrok 

Markacija Gorski 
Apolon 

Clusijev 
svišč 

Dnevnik 1 

ARKOVA - ZABICE 23 22 / / / 

 

ARKOVA - MEDVEDKI 17 17 / / / 

 

SP. IDRIJA - MEDVEDKI 
 

19 13 / / / 

SP. IDRIJA - PETELINČKI 18 

 

/ / / / 

 

SP. IDRIJA - ZAJČKI 19 / / / / 

 

PRELOVEC - PINGVINČKI 17 13 11 11 4 
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Tabela 4: Sodelovanje v programu Ciciban planinec 

 

4.5. DODATNE DEJAVNOSTI 
 
4.5.1. ZBORČKI 
V letošnjem šolskem letu so imeli otroci možnost prepevati v štirih zborčkih. V Godoviči v 
zborčku Zvezdice, v enotah Prelovčeva ter Arkova v zborčku Škratki, v Sp. Idriji v zborčku 
Prfarski štruklci ter v Črnem Vrhu v zborčku Kresničke.  

Skupaj je v zborčkih prepevalo 50 otrok, od tega in 11 v zborčku Zvezdice, 13 v zborčku 
Škratki, 17 v zborčku Prfarski štruklci ter 9 v zborčku Kresničke. Zborovodja zborčkov 
Zvezdice in Kresničke je bil Matija Rupnik, zborček Škratki sta vodili Romana Ostrožnik in 
Maja Lampe, Bojana Jeram in zunanja sodelavka Elizabeta Lampe pa sta vodili zborček 
Prfarski štruklci.  

Vaje so potekale enkrat tedensko po eno uro. 

Dejavnost prepevanja v zborčku je bila namenjena otrokom drugega starostnega obdobja, ki 
so umetniško nadarjeni, izražajo posebno zanimanje za petje, igranje na male ritmične 
instrumente. Otroci so s pripevanjem in petjem razvijali glasbene sposobnosti in spretnosti, 
kar je pripomoglo k razvoju melodičnega in ritmičnega posluha in prenašanju pevskih 
izkušenj tudi na druga področja otrokovega razvoja. Petje in pripevanje je pozitivno vplivalo 
na umske in telesne sposobnosti, otroci so se je učili glasnosti in tišine, ritma, smeri zvoka, 
melodije in drugih glasbenih zakonitosti.  Pri petju se je otroke spremljalo z električno 
klaviaturo ali s kitaro, otroci so ritmično spremljali prepevanje z malimi instrumenti, v 
največji meri so bili to različni zvončki, triangli, metalofon in ksilofon. Otroke so vzpodbujali, 
da sami dajo predloge o tem, katere in kakšne pesmi bi radi prepevali. Ugotovili so, da imajo 
otroci radi dinamične melodije, z različnimi zvočnimi in gibalnimi vložki. Temu in 
kulturnemu dogajanju so prilagajali izbiro pesmi, ki so jih izvajali na skupnih druženjih in 
nastopih. Vsebino pesmi so vključili v krajšo pripoved, razgovor, deklamacijo, igro, z 
ugankami, prav tako pa sva jih povabili k izbiri pesmi in oblikovanju izvajalskih načinov. 
Obeležili so tudi praznovanje rojstnega dne otrok s petjem izbrane pesmi. Otroci so sami 
dajali pobudo, kako bi se ob glasbi gibali, gibanje smo popestrili z rekviziti, posnemanjem 
gibanja živali, vozil, naravnih pojavov, različnih predmetov in pantomimo. Sledili so tudi 
prioritetni temi Igre v pozabi, med drugim prepevali ljudske pesmi.  

PRELOVEC - ČEBELICE 17 6 / / / 

 

PRELOVEC – JEŽKI 
 

   21 1 5 1 / 

PRELOVEC – ZVEZDNI METULJI 
 

18 1 5 8 / 

ČRNI VRH – METULJČKI 
 

19 / 2 /  

ČRNI VRH – KONJIČKI 
 

 20 1 15 5 / 

SKUPAJ 208 74 38 25 4 
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Svoje pridobljeno pevsko znanje so zborčki predstavili na nastopih:  

Zborček Zvezdice:  

4. 2. 2020 Nastop pred otroki z vrtca ob tednu kulture 
Tabela 5: Nastopi zborčka Zvezdice 

Zborček Škratki: 

nov. 2020  Nastop Festival slovenske domače hrane 
feb. 2020 Nastop ob počastitvi dneva kulture 

Tabela 6: Nastopi zborčka Škratki 

Zborček Prfarski štruklci: 

dec. 2020   Nastop za otroke in pedagoški kader v enoti Sp. Idrija 
Tabela 7: Nastopi zborčka Prfarski Štruklci 

Poročila posameznih zborčkov se hranijo v arhivu Vrtca Idrija.   
 
 
 

 
 

 

 

4.5.2. USTVARJALNICE 
Dodatno dejavnost »Ustvarjalnice« sta vodili Barbara Zabukovec in Urška Kofol. 

Delavnice so potekale enkrat tedensko, obiskovalo jih je 7 otrok. 

Namen delavnic je bil približati otrokom različna področja umetnosti (likovno, glasbeno, 
plesno, dramsko in AV) na njim primeren način. Strokovni delavki sta delavnice pripravili 
tako, da so bila zastopana vsa področja umetnosti. Vsaka delavnica je bila zastavljena kot 
vnaprej načrtovana dejavnost. Teme delavnic so bile vezane na letne čase, na praznovanja in 
običaje. Delavnice so otrokom omogočile napredek na vseh področjih razvoja, poudarek pa je 
bil na umetnosti. 

Uresničili so vse zastavljene cilje. Spoznali so različne umetniške zvrstmi – ustvarjali so na 
likovnem, glasbenem, plesnem, AV in dramskem področju, s poudarkom na prvem. Nastali so 
izdelki z uporabo novih likovnih tehnik, učili so se novih pesmi, jih spremljali z lastnimi in 
malimi inštrumenti, izmišljali in prirejali so zgodbice, preizkusili so se v ročnih spretnostih, 
fotografirali so in se plesno izražali. 
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4.5.3. PRAVLJIČNO LUTKOVNE DEJAVNOSTI 
Pravljično lutkovne dejavnosti sta vodili strokovni delavki Damjana Žonta in Polona 
Leskovec Grassi. Delavnice je obiskovalo 8 otrok starih od 3 let dalje. 

Delavnice so potekale enkrat tedensko.   

Pravljično lutkovne delavnice so temeljile na konceptu, ki si ga je skupaj z otroki zamislila 
strokovna delavka in sicer so otroci v večini srečanj najprej poslušali zgodbico, spoznali 
pesmico in s tem krepili besedni zaklad, nato pa nadaljevali z ustvarjanjem izdelka. V 
prednovoletnem času so pekli piškote, ki so jih v za to izdelanih košaricah odnesli domov. 
Spoznali so gledališče kamišibaj. Otroci so večinoma ustvarjali iz odpadnega materiala in na 
vsakem srečanju izdelali gotov izdelek. 

4.5.4. GIBALNE URICE 
Gibalne urice so potekale v enoti Črni Vrh, pod vodstvom Ivanke Pivk in Mateje Rupnik. 
Obiskovalo jih je 10 otrok, od tega 9 otrok iz enote Črni Vrh in 1 otrok iz enote Godovič. 
Potekale so enkrat tedensko v telovadnici enote Črni Vrh. 

Cilji, ki so jim sledili in na podlagi njih pripravili dejavnosti so bili: 
- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 
- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, 

plezanje, plazenje …), 
- razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vztrajnosti, 
- spoznavanje elementarnih iger, ki so se jih nekoč igrali naš dedki in babice, 
- spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih 

dejavnosti. 
 

Gibalne urice so potekale tako, da so se otroci najprej ogreli z izvajanjem različnih 
elementarnih iger, sledile so gimnastične vaje, nato glavi del, kjer so se otroci gibali v 
poligonu, štafetnih igrah, igrah z žogam … Na koncu je sledil umirjen del z različnimi 
umirjenimi igrami. 
 
Izpeljava gibalnih uric je bil za strokovni delavki velik izziv, saj so bili otroci različno gibalno 
spretni. Poleg tega je gibalne urice letos redno obiskovala tudi deklica iz enote Godovič, ki je 
bila v začetku zadržana, vendar se je kasneje zelo dobro vključila v skupino. Vsi otroci so radi 
prihajali na urice, saj so uporabljali različne metode dela ter pisano paleto športnih 
pripomočkov. Skrbeli sta za varnost otrok, otroci pa so bili brez neke dodatne spodbude 
vedno primerno obuti in oblečeni.                                                                                                                                    
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4.6. OSTALE DEJAVNOSTI IN NATEČAJI 
 

4.6.1. PREDSTAVE ZA OTROKE 
- Mestna knjižnica Idrija: Peter Klepec, 
- Mestna knjižnica Idrija: Ovčka Belka plete oblačila, 
- Mestna knjižnica Idrija: Petelinček je šel po svetu, 
- Dramatizacije predstave Važič Jež, 
- Družinsko gledališče Kolenc: Predstava Čebelica Sivka išče dom, 
- Gledališki krožek OŠ Idrija: Dvanajst ujcev, 
- Rokavička,  
- SŠ Veno Pilon: Žabica Kvakica/Potovanje male pike, 
- Ogled risank v Filmskem gledališču Idrija, 
- Zrcalce. 

 

4.6.2. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
Tradicionalni slovenski zajtrk je letos potekal v petek, 15. 11. 2019. Otroci so na ta dan imeli 
za zajtrk bio pirin kruh, medeni namaz ter mleko. Vsa živila so bila slovenskega porekla. 
Tako smo obeležili Dan slovenske hrane, ki poteka vsak tretji petek v novembru letno. Na ta 
dan so v vrtcu potekale dejavnosti na temo čebelarstva. Otroke je v vseh enotah obiskal 
čebelar ter predstavil svoje delo in dejavnosti. 

V tednu od 18. 11. – 22. 11. 2019 smo letos imeli že tradicionalno teden slovenskih 
tradicionalnih jedi. V enoti Prelovčeva so v tem tednu pripravili Festival slovenske domače 
hrane v okviru projekta Turizem in vrtec – Festival naj bo.  

V povezavi s tradicionalnim slovenskim zajtrkom so si v vseh enotah otroci ogledali 
predstavo Čebelica Sivka išče dom. 

4.6.3. CICI VESELA ŠOLA 
V letošnjem šolskem letu je v našem vrtcu v Ciciveseli šoli sodelovalo 8 oddelkov in sicer 
A6, A7, L2, P9, P8, SP6, ČV3, P7. 
 
V oddelkih so preko celega šolskega leta reševali naloge iz revije Cicido in spoznavali 
različne vsebine, ki jih revija ponuja.  

Letos je bil Ciciveselošolski dan organiziran malce drugače in kasneje kot običajno. Potekal 
je tudi dlje časa. Vzgojiteljice so vprašalnike in pohvale prejele v začetku junija in otroci so 
jih imeli možnost reševati do 20. junija. Zaradi koronavirusa in glede na priporočila in 
smernice strokovnih služb, da se vprašalnike rešuje v manjših skupinah, so imeli otroci 
možnost reševanja vprašalnikov tudi doma s starši. 

4.6.4. RAZSTAVE 
- Sadovi jeseni, 
- Bilo je nekoč, 
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- Zapisano v kamninah, 
- razstava izdelkov v vitrini na Mestnem trgu na temo Igre v pozabi. 

4.6.5. NATEČAJI IN AKCIJE 
- Program Sobivanje – jaz tebi danes, ti meni jutri, 
- Zveza prijateljev mladine, risbice za koledar, 
- Pošta Slovenije: Božičku smo poslali pismo in dobili odgovor in darilo (družabno 

igro), 
- Trgovsko podjetje Hofer: natečaj Moj nasmeškotek, 
- Dan mobilnosti: Občina Idrija (ogled prireditve na Mestnem trgu), 
- zbiranje pvc zamaškov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KOLEDAR PRIREDITEV, PRAZNOVANJ IN OSTALIH 
DEJAVNOSTI 

 

Datum 
izvedbe 

Dejavnost Kratek opis Izvajalec Oddelki,  
ki so 
sodelovali 

SEPTEMBER 
sep. 2019 Pravilno 

umivanje rok  
Ga. Pelhan nam je  
preko zgodbe o 
traktorju predstavila 
pravilno umivanja rok. 

Center za 
krepitev zdravja 
Idrija, 
medicinska 
sestra ga. Urška 
Pelhan. 

ČV1, ČV2, 
ČV3, SP3, 
SP4, SP5, SP6 

19. 9. 2019 Množični otroški 
tek 

Množični otroški 
tek na 200 m pod 
sloganom Začni 
mlad – tekmuj 
pošteno (otroci so 

Atletska zveza 
Slovenije. 
 

P6, L1, L2, 
SP5 
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sodelovali na teku 
in za sodelovanje 
prejeli simbolične 
medalje in 
priznanje). 

20. 9. 2019 Teden mobilnosti 
na Starem placu 

Nastop v sklopu tedna 
mobilnosti – petje 
pesmic: 
na Trgu sv. Ahaca smo 
si ogledali dejavnosti, 
ki so se odvijale ob 
dnevu brez avtomobila. 
Prisluhnili smo 
pesmicam, ki so jih 
zapeli otroci iz vrtca v 
OŠ. Ogledali smo si 
gasilska vozila in se 
vozili v gasilskem 
dvigalu. 

Občina Idrija P6, P7, P9 

27.9.2019 Muzejsko 
društvo Idrija 

Pred nekdanjo 
rudniško reševalno 
postajo na Olimpu 
smo si ogledali 
razstavo Sadovi 
jeseni, ki so jo 
pripravili člani 
Muzejskega 
društva Idrija. 
Razstavljeni so 
zeleni deli rastlin z 
jesenskimi plodov 
ali poznimi 
cvetovi. 

 P6 

27. 9. 2019 
 

Evakuacija s 
PGD Ledine 
 

Evakuacija v 
sodelovanju s PGD 
Ledine in POŠ.  

POŠ Ledine  L1, L2 

27. 9. 2019 Ogled razstave Ogled razstave-Sadovi 
jeseni. 

 A6, A7 

OKTOBER 
4. 10. 2019 Jesenovanje, 

pohod v Trnje, 
 

Pohod iz avtobusne 
postaje v Sp. Idriji do 
domačije v Trneh. 
Opazovanje živali, 
hranjenje, spoznavanje 
njihovih bivališč, 
pašnikov, gnojnične 
jame, hleva in stare 
kmečke hiše s črno 
kuhinjo. 

Ernesta Čar in 
Maja Krapež  
 

SP3, SP4, 
SP5, SP6 

7.10.2019 Jesenske Izdelovanje tetke Tatjana Pišljar, VSI 
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delavnice jeseni, tiskanje z 
zamaški, korita s 
kostanji, jesenskim 
listjem, luščenje fižola, 
izdelovanje dišečih 
vrečk iz žajblja in 
sivke. 

Andreja Feltrin. ODDELKI 

7. - 11. 10. 
2019 

Teden otroka Izdelovanje tetke 
Jesen, peka palačink, 
skupno petje, gibalne 
igre. 

Vsi strokovni 
delavci, 
upokojena 
vzgojiteljica. 

G0, G1, G2, 
G3 

7. – 11. 10. 
2019 

Teden otroka, 
vse strokovne 
delavke 

Dejavnosti v povezavi 
s temo Prosti čas. 

Enota Sp. Idrija 
 

SP3, SP4, 
SP5, SP6, 
L1, L2 

9. 10. 2019 Poslušanje 
ljudske pravljice 

V Mestni knjižnici 
smo prisluhnili 
ljudski pravljici 
Peter Klepec in si 
ogledali različne 
knjige. 

Mestna knjižnica 
Idrija 

P6 

10. 10. 
2019 

Jesenovanje Igre v pozabi v Mejci. Enota 
Prelovčeva 

P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9 

11.10. 
2019 

Obisk v domu 
upokojencev 
Idrija 

Pridružili smo se 
vajam Žoga banda in 
skupaj z varovanci 
ustvarjali različne 
ritme ob glasbeni 
spremljavi. 

Dom 
upokojencev 
Idrija 

P7, P9 

14. 10. 
2019 

Družabno gibalni 
sprehod 

V sklopu tedna simbioze 
giba smo izvedli skupni 
pohod z vključenimi 
gibalnimi vajami.  

 L1, L2 

14. 10. in 
15. 10. 
2019 
 

»Simbioza giba« Pohod skozi gozd s 
starimi starši. 

Radoška Gostiša, 
Polona Bolčina, 
Jasmina Čar, 
Urška Harej 
Čoha, 
Mirjana S. Sedej, 
Matija Rupnik 

G1, G2, G3 

14. 10. 
2019 

Jesenovanje Kako so se igrale naše 
babice in dedki. 

Zadolžena: 
Jasmina Čar, 
Urška Harej 
Čoha 

G0, G1, G2, 
G3 

14. 10. 
2019 

Jesenovanje: 
Simbioza giba 

Jesenovanje - Igre v 
pozabi; rajalne, 
gibalne, družabne igre 
s starši in starimi starši.  

Mojca Terbižan 
Leskovec, Tea 
Miklavič 

Enota ČV 

14. – 18. 
10. 2019 

Simbioza giba,  Dejavnosti na temo 
iger v pozabi, 
medgeneracijsko 

Enota Sp. Idrija 
 

SP3, SP4, 
SP5, SP6, 
L1, L2 
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druženje. 
15. in 16. 
10. 2019 

Svetovni dan 
hoje 

Pohod pod Golice, 
gibalne igre. 

Enota Arkova A3, A4 
 

16. 10. 
2019 
 

Jesenovanje: 
Spoznavanje in 
igranje starih 
iger  
 

Na nogometnem 
igrišču smo po 
postajah spoznavali in 
se igrali stare igre 
(hodulje, bela lilija, tri 
v vrsto, vlečenje vrvi 
...).  

Katarina 
Bončina 

L1, L2 

16. 10. 
2019 

Obisk pri 
patronažni službi 

Pogovor, merjenje tlaka, 
odvzem krvnega 
sladkorja, umivanje rok.  

Patronažna 
služba 

L2 

16. 10. 
2019 

Simbioza giba v 
Vitadomu 

Druženje z varovanci 
Vitadoma. Gibalne 
minute; nogomet z 
mehkimi žogami, 
podajanje balinčkov, 
igra s padalom, petje in 
igranje na žoge. 

Oddelka ČV2, 
ČV3 

ČV2, ČV3 

17.10. 
2019 

Vaja evakuacije Evakuacijska vaja v 
sklopu OŠ Idrija 

OŠ Idrija P9, P7 

17. 10. 
2019, ter 
oktober do 
marca 

Simbioza giba Sodelovanje in 
druženje s starimi 
starši. 

Oddelka P7 in 
P9  

P7, P9 

17. 10. 
2019 

Plesno – gibalna 
ura s POŠ 

Uro smo izvedli v naravi 
v sodelovanju z učenci 
POŠ (ogrevanje, rajalni 
plesi, gibalna zgodba). 

POŠ Ledine L2 

17. 10. 
2019 

Simbioza giba: 
Sprehod s starimi 
starši 

S starimi starši smo se 
odpravili v gozd in se 
igrali rajalne igre.  

Oddelek L1 L1 

17. 10. 
2019 

Ovčka Belka 
plete oblačila,  

Knjižničarka nam je s 
pomočjo lutk prebrala 
zgodbo. 

Mestna knjižnica 
in čitalnica 
Idrija, enota Sp. 
Idrija 

SP5, SP6 

17. 10. 
2019 

Medgeneracijsko 
sodelovanje 

V Mejci smo se z 
starimi starši igrali in 
spoznavali igre , ki so 
se jih igrali naši 
predniki. 

Tanja Grošelj, 
Petra Mramor  

A6, A7 

19. 10. 
2019 

Kostanjev piknik Kostanjev piknik na 
igrišču vrtca. 

Enota 
Prelovčeva 

P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9 

22. 10. 
2019 

Nastop v domu 
upokojencev 

Nastop v domu 
upokojencev Idrija na 
temo prijateljstva. 

Sodelovanje z 
gospo Lado 
Bizjak 

P7, P9 

24. 10. 
2019 

Nastop 
 

Z otroki smo 
nastopili na 
otvoritvi prostorov 

Geopark Idrija P6 
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Centra za 
obiskovalce in 
razstave "Zapisano 
v kamninah" . 
Predstavili smo se s 
Kratkim 
programom. 

25. 10. 
2019 

Peka kostanja 
 

Peka kostanjev na 
terasi vrtca.  

Oddelka Ledine 
 

L1, L2 

26. 10. 
2019 

Petelinček je šel 
po svetu 

Knjižničarka nam je s 
pomočjo slik prebrala 
zgodbo. 

Mestna knjižnica 
in čitalnica 
Idrija, enota 
SP.I. 

SP4 

NOVEMBER 
6. 11. 2019 Srečanje z OŠ 

SP.I., 5.razred 
V okviru projekta 
Podajmo si roko. 

OŠ Spodnja 
Idrija 

SP6 

8. 11. 2019 Predstava Važič 
jež 

Dramatizacije  
predstave Važič 
Jež za ostale 
oddelke v enoti. 

Oddelek P6 P2, P3, P4, P5 

8. 11. 2019 Sodelovanje z 
OŠ Spodnja 
Idrija 

Obisk devetošolcev, ki 
jih zanima poklic 
vzgojitelja. 

OŠ Spodnja 
Idrija 

SP5, SP4, 
SP3, SP6 

13. 11. 
2019 

Izdelava masla 
po starem  

Obiskala nas je gospa 
Fatima in nam 
pokazala postopek 
izdelave surovega 
masla po starem 
načinu. 

ga. Fatima 
Mujagić 

Oddelki ČV 

14. 11. 
2019 

Obisk vojaškega 
pilota  

Obiskal nas je vojaški 
pilot in nam predstavil 
svoje delo ter opremo, 
ki jo pri tem potrebuje. 

g. Jernej Ferletič ČV1, ČV2, 
ČV3 

14. 11. 
2019 

Razstava Bilo je 
nekoč 

V enoti je skupina 
Ježki pripravila 
razstavo z naslovom 
Bilo je nekoč. 
Razstavili smo stare 
predmete, knjige in 
igrače, ki so jih otroci 
prinašali od doma. 
Razstavo so si ogledali 
otroci iz skupin. 

Enota 
Prelovčeva 

P2, P3, P4, P5, 
P7, P8, P9 

15. 11. 
2019 

Tradicionalni 
slovenski zajtrk 

Tradicionalen 
slovenski zajtrk, obisk 
čebelarja in teden 
tradicionalnih 
slovenskih jedi. 

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano 

Vsi oddelki 

19. 11. 
2019 

Predstava  Predstava Čebelica 
Sivka išče dom. 

Družinsko 
gledališče 

Vsi oddelki  
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Kolenc 
22. 11. 
2019 

Festival 
slovenske 
domače hrane 

Prireditev festivala, 
predstavitev jedi ter 
degustacija slovenske 
domače hrane. 

Enota 
Prelovčeva 

P1,P2, P3, P4, 
P5, P6, P7, P8, 
P9 

26. 11. 
2019 

Ogled razstave V novih prostorih 
Geoparka smo si 
ogledali razstavo z 
naslovom Zapisano 
v kamninah. 

Geopark Idrija P6 

27. 11. 
2019 

Praznične 
delavnice 

Izdelovanje okraskov 
in okraševanje vrtca iz 
odpadnega materiala. 

Enota 
Prelovčeva 
 

P1, P2, P3, P4, 
P8 

DECEMBER 
2. 12. 2019 Skupno 

prepevanje vseh 
skupin ob 
spremljavi 
klavirja, ples ob 
zvokih klavirja.   

Zapeli smo znane 
pesmi. Janova mamica 
je igrala na klavir in z 
nami je prepeval tudi 
očka. 

Darja Lapajne 
 

Vsi oddelki 
Arkova 

2. 12. 2019 Krasitev vrtca, 
 

Izdelovanje okraskov: 
zavijanje vej, ovijanje 
volne okrog storžev, 
izdelovanje smrekic iz 
kartona, krasitev z 
odpadnimi materiali ... 

Jožica Seljak 
Kranjc in Anita 
Černigoj 
 
 

SP3, SP4, 
SP5, SP6 

3. 12. 2019 Novoletne 
delavnice 

Praznična okrasitev 
avle. 

Enota Arkova Vsi oddelki 
Arkova 

3. 12. 2019 Ljudske pravljice Ljudske pravljice skozi 
različne predstavitve. 

PŠ Godovič G0, G1, G2, 
G3 

4. 12. 2019 Novoletno 
druženje v 
Vitadomu  

Druženje več 
generacij. Krasitev 
novoletne smrečice v 
Vitadomu, petje 
prazničnih pesmi. 

Irena Janja 
Rozman, Anka 
Sedej 

Vsi oddelki 
ČV 

5. 12. 2019 Obisk Parkeljnov Obisk fantov iz Loške 
doline, kateri so 
predstavili Parkeljni.  

Oddelka Ledina L1, L2 

5. 12. 2019 Sodelovanje Obisk gospe Urške 
Peljhan v skupini iz 
Centra za krepitev 
zdravja ZD Idrija. 

ZD Idrija P4, P8 

6. 12. 2019 Skupno 
prepevanje. 

Zapeli smo praznične 
in zimske pesmi, igrali 
na kraguljčke, igra s 
snegom (stiropor). 

Enota Arkova Vsi oddelki 
Arkova 

6. 12. 2019 Predstavitev  Predstavitev poškodb, 
demonstracija 
obvezovanja. 

Urška Pelhan, 
dipl. medicinska 
sestra 

SP5, SP6, L2 

9. 12. 2019 Obisk Vitadoma   Praznično druženje z Strokovne ČV2, ČV3 
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varovanci doma za 
starejše. Petje 
prazničnih pesmi, 
prikaz iger v pozabi. 
Pogovor z otroki in 
oskrbovanci o 
prazničnem času. 

delavke obeh 
oddelkov 

dec. 2019 Ogled predstave Predstava  skupine 
učencev  gledališkega  
krožka OŠ Idrija - 
Dvanajst  ujcev. 

Dramski krožek 
OŠ Idrija 

Vsi oddelki  

11. 12. 
2019 

Peka piškotov Peka piškotov, v okviru 
projekta Podajmo si 
roko, 5. razred. 

OŠ Sp. Idrija SP6 

11. 12. 
2019 

Rokavička Pravljica. Upokojena 
vzgojiteljica 
Ivica Lapajne 

G0, G1, G2, 
G3 

12. 12. 
2019 

Praznične 
ustvarjalnice 

Delavnice s starši in 
obisk knjižničarke. 

Zadolžena: 
Mirjana Suwa 
Sedej, Matija 
Rupnik 

G0, G1, G2, 
G3 

13. 12. 
2019 

Skupno 
prepevanje.  

Ob spremljavi klavirja 
in brez smo zapeli 
zimske in druge pesmi. 

Enota Arkova Vsi oddelki 
Arkova 

14. 12. 
2019 

Krasitev 
igralnice 

Otroci so skupaj z 
njihovimi starimi starši 
izdelovali okraske ter z 
njimi polepšali podobo 
praznične igralnice. 

Tanja Grošelj, 
Petra Mramor 
 

A6, A7 

16. 12. 
2019 

Prednovoletni 
čas 

Pohod z lučkami čez 
Smukov grič. 

Enota 
Prelovčeva/OŠ  

P7, P9 

17. 12. 
2019 

Ogled predstave 
 

dramatizacije: Žabica 
Kvakica/Potovanje 
male pike (SŠ Veno 
Pilon). 

SŠ Veno Pilon 
 
 

Vsi oddelki  

18. 12. 
2019 

Prednovoletni 
čas  

Pohod s starši in 
starimi starši z lučkami 
in nastop na Mestnem 
trgu. 

Enota 
Prelovčeva  

P5, P6, P8 

19. 12. 
2019 

Nastop Nastop zborčka 
Prfarski štruklci  
predstavitev naučenih 
pesmi. 

Bojana Jeram in 
Beti Lampe  

SP3, SP4, 
SP5, SP6 

20. 12. 
2019 

Ogled risank Ogled risank v 
mestnem gledališču. 

Filmsko 
gledališče Idrija 

P3, P4, P6, 
ČV2 

24. 12. 
2019 

Prednovoletno 
druženje  
 
 

Petje, ples in 
poslušanje pravljice.  

POŠ Ledine  L1, L2 
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Dec. 2019 Ogled predstave Ogled prestave 
Zrcalce. 

 A6, A7 

JANUAR 
10. 1. 2020 Po novoletno 

srečanje. 
Zapeli smo pesem Oj 
smrečica, se pogovorili 
o praznikih, zaključku 
praznovanja in 
pospravljanju 
okraskov. 

Enota Arkova Vsi oddelki 
Arkova 

13. 1. 2020 Obisk knjižnice   Raziskovanje iger v 
pozabi. 

Mestna knjižnica 
Idrija - knjižnica 
Črni Vrh  

ČV2 

14. 1. 2020 Nastop 
v Domu 
upokojencev 
Idrija  

V sodelovanju z go. 
Lado Bizjak smo 
nastopili s 
prepevanjem 
zimskih in 
prazničnih pesmi 
ter se družili s 
starostniki. 

ga. Lada Bizjak P6 

23. 1. 2020 Poškodbe   Kako se obvarujemo 
pred različnimi 
poškodbami; 
preizkusili smo se tudi 
v povijanju poškodb. 

Center za 
krepitev zdravja 
Idrija, 
medicinska 
sestra ga. Urška 
Pelhan  

ČV2, ČV3 

27. 1. 2020 Obisk zdravnice Spoznavanje poklica 
zdravnika in zdravniški 
kovček. 

ZD Idrija L2 

28. 1. 2020 Ureditev avle Igre v pozabi (avla), 
skupaj s starši smo 
izdelali talne igre. 

Enota Arkova Vsi oddelki 
Arkova 

30. 1. 2020 Fotografiranje  Fotografiranje 
oddelkov in portretov.  

Artpro Vsi oddelki 

30. 1. 2020 Ogled plesne 
točke 

Plesna točka 
osnovnošolk z 
mentorico Janjo 
Kravos. 

Plesni klub Idrija  SP3, SP4, 
SP5, SP6, 

FEBRUAR 
3. – 7. 2. 
2020 

Teden kulture v 
vrtcu 
 

- Predstavitev 
ljudskega 
glasbila- citre, 

- predstavitev 
narodne noše, 

- lutkovna 
predstava Bi se 
gnetli na tej 
metli, 

- Babica zima 
pripoveduje, 

Alenka Gnjezda, 
Mojca Razpet 

Vsi oddelki 
Arkova 
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- kulturna 
prireditev ob 8. 
februarju.  

4. – 7. 2. 
2020 

Teden kulture,  Obisk harmonikaša in 
harmonikašice, branje 
dveh starih mam (Peter 
Klepec, Zrcalce). 

Andreja Tušar, 
Jelka Carl 

SP3, SP4, 
SP5, SP6 
 

4. 2. 2020 Obisk policista Pogovor o 
varnosti/nevarnosti in 
spoznamo poklic 
policista.  

Policist  L2 

4. 2. 2020 Kulturni vrtiljak 
- Pravljice  

Gospa Darja Rupnik 
nam je prebirala 
pravljice po oddelkih. 

ga. Darja Rupnik Vsi oddelki 
ČV 

5. 2. 2020 Kulturni vrtiljak 
– Spoznavajmo 
zvoke harmonike  

Mama Damjana nam je 
zaigrala na harmoniko, 
skupaj smo zapeli in 
zaplesali. 

ga. Damjana 
Črnologar 

Vsi oddelki 
ČV 

7. 2. 2020 Kulturni vrtiljak 
– Svet plesa in 
giba  

Spoznavanje plesa in 
gibanja. 

ga. Nastja 
Lakner Čavlović 

Vsi oddelki 
ČV 

6. 2. 2020 Kulturni maraton V okviru kulturnega 
maratona smo si 
ogledali razstavo 
likovnih izdelkov, 
dijaki so nam 
pripravili kratko 
igrano igro o dr. 
Scopoliju, ogledali 
smo si različne žive 
živali. 

Gimnazija Jurija 
Vege 

P6 

6. 2. 2020 Šoštarjeva luknja Pohod do Šoštarjeve 
luknje, kjer spoznamo 
lokalno legendo 
Šoštarja.  

Strokovne 
delavke 

L1, L2 

7. 2. 2020 Teden kulture  Preko celega tedna je 
potekal program, 
osredotočili smo se na 
igre v pozabi, obiskal 
pa nas je tudi France 
Prešeren.  

Enota 
Prelovčeva  

P1, P2, P3, P4, 
P5, P6, P8, P7, 
P9 

7. 2. 2020 Stare igre s 
starimi starši 

Druženje s starimi 
starši ob starih igrah na 
Plati.  

Strokovni 
delavci 

L1, L2 

12. 2. 2020 Obisk upokojenk 
v vrtcu 

Obisk upokojenk 
(članice društva ročnih 
del), predstavitev 
ročnih del. 

Društvo 
upokojencev 
Idrija  

P7, P9 

13. 2. 2020 Obisk Mestne 
knjižnice Idrija 

Pravljica Petelinček je 
šel po svetu. 

Mestne knjižnice 
Idrija  

L1, L2 
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21. 2. 2020 Obisk 
cerkljanskih 
laufarjev. 

Prikaz, predstavitev 
pustnih likov: 
laufarjev. 

Zdenka Jereb Vsi oddelki 
Arkova 

21. 2. 2020 Obisk  
cerkljanskih 
laufarjev. 

Na igrišču vrtca so 
nas obiskali člani 
društva Laufarija 
Cerkno. Otrokom so 
se predstavili v 
značilnih pustnih 
maskah (Laufar, Ta 
žaklev, ...). 

Društvo 
Laufarija Cerkno 

P6 

21. 2. 2020 Obisk 
Cerkljanskih 
Laufarjev 

Spoznavanje običaja v 
pustnem času. 

Strokovni 
delavci 
 

SP3, SP4, 
SP5, SP6 

25. 2. 2020 Pustno rajanje - Enota Arkova: 
rajanje v avli, 
sprevod po 
mestu v 
spremstvu 
harmonike, 
starejše 
maškare smo 
obiskale dom 
upokojencev, 
zaplesale in 
skupaj z 
oskrbovanci še 
zapele. 

- Enota 
Prelovčeva: 
rajanje v vrtcu 
skupaj s starši, 
starimi starši, 
rajanje s starimi 
starši, sprevod 
do mestnega 
trga in obisk 
doma starejših 
občanov. 

- Enota Sp. 
Idrija: povorka 
skozi vas in 
rajanje ob 
zvokih 
harmonike, 
ples ob glasbi, 
predstavitev 
skupin, 

- Enota Godovič: 
ples v maskah 

Strokovni 
delavci 

Vsi oddelki  
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ob zvokih 
harmonike, 

- Enota Črni Vrh: 
Ples v maskah, 
povabimo tudi 
učence in 
učitelje iz OŠ 
Črni Vrh. 

27. 2. 2020 Obisk gospoda 
Vinka v skupini 

Predstavitev postopka 
izdelave košar, 
klobukov iz 
časopisnega papirja. 

Strokovne 
delavke 

P7, P9 

27. 2. 2020 Ogled razstave Razstava Zapisano v 
kamninah. 

Geopark Idrija Enota 
Prelovčeva 

Feb. 2020 Sodelovanje Obisk gasilca: 
obravnavi teme o 
gasilcih, nas je obiskal 
gasilec PGD Idrija in 
nas seznanil z delom 
gasilcev. 

PGD Idrija A7 

Feb. 2020 Ogled predstave Dramatizacija pravljice 
Rokavička 
V mali telovadnici Š.C. 
so otroci zaigrali 
dramatizacijo pravljice 
Rokavička. 

Oddelek A7 A6, A7 

Feb. 2020 Ogled predstave Razstava starih igrač 
Ogledali smo si 
razstavo starih igrač, ki 
so jo pripravili otroci iz 
skupine Pingvinčki. 

Oddelek P7 A6, A7 

MAREC 
4. 3. 2020 Sodelovanje  

 
Nastop za člane 
društva Upokojencev 
Idrija ter izdelava 
volnenih cofkov, 
šivanje in pletenje kit. 

z ga. Lado 
Bizjak 
Univerza za 
tretje življenjsko 
obdobje 

P7, P9 

mar. 2020 Razstava Razstava izdelkov v 
vitrini na Mestnem 
trgu na temo Igre v 
pozabi. 

KS Idrija Enoti Arkova, 
Prelovčeva 

10. 3. 2020 Obisk knjižnice  Spoznavanje knjižnice. Mestna knjižnica 
Idrija - knjižnica 
Črni Vrh 

ČV0 

Načrtovani dogodki so odpadli zaradi Covid 19 (zaprtje vrtca in kasnejša priporočila/ukrepi). 
APRIL 
Načrtovani dogodki so odpadli zaradi Covid 19 (zaprtje vrtca in kasnejša priporočila/ukrepi). 
MAJ 
Načrtovani dogodki so odpadli zaradi Covid 19 (zaprtje vrtca in kasnejša priporočila/ukrepi). 
JUNIJ 
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jun. 2020 Ogled razstave Ogled razstave v 
galeriji Sv. Barbare 

 A7 

OSTALO 
Celo leto Izposoja knjig  Izposoja knjig v šolski 

knjižnici. 
knjižnica OŠ 
Črni Vrh 

ČV3 

Celo leto Izposoja knjig  Izposoja knjig. Mestna knjižnica 
Idrija - knjižnica 
Črni Vrh 

ČV1, ČV3 

Mesečno Preventiva pri 
skrbi za zobe in 
umivanje zob  

S pomočjo lutke prikaz 
umivanja zob, kratke 
zgodbice na to temo. 

ga. Špelca 
Velikanje ZD 
Idrija 

Starejši 
oddelki  

Tabela 8: Koledar prireditev, praznovanj in ostalih dejavnosti 
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6. PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV 
 
Vzgojiteljski zbor se je srečeval na različnih strokovnih srečanjih: pedagoška konferenca, 
strokovni aktiv, učeča se skupnost in timska srečanja.  

Del te točke so tudi poročila o delu posameznih strokovnih delavcev Vrtca Idrija. 

 
6.1. STROKOVNA SREČANJA 
 
- Pedagoške konference, v letošnjem šolskem letu se je vzgojiteljski zbor sestal na petih     
  pedagoških konferencah.  

• Na prvi pedagoški konferenci (30. 9. 2019), so strokovni delavci potrdili 
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2018/2019, Realizacijo LDN za šolsko leto 
2018/19, potrdili LDN za šolsko leto 2019/2020.  

• Na drugi pedagoški konferenci (7. 11. 2019), so se strokovni delavci zbrali, da je 
ravnateljica podala oceno delovne uspešnosti za napredovanje strokovnih delavcev v 
naziv, sledilo je glasovanje.   

• Na tretji pedagoški konferenci (11. 2. 2020), so se strokovni delavci zbrali, da je 
ravnateljica podala oceno delovne uspešnosti za napredovanje strokovnih delavcev v 
naziv, sledilo je glasovanje.   

• Na četrti pedagoški konferenci (12. 3. 2020), so bili strokovni delavci seznanjeni z 
ukrepi ob razglasitvi epidemije koronavirusa, predstavljen je bil program vodenja 
ravnatelja in oblikovali so obrazloženo mnenje o kandidatki za ravnateljico Vrtca 
Idrije.  

• Na peti pedagoški konferenci (17. in 18. 6. 2020, izvedena je bila v dveh delih zaradi 
ukrepov povezanih s koronavirusom), so se strokovni delavci zbrali, da je ravnateljica 
podala oceno delovne uspešnosti za napredovanje strokovnih delavcev v naziv, sledilo 
je glasovanje, predstavljen je bil predlog sistemizacije za šolsko leto 2020/21, 
seznanjeni so bili s pomembnimi obvestili.  
 

- Strokovni aktivi, v letošnjem šolskem letu smo se sestali na dveh strokovnih aktivih, enega 
pa smo izvedli na daljavo. Aktive so letos vodile strokovne delavke, ki so sestavljale ožji 
razvojni tim v okviru Mreže učečih se šol in vrtce s tematiko Znamo komunicirati s starši.!? 
Srečanja aktivov so potekala v dveh ločenih skupinah na lokaciji enot Arkova in Črni Vrh na 
isti dan.  

• prvi strokovni aktiv (20. 11. 2019),  
• drugi strokovni aktiv (16. 1. 2020), 
• tretji strokovni aktiv (11. 6. 2020). 

Poleg strokovnih aktivov znotraj zavoda smo sodelovali še na: 
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• Aktiv svetovalnih delavcev obljubljanske regije, ki se ga je udeleževala svetovalna 
delavka Adrijana Erjavec. 

• Aktiv organizatorjev prehrane in zdravstveno higienskega režima obljubljanskih 
vrtcev, ki sta se ga udeleževala organizatorka prehrane in vodja ZHR Elizabeta 
Žust.  

• Aktiv ravnateljev obljubljanskih vrtcev, udeležila se ga je ravnateljica Nadja 
Brence. 
 

- Timska srečanja, strokovni delavci so se srečali na treh timskih srečanjih v vsaki enoti, dva 
timska srečanja sta odpadla zaradi epidemije koronavirusa. Srečanja so potekala v mesecih: 
september, november, januar. Udeležili so se jih vsi strokovni delavci enote, srečanja je vodila 
vodja tima.  

- Kolegij, v letošnjem šolskem letu so potekali kolegiji z vodjami enot in kolegiji uprave. 

• Ravnateljica, vodje enot, pom. ravnateljice, sindikalna zaupnica (po potrebi) smo se 
sestajale po potrebi odvisno od problematike in se pogovarjale o tekočih zadevah, 
poteku dela, načrtovanih dejavnostih …  

• Kolegiji uprave, je potekal po potrebi. Reševali smo sprotno problematiko za uspešno 
poslovanje v Vrtcu Idrija.  
 

Zapisniki pedagoških konferenc, strokovnih aktivov, srečanj timov in kolegija se nahajajo v 
arhivu vrtca. 
 
 
6.2. POROČILA O REALIZACIJI PLANA DELA 
 
Poročila, ki so priloga tega zapisnika: 
 
priloga 2: Letno poročilo ravnateljice,  
priloga 3: Letno poročilo pomočnice ravnateljice,  
priloga 4: Letno poročilo svetovalne delavke,  
priloga 5: Letno poročilo organizatorja prehrane in zdravstveno-higienskega  
                režima glede na letni delovni načrt,  
priloga 6: Letno poročilo specialne in rehabilitacijske pedagoginje.  
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7. SODELOVANJE S STARŠI 
 
V Vrtcu Idrija s starši sodelujemo na različnih na formalnih in neformalnih srečanjih. Trije 
predstavniki staršev so v Svetu zavoda, en predstavnik iz vsakega oddelka zastopa starše v 
Svetu staršev.  

S starši smo poleg vsakodnevnih obvestil na oglasni deski, objav na internetni strani 
sodelovali na roditeljskih sestankih, pogovornih urah. Roditeljski sestanki, pogovorne ure in 
neformalne oblike srečanj so potekale do 13. 3. 2020. Po ponovnem odprtju vrtca 
(koronavirus) so nekateri strokovni delavci organizirali pogovorne ure na daljavo oz. so 
komunicirali s starši preko eAsistenta ter oglasnih desk. Sestankov s starši za novo sprejete 
otroke in s starši otrok, ki bodo v naslednjem šolskem letu obiskovali oddelek v OŠ nismo 
organizirali zaradi ukrepov koronavirusa.  

V dopoldanskem času so imeli starši možnost sodelovati in spremljati delo v oddelku, redna 
praksa je praznovanje rojstnih dni. V okviru prioritetne temo so se vključevali v dejavnosti, 
nudili možnost otrokom, da spoznajo njihov poklic (v povezavi s prioritetno temo), prinašali 
različne materiale … 

S starši smo sodelovali tudi v popoldanskih druženjih: pohodih, delavnicah … 

Za starše smo pripravili eno strokovno predavanje z zunanjimi predavatelji, drugi 
spomladansko je odpadlo (koronavirus). 

7.1. SVET ZAVODA VRTCA 
 
V šolskem letu 2019/20 je bilo 7 sej Sveta zavoda, od tega 4 redne in 3 korespondenčne seje.  

− Na 10. (deseti) redni seji (5. 9. 2019) so se člani seznanili s spremembami Finančnega 
načrta za leto 2019, na podlagi Aneksa k Pogodbi o financiranju za leto 2019.  

− Na 11. (enajsti) redni seji (3. 10. 2019) so bili obravnavani naslednji dokumenti: 
Samoevalvacijsko poročilo za šol. leto 2018/2019, Poročilo o realizaciji letnega 
delovnega načrta za šolsko leto 2018/19 ter Letni delovni načrt za šolsko leto 
2019/2020. Vsi predstavljeni dokumenti so bili soglasno potrjeni s strani članov Sveta 
zavoda. Člani so se seznanili tudi s spremembo obratovalnega časa v dislociranih 
oddelkih ene od enot in sprejeli, da se le ta spremeni. 

− Na 12. (dvanajsti) korespondenčni seji (29. 11. 2019) so člani potrdili spremembe 
Finančnega načrta za leto 2019. 

− Na 13. (trinajsti) redni seji (30. 1. 2020) so se člani seznanili s skupnim poročilom o 
izvedbi popisa 2019 ter sprejeli odločitev sveta o razpisu prostega delovnega mesta 
ravnatelja zavoda. 
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− Na 14. (štirinajsti) redni seji (18. 2. 2020) so člani potrdili Letno poročilo za leto 
2019, Plan dela za leto 2020, člani so ugotavljali delovno uspešnost ravnateljice in 
obravnavali predlog za določitev letnega dopusta ravnateljice za leto 2020. 

− Na 15. (petnajsti) redni seji (4. 6. 2020) so se člani seznanili z vpisom otrok v Vrtec 
Idrija za šolsko leto 2020/21 ter odločali o izbiri kandidata za ravnatelja. 

− Na 16. (šestnajsti) redni seji  (9. 7. 2020) so člani potrdili cen storitev, ki niso zajete 
v cenah programov vrtca, seznanili so se s predlogom Sistemizacije delovnih mest za 
šolsko leto 2020/21, potrdili so Finančni plan za leto 2020 ter imenovali ravnateljico. 
 

 

7.2. SVET STARŠEV 
 
Svet staršev se je v letošnjem šolskem letu sestal enkrat, druga seja je potekala 
korespondenčno.  

- Na prvi seji (1. 10. 2020), so se člani seznanili z  vloga in naloge Sveta staršev in Sveta 
Vrtca Idrija, podpisali so izjave o varovanju listin in varstvu osebnih podatkov in izvolili 
predsednika Sveta staršev in enega člana staršev za Svet zavoda. Predstavljeni so jim bili 
naslednji dokumenti: Poročilo o realizaciji Letnega delavnega načrta za preteklo šolsko leto 
2018/19, Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2018/19, Letni delavni načrta za šolsko 
leto 2019/20.  

- Druga seja je potekala korespondenčno in sicer so člani preko mailov zastavljali vprašanja 
glede vodenja ravnateljici in podali obrazloženo mnenje.  

7.3. RODITELJSKI SESTANKI 
 
Od načrtovanih treh roditeljskih sestankov sta bila izvedena dva, zadnji, ki je navadno izveden 
kot zaključno srečanje je odpadel zaradi ukrepov povezanih s koronavirusom: 

- september, uvodni roditeljski sestanek, kjer so bili starši seznanjeni z osnovnimi podatki o 
vrtcu in bivanju otrok v vrtcu, predstavljen jim je bil načrt dela, starši so imeli možnost 
sooblikovanja načrtovanih dejavnosti.  

- februar, strokovni delavci so glede na izobraževanja na aktivih na temo Znamo sodelovati s 
starši.!? organizirali večinoma malce drugačne roditeljske sestanke bodisi v obliki delavnic 
oz. predstavitev dejavnosti, ki potekajo v dopoldanskem času.  

7.4. POGOVORNE URE 
 
Organizirane so bile enkrat mesečno za posamezni oddelek. Starši so se predhodno prijavili, v 
nujnih primerih so bile pogovorne ure tudi izven dogovorjenega termina. Starši novo vpisanih 
otrok so se pred vstopom otroka v vrtec srečali z vzgojiteljico in se pogovorili o posebnostih 
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njihovega otroka. Po ponovnem odprtju vrtca v mesecu maju so strokovni delavci 
komunicirali s starši na daljavo (Zoom oz. preko eAsistenta). 

 

7.5. DRUGI SESTANKI 
 
- Sestanek za starše novo vpisanih otrok, je odpadel. Vsebine glede prihoda otrok v vrtec so 
si starši lahko prebrali naši spletni strani.   

7.6. DRUGE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI 
 
- Šola za starše, predvideni sta bili dve predavanji, izvedeno je bilo eno (koronavirus).  

• Prvo je potekalo 24. 9. 2019, v enoti Arkova, predavala je dr. Apolonija Klančar, tema 
je bila Vzgoja za pozornost: kdaj začeti in kako vzgajati?.  

- Praznovanje rojstnih dni otrok, starši so imeli možnost praznovati rojstni dan svojega 
otroka skupaj z njim v oddelku. Pripravili so dejavnosti za slavljenca in vrstnike, ki so 
polepšale rojstni dan. Glede na prioritetno temo se je veliko strokovnih delavcev odločilo in 
starše povabilo, da so pripravili dejavnosti za praznovanje na temo iger v pozabi.   

- Knjižni nahrbtnik, večina strokovnih delavcev se je odločilo, da je izbralo različne oblike 
knjižnega nahrbtnika za prioritetno temo izboljšav. V nekaterih primerih so se odločili, da so 
jim vsebine ponudili, spet drugi so oblikovali zbirko …  

- Starši so sodelovali tudi v naslednjih dejavnostih: 

• sodelovanje v projektu Zdravje v vrtcu, 

• obiski na domu, 

• pohodi v bližnjo okolico, 

• sodelovanje v uresničevanju cilja in zastavljenih dejavnostih prioritetne teme Igre v 
pozabi, 

• sodelovanje v projektu Turizem in vrtec, 

• ustvarjalne delavnice (jesenovanje, krasitev …), 

• sodelovanje ob dnevu brez avtomobila, 

• obiski na delovnih mestih staršev, 

• predstavitev poklica ali hobijev v skupini, 

• sodelovanje v natečajih. 
 
7.7. INFORMIRANJE STARŠEV 
 
- Oglasna deska, z namenom sprotnega informiranja staršev o dejavnostih v vrtcu, so 
strokovni delavci vsakodnevno urejali oglasno desko. Starši so lahko prebrali dnevna 
obvestila o otrocih, koledar dejavnosti, ki so se odvijale v oddelku, vabila in pobude za 
sodelovanje, zahvale staršem, strokovne članke … 
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- eAsistent, o dejavnostih so bili starši informirani tudi preko programa eAsistent, kjer so jim 
pošiljali fotografije, si lahko ogledali fotografije dejavnosti, kjer je sodeloval njihov otrok. 
Večina povezave v času epidemije, ko je bil vrtec zaprt je potekalo preko sporočil, ki jih 
omogoča program. 

- Internetna stran, starši so imeli možnost pridobiti informacije o dogajanju v vrtcu in širšem 
okolju preko internetne strani Vrtca Idrija (http://www.vrtec-idrija.si). Za ažurnost in 
seznanjanje uporabnikov spletne strani z aktualnimi vsebinami v posamezni enoti, so skrbeli 
strokovni delavci: Adrijana Erjavec in David Tončič (osnovna stran vrtca), Tanja Grošelj 
(enota Arkova), Sonja Hvala (enota Prelovčeva), Andreja Tušar (enota Spodnja Idrija), Matija 
Rupnik (enota Godovič), Irena Janja Rožman (enota Črni Vrh).  

- Zoom video aplikacija, nekaj strokovnih delavcev je v času karantene in po ponovnem 
odprtju s strarši komuniciralo preko video konferenc.  
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8. SODELOVANJE Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIMI, 
ZDRAVSTVENIMI IN DRUGIMI ORGANIZACIJAMI 

 
- Pedagoški inštitut, sodelovali smo v Mreži šol in vrtcev, kjer smo sodelovali na srečanjih 
vodstvenih delavcev, programov za koordinatorje in se seznanjali z najnovejšimi spoznanji v 
pedagoški teoriji in praksi in srečanj v okviru Mreže vrtcev KZK.  

- PEDAGOŠKA FAKULTETA Ljubljana sodelovali smo pri zagotavljanju mentorstva 
študentom na praksi. 
 
študent/ka /letnik enota  mentorica datum 
Maruška Bizjak 
1. letnik 

Godovič Jasmina Čar oktober - december 

Vanesa Tončič 
1. letnik 

Sp. Idrija Andreja Tušar oktober - december 

Hana Tavčar  Sp. Idrija Jožica Seljak 
Kranjc 

oktober - december 

Treven Petra 
3. letnik 

Arkova Darja Lapajne Tekom leta 

Tabela 9: Poimenski seznam študentov na praksi, Pedagoška fakulteta Ljubljana 

- PEDAGOŠKA FAKULTETA Koper sodelovali smo pri zagotavljanju mentorstva 
študentom na praksi. 

študent/ka /letnik enota  mentorica datum 
Nika Poženel  
1. letnik 

Črni Vrh Ksenija Godina 2. 3. – 13. 3. 2020 

Nuša Poljanec  
1. letnik 

Prelovčeva Valentina Podobnik 
Anita Bizjak 

Odpadlo zaradi 
koronavirusa 

Pia Bizjak 
2. letnik 

Črni Vrh Irena Janja Rozman Tekom šolskega 
leta 

Nataša Rus  
2. letnik 

Prelovčeva 
 

Katja Gnezda Tekom šolskega 
leta 

Gaja Drol 
2. letnik  

Arkova Petra Mramor Odpadlo zaradi 
koronavirusa 

Tabela 10: Poimenski seznam študentov na praksi, Pedagoška fakulteta Koper 

- SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA, GIMNAZIJA IN UMETNIŠKA GIMNAZIJA 
LJUBLJANA, sodelovali smo pri zagotavljanju mentorstva dijakom  na praksi.  
 

dijak/inja / letnik enota  mentorica datum 
Brenčič Maruša 
2. letnik 

Prelovčeva Polona Leskovec 
Grassi 

18. 3. – 22. 3. 2019 

Maruška  Bizjak 
4. letnik 

Črni Vrh Irena Janja Rozman 14. 9. 2018– 29. 3. 
2019 
Nastopi: 
- 25. 1. 2019, 
- 15. 2. 2019, 
- 1. 3. 2019. 
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Vanesa Tončič 
4. letnik 

Sp. Idrija Jožica Seljak Kranjc 14. 9. 2018– 29. 3. 
2019 
Nastopi:  
- 1. 2. 2019, 
- 22. 2. 2019, 
- 1. 3. 2019. 

Tabela 11: Poimenski seznam dijakov na praksi, Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana 

- SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA, sodelovali smo pri zagotavljanju 
mentorstva dijakom na praksi in opravljanju nastopov. V prednovoletnem času so nas obiskali 
dijaki in nas razveselili s predstavami. 

 

dijak/inja /letnik enota  mentorica datum 
Pia Bizjak 
2. letnik 

Godovič Jasmina Čar Odpadlo zaradi 
koronavirusa 

Klara Petrovčič 
2. letnik 

Prelovčeva Nataša Rus 

Petra Žgavec 
2. letnik 

Črni Vrh Ksenija Godina 

Tjaša Vrečar 
2. letnik 

Arkova Tjaša Kogej  

Karmen Čar 
3. letnik 

Sp. Idrija  Ernesta Čar Odpadlo zaradi 
koronavirusa 

Tai Mozoli  
3. letnik  

Prelovčeva Daša Rupnik 21. 10 – 25. 10. 
2019 

Nina Žgavec 
3. letnik 

Črni Vrth Irena Janja Rozman 21. 10 – 25. 10. 
2019 

Matevž Dobravec 
4. letnik 

Arkova Tanja Grošelj Oktober – februar 
*Nastopi: 
27. 1. 2020, 
3. 2. 2020,  
12. 2. 2020.  

Tinkara Julija Mohorič 
4. letnik 

Sp. Idrija Jožica Seljak 
Kranjc 

Oktober – februar 
*Nastopi: 
16. 12. 2019, 
20. 1. 2020, 
3. 2. 2020. 

Jerneja Rupnik 
4. letnik 

Črni Vrh Mojca Terbižan 
Leskovec 

Oktober – februar 
*Nastopi:  
27. 1. 2020, 
13. 2. 2020, 
13. 2. 2020. 

Lara Likar 
4. letnik 

Sp. Idrija Bojana Jeram Oktober – februar 
*Nastopi: 
6. 1. 2020,  
27. 1. 2020, 
11. 2. 2020. 

Nastja Grošelj 
4. letnik 

Prelovčeva Anita Bizjak Oktober – februar 
*Nastopi: 
16. 12. 2019, 
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11. 2. 2020,  
12. 2. 2020. 

Neja Vončina 
4. letnik 

Prelovčeva Severina Jež Oktober – februar 
*Nastopi: 
20. 1. 2020, 
27. 1. 2020,  
10. 2. 2020. 

Sara Lapajne 
4. letnik 

Sp. Idrija Andreja Tušar Oktober – februar 
*Nastopi: 
9. 12. 2019, 
10. 2. 2020,  
10. 2. 2020. 

Tabela 12: Poimenski seznam dijakov na praksi, Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina 

* V februarju opravljanje nastopov za maturitetni predmet. 

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO, sodelovali smo pri zagotavljanju mentorstva dijakom  
na praksi in spremljanju nastopov za poklicno maturo.  
 

dijak/inja / letnik enota  mentorica datum 
Lenart Tušar 
4. letnik 

Sp. Idrija Zdenka Jereb 2. 3. – 13. 3. 2020 

Tabela 13: Poimenski seznam dijakov na praksi, Srednja šola Izola 

B2 d.o.o. SREDNJA ŠOLA LJUBLJANA, ZASEBNA ŠOLA sodelovali smo pri 
zagotavljanju mentorstva dijakom  na praksi in spremljanju nastopov za poklicno maturo.  
 

dijak/inja / letnik enota  mentorica Datum  
Špela Bizjak 
prekvalifikacija 

Prelovčeva Martina Podobnik Junij 2020 
Nastopi: 
- 15. 6. 2020, 
- 17. 6.  2020, 
- 22. 6. 2020. 

Tabela 14: Poimenski seznam dijakov na praksi, B2 d.o.o. Srednja Šola Ljubljana, Zasebna šola 

- OŠ Idrija, v stavbi šole smo imeli v letošnjem letu zaradi selitve iz prostorov vrtca enote 
Sp. Idrija štiri oddelke otrok starosti 4 -7, enot Arkova in Prelovčeva. 2 oddelka sta bila iz 
enote Arkova (od tega eden polovični), 2 oddelka iz enote Prelovčeva. V kuhinji v OŠ so nam 
razdelijo hrano, ki jo pripravijo v naši centralni kuhinji ter pomili posodo po končanih 
obrokih. Stavbo si delimo tudi v podružnični šoli v Godoviču, kjer imamo enoto Godovič (4 
oddelke). Skupno imamo kuhinjo in kuhinjsko pomočnico, ki je v Vrtcu Idrija in OŠ Idrija 
zaposlena sorazmerni del. Potekala so sprotna dogovarjanja o nemotenem medsebojnem 
poslovanju. V enoti Godovič imamo tudi možnost uporabe telovadnice (4 x tedensko), vrtec 
pa osnovnošolcem nudi souporabo igrišča. Učenci, ki so vključeni v dramski krožek so v 
vrtcu gostovali s predstavami.  

- OŠ Sp. Idrija, letos smo gostovali s 4 oddelki, zaradi selitve iz prostorov vrtca enote Sp. 
Idrija. Otroci so imeli možnost uporabe telovadnice. En oddelek gostuje v podružnični šoli v 
Ledinah. Skupno imamo kotlovnico in kurjavo. Potekala so sprotna dogovarjanja o 
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nemotenem medsebojnem poslovanju. V oddelkih v Ledinah so organizirali skupna druženja 
in spoznavanje učilnic. 

- OŠ Črni Vrh, stavba našega vrtca se drži stavbe OŠ Črni Vrh, skupno imamo kuhinjo v 
stavbi šole, kjer je poleg šolske kuharice zaposleni tudi naša kuharica in kuhinjska pomočnica 
(2 ure). Skupno je tudi ogrevanje. Potrebno je bilo sprotno dogovarjanje o nemotenem 
poslovanju. Imeli smo možnost izposoje knjig v šolski knjižnici.  

- Gimnazija Jurija Vega Idrija, v januarju smo sodelovali v kulturnem maratonu. V okviru 
8. Kulturnega maratona so nam dijaki predstavili različne dejavnosti in delavnice, ki so se 
odvijale ob dnevu odprtih vrat, skupaj smo prepevali pesmi, plesali … Od oktobra do marca 
smo imeli dvakrat tedensko, eno uro v najemu telovadnico, gibalne dejavnosti so izvajali 
otroci oddelkov P5 in P6.  

- Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, za naše otroke so pripravili predstavo v 
prednovoletnem času. Dijaki so bili v našem vrtcu na praktičnem usposabljanju (do meseca 
marca, potem se zaradi ukrepov povezanih s koronavirusom praktično usposabljanje ni 
izvajalo).  

- TIC Idrija, obisk otrok s strokovnimi delavci v njihovi poslovalnici, kjer so spoznali, da 
lahko pridobijo informacije o mestu in njegovih znamenitostih. 

- Mestna knjižnica Idrija, otroci so obiskovali knjižnico in si izposojali različno literaturo. 

- Center za socialno delo, materialna knjigovodkinja se je obrača in se dogovarjala z njimi 
glede razvrstitve v razrede za plačilo vrtca. Svetovalna delavka je sodelovala z njimi glede 
datuma vključitve otrok v vrtec, potekom porodniškega dopusta, obravnave nasilja v družini. 
Center za socialno delo nas kontaktira glede obiska otrok v vrtcu. Svetovalna delavka je tudi 
članica Sveta zavoda Centra za socialno delo Idrija. 

- Zdravstveni dom, sodelovali smo s centrom Krepimo zdravje. Izvajanje zobozdravstvene 
preventive. V vrtec je prihajala Špelca Velikanje, dipl. med. sestra Vodovnik, dipl. med. 
sestra, ki sta otroke učili pravilnega čiščenja zob. Urška Pelhan, dipl. med. sestra nam je preko 
zgodbe predstavila pomen umivanja rok in nam pokazala pravilno tehniko. V kontaktu smo 
bili tudi s pediatri.  

- Dom upokojencev Idrija, naši otroci so z obiski in  nastopi razveseljevali oskrbovance.  

- Dom za starejše občane Bor, otroci so se predstavili oskrbovancem s prepevanjem pesmi in 
jim pomagali okrasiti novoletno jelko.  

- Krajevna skupnost, pripravili smo eno razstavo v Vitrini na mestnem trgu. V marcu smo 
predstavili prioritetno temo Igre v pozabi.   

- Policijska postaja, letos zaradi epidemije nismo sodelovali. 
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- Gasilska društva, posamezna gasilska društva so otrokom predstavila svoje delo, ponekod 
so si otroci lahko ogledali gasilski avto, predstavljena jim je bila oprema, prikazano gašenja v 
sklopu tedna požarne varnosti.  

- Čebelarsko zvezo Slovenije, čebelarji so obiskali vse enote ob dnevu, ko smo imeli 
tradicionalni zajtrk, predstavili so svoje delo in pripomočke.  

- Planinskim društvom Idrija in Mladinsko komisijo Planinske zveze Slovenije, cilj je bil 
spodbuditi najmlajše in njihove starše k različnim dejavnostim v naravi, kjer se odpirajo 
čudovite možnosti gibanja, doživljanja, raziskovanja in spoznavanja narave, kar smo storili 
preko obogatitvenega programa Ciciban planinec.  

- Komunalno podjetje Idrija, tudi v letošnjem šolskem letu smo zbirali zamaške.  

- Mladinska knjiga, v vsaki enoti smo imeli poverjenico za otroške revije. Vse enote so 
imele en izvod revije Cicido, ki so jo prebirali in reševali miselne naloge. Nekaj oddelkov je 
sodelovali v Cici veseli šoli.  
 
- Slovenska Karitas, sodelovanje v akciji Pokloni zvezek.  

 

8.1. PREDSTAVITEV VRTCA LOKALNI SKUPNOSTI 
 
Poleg sodelovanja z ustanovami, se je Vrtec Idrija lokalni skupnosti redno predstavljal v 
Idrijskih novicah. Tako so lahko občani brali naslednje članke:  

- Marjeta Klemenčič: Zakorakali v novo vrtčevsko leto, 
- Urška Leskovec: Festival iger bo povezal generacije, 
- Maja Lampe: S širokimi nasmehi in iskricami v očeh, 
- Nina Jereb-Sedej, Tjaša Kogej: Naša kulturna dediščina je naše bogastvo, 
- Tamara Lapajne: Simbioza giba tudi v vrtcu Ledine, 
- Damjana Žonta: Fantazije okusov slovenske domače hrane, 
- Mojca Razpet: Doktor fig v idrijskem vrtcu, 
- Bojana Jeram: V pričakovanju …, 
- Anka Sedej: Stare Igre so super, 
- Adrijana Erjavec in Marjeta Klemenčič: Za dežjem vedno posije sonce, 
- Polona Bolčina: Svetovni dan zdravja tudi v vrtcu,  
- Mirjana Suwa Sedej: Vrtec v času karantene, 
- Nadja Brence: Vrtec spet polen živžava. 

 

Strokovni delavci so objavljali tudi prispevke v ostale medije in publikacije:  

Obzorje glasilo občine Idrija: 
- Adrijana Erjavec, Sprejem otrok v vrtec, 
- Adrijana Erjavec, Vpis otrok v vrtec. 
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V zborniku Supra so bili objavljeni strokovni članki: 
 
Objava samostojnega avtorskega članka: Posukam, prekrižam in kitico naredim. 
Objava samostojnega avtorskega članka: Gibalne dejavnosti v vrtcu. 
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9. PROGRAM IZOBRAŽEVANJA IN STROKOVNEGA  
IZPOPOLNJEVANJA   DELAVCEV  VRTCA 

 

Delavci Vrtca Idrija so se imeli možnost izobraževati, v ta namen smo pripravili interna 
izobraževana, izobraževanja gostujočih predavateljev, udeležba na seminarjih, posvetih ...  

9.1. IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 
STROKOVNIH DELAVCEV 
 
Iz tabele je razviden seznam izobraževanj, katerih so se letos udeležili strokovni delavci.  

Naslov izobraževanja Število izobraževanj/ur Število udeležencev 
Fit4Kid interno strokovno 
usposabljanje 

3 x 3 30 

Fit4Kid aktiv 1 x 4.5 5 
Fit4Kid centralizirano za 
multiplikatorje  

2 x 6 7 

Fit4Kid seminar 1 x 8 2 
Študijska srečanja Ljubljana 1 x 4 1 

Zdravje v vrtcu 1 x 4 16 
Šola za starše, Vzgoja za 
pozornost: kdaj začeti in kako 
vzgajati?, dr. Apolonija 
Klančar 

1 x 2 45 

Mreža učečih se šol in vrtcev, 
razvojni tim 

3 x 6 5 

Mreža učečih se šol in vrtcev, 
aktiv 

2 x 1,5 64 

Nataša Kogoj: NLP Z boljšimi 
odnosi, do boljših rezultatov 

1 x 3,5 39 

Varstvo pri delu  1 x 1,5 65 
Zavod za šolstvo: Ustvarjalni 
pristop zgodnjega otroštva 

1 x 8 3 

Zavod za šolstvo: 
Komunikacija vzgojitelja pri 
otroški igri … 

1 x 8 5 

Zavod za šolstvo: Ustvarjalni 
pristop za zgodnje učenje: 
pogovor, igra, raziskovanje v 
naravi 

1 x 8 8 

Zavod za šolstvo: Otrok je 
kakršen je, jaz pa mislim, da je 
… 

1 x 8 12 

Zavod za šolstvo: Načrtovanje 
VIZ dela s sodobnimi pristopi 
na področju predšolske vzgoje 

1 x 8 2 

Zavod za šolstvo: Pomen vrtca 
za družino 

1 x 8 7 

SUPRA  1 x 5 4 
Mali sonček 1 x 4 3 
Smernice zdrave prehrane 1 x 2,5 4 
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Zborovska šola za vrtce 1 x 16 1 
Od kepe do kipa 2 x 3 24 

Tabela 15: Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev 

Strokovni delavci so se izobraževali tudi v lastnem interesu.  

9.2. IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 
DELAVCEV UPRAVE 
 
Naslov izobraževanja Število izobraževanj/ur Število udeležencev 
Šola za starše, Vzgoja za 
pozornost: kdaj začeti in kako 
vzgajati?, dr. Apolonija 
Klančar 

1 x 2 2 

Smernice zdrave prehrane 1 x 5 2 
Legionela  1 x 2,5 1 
SUPRA 1 x 4,5 1 
KZK  1 x 12 2 
Posvet ravnateljev Portorož  1 x 16 1 
Posvet pom. ravnateljev 
Portorož 

1 x 16 1 

Fit4Kid interno strokovno 
usposabljanje 

3 x 3 2 

Fit4Kid centralizirano za 
multiplikatorje  

2 x 6 2 

Mreža učečih se šol in 
vrtcev  

3 x 6 1 

Mreža učečih se šol in 
vrtcev aktiv  

2 x 1,5 2 

Varstvo pri delu 1 x 1,5 6 
Postani srednji vodja 3 x 6 1 
Znanstveni posvet Pedagoški 
inštitut 

1 x 12 3 

Nataša Kogoj: NLP Z boljšimi 
odnosi, do boljših rezultatov 

1 x 3,5 5 

Obravnava nasilja v vrtcu 2 x 4 2 
Znanje in veščine 
računovodij v VIZ 

1 x 2,5 1 

Izobraževanje za vnos 
podatkov KPIS za vrtce 

1 x 3 1 

Seminar za knjigovodje 
SAOP 

2 x 4 2 

DVD od A do Ž 1 x 5 1 
Tabela 16: Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje delavcev uprave 
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9.3. IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 
KUHINJSKEGA OSEBJA IN VZDRŽEVALNE SLUŽBE 
 
Naslov izobraževanja Število izobraževanj Število udeležencev 
Nataša Kogoj: NLP Z boljšimi 
odnosi, do boljših rezultatov 

1 x 3,5 6 

Legionela 1 x 2,5 2 
Zdrava prehrana 1 x 5 10 
Varstvo pri delu 1 x 1,5 16 
Uravnotežena prehrana 1 x 2 1 
Izobraževanje KIMI 1 x 1 7 

Tabela 17: Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje kuhinjskega osebja in vzdrževalne službe 
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10. MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN PRIPRAVA NA  
STROKOVNI IZPIT 

V letošnjem šolskem letu je strokovni izpit opravilo 2 strokovnih delavk. Kot pogoj za 
opravljanje strokovnega izpita so naredile določeno število ur vzgojno-izobraževalnega dela v 
oddelkih vrtca in opravile 5 nastopov.  

Ime in priimek 
kandidatke 

Mentorica  Datumi nastopov/področje Spremljanje 
nastopov 

Suzana Poljanec Katja Gnezda - 9. 6. 2020 Umetnost, 
- 10. 6. 2020 Matematika, 
- 15. 6. 2020 Jezik in 

družba, 
- 17. 6. 2020 Narava, 
- 22. 6. 2020 Gibanje. 

Marjeta Klemenčič 

Petra Treven  Darja Lapajne - 8. 6. 2020 Umetnost, 
- 11. 6. 2020 Gibanje, 
- 30. 6. 2020 Matematika, 
- 1. 7. 2020 Narava, 
- 2. 7. 2020 Jezik. 

Marjeta Klemenčič 

Tabela 18: Poimenski seznam kandidatk opravljanja strokovnih izpitov 
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11. MATERIALNI IN DRUGI POGOJI  
 

Z didaktičnim materialom smo opremljali vse oddelke vrtca (odvisno od potreb), v knjižnice 
smo dokupili  strokovno literaturo in knjige za otroke. Dokupili smo slinčke.  

Redno smo pregledovali igrišča in sproti odpravljali napake (v peskovnike smo dodali mivko, 
dodali manjkajoč pesek okoli igral, ki zagotavlja varnost. Dopolnili manjkajoče čepke na 
igralih na vzmeti). 

V vseh enotah smo opravljali redne servise in vzdrževanja na napravah, za to so poskrbele 
službe s katerimi imamo sklenjeno pogodbo.   

11.1. MATERIALNI POGOJI PO ENOTAH, NOVE PRIDOBITVE 
 

enota Arkova  
 

- Nakup tovornega avtomobila za prevoz hrane po enotah. 
enota Prelovčeva 
 

- Obnovitev talne obloge na hodniku (polivretanski premaz).  
enota Spodnja Idrija 
 
/  
enota Godovič 
 

- Izgradnja terase, nadstreška iz igralnice G0, 
- menjava ograj na terasah.  

enota Črni Vrh 
 

- Nakup zalogovnika vode.  
enota Kuhinja 
 

- Nadomestitev dela drobnega inventarja.  
vzdrževalna služba 
/ 
 

Tabela 19: Investicije po enotah 

 
11.2. DONATORSKA SREDSTVA IN PROSTOVOLJNI PRISPEVKI 
 
V šolskem letu 2019/20 smo prejeli naslednja donatorska sredstva: 

• Čebelarsko društvo Idrija nam je podarilo 24 kg medu, 
• BLT inženiring-marketing-proizvodnja d.o.o, peskovnik na Arkovi; 

• Papirnica Vevče-  papir za risanje, 
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11.3. PROBLEMATIKA RADON 
 
V letošnjem letu smo opravili meritev prisotnosti radona v prostorih vrtca, enota Prelovčeva 
igralnici P6 in P8 od februarja do aprila. Meritve je opravilo ZVD (Zavod za varstvo pri delu).  
Na rezultate meritev še čakamo. 
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12. ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN DELAVCE 
 
POROČILO O ZDRAVSTVENEM  VARSTVU OTROK IN DELAVCEV V VRTCU 
IDRIJA 
Zagotavljanje splošnih standardov in pogojev na področju varnosti in zdravja otrok in 
zaposlenih. 

ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
V Vrtcu Idrija imamo v skladu z ustrezno zakonodajo sprejet Pravilnik o varstvu osebnih 
podatkov v Vrtcu Idrija in Katalog zbirk osebnih podatkov. 
 
ZDRAVSTVENO – HIGIENSKI REŽIM V VRTCU IDRIJA 
Zdravstveno-higienski režim v vrtcu je zelo kompleksno področje in zajema najbolj občutljive 
nivoje in vsa strokovna in tehnična področja dela v vrtcu. 

Zagotavljanje standardov na tem področju smo realizirali z upoštevanjem določil Smernic 
dobre higienske prakse/HACCP za kuhinje vrtcev:  

- HACCP sistem, spremljali smo učinkovitost sistema v vseh kuhinjah Vrtca Idrija: 
odvzem in analiza vzorcev hrane in vzorcev na snažnost, 

- opravili smo verifikacijo sistema za vse enote. 
 

Strokovni delavci v oddelkih imajo pisna navodila in izpolnjujejo evidence v zvezi s higieno 
oddelkov, igrač, posteljnine in ostalega perila. 

NAČRT PRIPRAVLJENOSTI NA KORONAVIRUS (SARS-Cov-2) V VRTCU IDRIJA ob 
pojavi koronavirusa v Sloveniji smo pripravili načrt po navodilih MIZŠ in NIJZ, ki smo ga 
sproti dopolnjevali.  

- Zdravje otrok, sodelovali smo s pediatrom, izvajali zobozdravstveno preventivo med 
drugim z namenom posredovati znanje in navade o higieni ust. Starejši oddelki so dnevno 
umivali zobe (do marca). Po dogovoru so nekateri obiskali tudi zobozdravstveno ambulanto. 
Dipl. med. sestra je otrokom preko zgodbe predstavila pomen umivanja rok in jim pokazala 
pravilno tehniko. Nato smo si ob njeni demonstraciji umili roke v umivalnici. Glede na pojav 
koronavirusa smo še dodatno okrepili in navajali otroke na dosledno in pravilno umivanje rok, 
na higieno kašlja … Sodelujemo v projektu Zdravje v vrtcu.  

- Igrače, pri nakupu igrač se upošteva Uredbo o varnosti igrač. Vodi se evidenco novih igrač 
(zeleni listi). Nadzor nad izvajanjem opravljajo zdravstveni inšpektorji. 

- Protokoli in navodila za zaposlene in starše, imamo celostni dokument navodil s 
prilogami, evidencami, priporočili. Namen zbirnika je sistematično in pregledno urejanje tega 
področja. Za večjo preglednost nad celotnim higiensko-zdravstvenim režimom je priložena 
preglednica vseh dokumentov, ki urejajo to področje. Spremljajoče interne dokumente 
spreminjamo in dopolnjujemo ustrezno z aktualnimi razmerami na tem področju. 
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Po Priporočilih za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih, 
ki jih je izdal Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, maja 2011 in potrdilom 
Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo, imamo v Vrtcu Idrija sprejete ukrepe v zvezi 
z dajanjem zdravil v vrtcu, ukrepe v primeru izbruha alergij, nezgod. Obrazce in evidence se 
po potrebi posodablja. 

Pri svojem delu dosledno upoštevamo Pravilnik o varnosti otrok, sprejet v Vrtcu Idrija, ki je 
bil v letošnjem letu posodobljen. V začetku leta, na prvem roditeljskem sestanku, so z njim 
seznanjeni tudi starši.  

- Igrišča, v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in 
opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08 in 47/10) ter v skladu s priročnikom 
Varno otroško igrišče, priročnik za skrbnike in lastnike otroških igrišč (Republika Slovenija, 
Ministrstvo za gospodarstvo, 2008), vodimo za vsa igrišča Vrtca Idrija dokumentacijo, ki 
izkazuje stanje na igriščih. V začetku šolskega leta se določi skrbnike za posamezne enote in 
obnovi znanj v zvezi z vodenjem dokumentacije. Skrbniki dnevno izvajajo pregled igrišča. Na 
vsake tri mesece se izvaja periodičen pregled igrišča, enkrat letno nam igrišče pregleda 
zunanji izvajalec na glavnem pregledu. Nadzor nad izvajanjem opravlja zdravstvena 
inšpektorica. Pri opravljanju nadzora zahtevajo vse potrebne podatke in vpogled v izdane 
listine o skladnosti in tehnično dokumentacijo. 

- Varnost in zdravje zaposlenih, je pomembno področje delovne kulture v vrtcu. 

Dejavnosti smo izvajali v skladu z aktualno zakonodajo, Zakona o varnosti in zdravju pri delu 
ZVZD-1 (Ur. l. RS, št. 43/11). 

V skladu z 32. člen, smo načrtovali promocijo zdravja na delovnem mestu. Načrtovali in 
izvedli smo naslednje aktivnosti v zvezi z Promocijo zdravja na delovnem mestu. V letošnjem 
letu je bilo glede na koronavirus manj izvedenih dejavnosti kot je bilo načrtovanih. Izvedli 
smo: 

• Izvajanje izobraževanj in dejavnosti v projektu Fit4Kid, 

• izvajanje dejavnosti prioritetne teme Igre v pozabi, 

• teden tradicionalne slovenske hrane ter Festival slovenske domače hrane, 

• predavanje Apolonija Klančar: Vzgoja za pozornost: kdaj začeti in kako vzgajati?, 

• predavanje Nataša Kogoj: Z boljšimi odnosi, do boljših rezultatov, 

• predavanje Andreja Širca Čampa: Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno 
izobraževalnih ustanovah, 

• zvočno potovanje s prvinskimi zvoki gongov, 

• objava humornih zapisov (vici, anekdote) za sprostitev, 

• sadje in zdravi prigrizki delovnem mestu in ob popoldanskih dejavnostih, 

• izmenjava revij, knjig, člankov s področja zdravja z različno tematiko, 

• izmenjava receptov, 

• sprostitvene dejavnosti (skupna druženja v prednovoletnem času po enotah …), 

• sodelovanje v projektu Zdravje v vrtcu, 
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• strokovne delavke so se izobraževale v okviru projekta Zdravje v vrtcu, 

• organizirana vadba izven našega zavoda (v lastni organizaciji), 

• zaposleni so po razporedu hodili na zdravstvene preglede zaposlenih, 

• upoštevali smo navodila in napotke pooblaščenega zdravnika za varstvo pri delu, 

• upoštevali smo priporočila NIJZ v zvezi s koronavirusom (zagotavljanje zaščitnih 
mask, razkužil za roke ter površine), 

• zaposlenim smo zagotovili osebno varovalno opremo po Pravilniku o dodelitvi osebne 
varovalne opreme za varnost pri delu, sprejet 1. 12. 2015, 

• preko leta se je skrbelo za omarico prve pomoči, 

• formirano imamo postavo Civilne zaščite, imamo tri ekipe in poverjenike. 
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Poročilo letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020 je bilo predstavljeno, 
obravnavano in sprejeto: 

- vzgojiteljskem zboru dne, 27. 8. 2020, 
- vzgojiteljski zbor dne, 1. 10. 2020, 
- Svet staršev dne, 6. 10. 2020, 
- Svet zavoda Vrtca Idrija dne, 7. 10. 2020, 
- poslano ustanoviteljici - Občini Idrija. 

 

 

 

Priloge: 

Priloga 1: Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2019/20, 
priloga 2: Letno poročilo ravnateljice,  
priloga 3: Letno poročilo pomočnice ravnateljice,  
priloga 4: Letno poročilo svetovalne delavke,  
priloga 5: Letno poročilo organizatorja prehrane in zdravstveno-higienskega  
                režima glede na letni delovni načrt,  
priloga 6: Letno poročilo specialne in rehabilitacijske pedagoginje, 
priloga 7: Poročila Letnega delovnega načrta enot Vrtca Idrija. 
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