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I. UVOD 

 

Letni delovni načrt (v nadaljevanju LDN) opredeljuje obseg, vsebino in izvajalce 
posameznih nalog s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok, ki jih bomo 
realizirali v šolskem letu 2022/23. V njem so zastavljene naloge, opredeljeni so programi 
in dejavnosti, organizacija in ustvarjanje pogojev za celoletno delo in življenje v vrtcu. 
 
LDN je namenjen delavcem vrtca, otrokom in staršem, članom organov upravljanja vrtca, 
ustanovitelju in upravnim organom s področja vzgoje in izobraževanja. 
 

II. VRTEC SE PREDSTAVI 

  

Vrtec deluje v okviru javnega zavoda OŠ Dornberk in ima dve enoti:  
Vrtec Dornberk in Vrtec Prvačina.  
 
Ustanoviteljica je MO Nova Gorica. Upravlja ga ravnateljica Osnovne šole Dornberk in 
Svet javnega zavoda OŠ Dornberk.  
Obe enoti vrtca obiskujejo otroci iz vasi Prvačina in Dornberk ter  pripadajočih zaselkov.  
 
Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v obeh enotah na naslednjih površinah: 
 
Vrtec  Dornberk:  - notranje površine 396,28 m2 

- zunanje površine 170,00 m2 - od tega 55 m2 terase 
Vrtec  Prvačina: - notranje površine 479,39 m2 

- zunanje 305,15 m2 
 
PODATKI O VRTCU 
 

Ravnateljica Dragica Vidmar 
05/301 91 02 
031 703 278 

Pomočnica ravnateljice 
za vrtec 

Marjana Turk 
 

 

Vrtec Dornberk 
Marjana Turk,  
organizacijski vodja Vrtca Dornberk 

05/301 91 04 
051 237 705 

Vrtec Prvačina 
Monika Uršič,  
organizacijski vodja Vrtca Prvačina 

05/301 63 20 
041 204 595 

Tajništvo Karmen Čuk 05/301 91 00 

Računovodstvo 
Dajana Belingar, računovodkinja 
Vanja Kavčič, knjigovodkinja 

05/301 91 11 

Svetovalna služba 
Ksenija Leban in Hana Zega; 
psihologinji 

05/301 91 12 

Kuhinja Aleksander Skrt 
05/301 91 15 

 

Šolska knjižnica Edica Klanjšček Schlegel 05 301 91 17 

e naslov os.dornberk@os-dornberk.si 

Spletna stran http://www.vrtec-dornberk-prvacina.si 
 

mailto:os.dornberk@os-dornberk.si


1. RAZPOREDITEV OTROK IN KADROVSKA ZASEDBA PO ODDELKIH 

 
VRTEC ŠT. OTROK ODDELKI 

VRTEC DORNBERK 72 4 

VRTEC PRVAČINA 49 3 

 
VRTEC DORNBERK 

 

SKUPINA 

 

STAROST 

 

ŠTEVILO* 

 

VZGOJITELJICA 

VZGOJITELJICA 
PREDŠOLSKIH 
OTROK- POM. 

VZGOJITELJICE 

RDEČI  

BALONI 

5 - 6 let 24 Kristina Primožič Ana Semenič 

MODRI 

BALONI 

3 - 5 let 21 Ornela Nikić Radmila Sladojević 

RUMENI 

BALONI 

2 - 3 leta 16 Alenka Klavžar 

 

Vesna Ferfolja 

ZELENI 

BALONI 

1 - 2 leti 11 Lara Martinčič 
Marjana Turk 

Mojca Trampuž 

* število otrok na dan 1. 9. 2022  

Organizacijski vodja enote je Marjana Turk. 

 

VRTEC PRVAČINA 

SKUPINA 

 

STAROST 

 

ŠTEVILO* 

 

VZGOJITELJICA 

VZGOJITELJICA 
PREDŠOLSKIH 
OTROK- POM. 

VZGOJITELJICE 

SONČKI 

 

5 - 6 let 21 Monika Uršič Polona Mihelj 

MAVRICE 

 

3 - 4 leta 19 Kaja Jogan Mateja Šimac 
Lara Čebron 

ZVEZDICE 1 - 2 leta 9 Ksenija Birsa Marina Šinigoj 
Andreja Gorkič 

* število otrok na dan 1. 9. 2022 

Organizacijski vodja enote je Monika Uršič. 

 
Hišniška dela v obeh vrtcih opravljata Silvan Berce in Borut Skomina.   
Za čistočo skrbita Neda Peršolja (Vrtec Prvačina) in Doris Baša (Vrtec Dornberk).  
 
Obroke hrane pripravljajo v centralni kuhinji OŠ Dornberk. V matični šoli se opravljajo vse 
upravno-administrativne storitve. 



 

2.  PROGRAMI VRTCA GLEDE NA TRAJANJE IN VRSTO 
 

V vrtcu izvajamo programe za naslednja starostna obdobja:  
 
I. starostno obdobje 
- od 1 do 3 let 
 
II. starostno obdobje 
- oddelki od 3 do 4 leta 
- oddelki od 4 do 5 let 
- oddelki od 5 do 6 let 
 
kombinirani oddelki (otroci I. in II. starostnega obdobja) 
 
V vrtcu izvajamo  dnevni in poldnevni program. 
 
Dnevni program traja največ devet ur. Otrokom nudimo vzgojne dejavnosti, postrežemo 
z jutranjo malico, kosilom in popoldansko malico. V popoldanskem času se poleg počitka 
organizirajo tudi umirjene dejavnosti pod vodstvom vzgojiteljic predšolskih otrok - 
pomočnic vzgojiteljic. 
 
Poldnevni program traja od štiri do šest ur in poteka dopoldne. Program vsebuje vzgojne 
dejavnosti in hrano v celoti. 
 
Programi so namenjeni vsem predšolskim otrokom v starosti od 1 do 6 let in zajemajo 
vzgojo, varstvo in nekateri tudi prehrano (samo malico ali malico, kosilo in popoldansko 
malico).  
 
Cene programov sprejema Mestna občina Nova Gorica. Objavljeni so v Sklepu o določitvi 
cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih. 
Občina določi prispevek staršev na podlagi Pravilnika o plačilih staršev. Ceno programov 
krijejo starši (oziroma zakoniti zastopniki otroka) in občina. 
 

3.  ORGANIZACIJA IN POSLOVNI  ČAS 
 

ORGANIZACIJA DELA V VRTCU 
 

VPIS IN VKLJUČEVANJE OTROK V VRTEC 
 
VPIS V VRTEC  
Mestna občina Nova Gorica vsako leto znova določi rok za vpis v vrtec (pomladni meseci). 
Prednost pri vključitvi v program vrtca imajo tisti otroci, ki se bodo prej vključili v program, 
ne glede na datum vpisa v vrtec.   
 
Starostni pogoj za sprejem otroka v vrtec je 1 leto oziroma dopolnjenih najmanj 11 
mesecev (20. člen Zakona o vrtcih, Ur.l.RS, št.25/08). 
 
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra 
do 31. avgusta naslednjega leta.  
 
  



VKLJUČEVANJE V VRTEC 

Otroke vključujemo v vrtec vse leto, praviloma pa prvega septembra. Pred vključitvijo 

otroka v vrtec staršem omogočimo ogled prostorov in seznanitev z vzgojiteljico in 

vzgojiteljice - pomočnico vzgojiteljice. Pred vstopom otroka naveže vzgojiteljica stike s 

starši. Starši ob vpisu prejmejo informativno zgibanko vrtca in se udeležijo informativnega 

sestanka, ki ga organiziramo za starše novo sprejetih otrok v mesecu avgustu. 

 
NAČIN OBLIKOVANJA ODDELKOV 
Pri oblikovanju oddelkov upoštevamo Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje. Otroci so praviloma razporejeni v homogene oddelke po posameznih 
starostnih stopnjah. V primeru, da v vrtcu ni evidentiranih dovolj otrok določene starostne 
stopnje, oblikujemo heterogene ali kombinirane oddelke. 
 
POSLOVNI ČAS 
Vrtca poslujeta ob delavnikih. Odpreta se ob 6.30. Vrtec Prvačina posluje do 16.00, Vrtec 
Dornberk pa do 16.15. 
 
V predprazničnih dneh in med šolskimi počitnicami ugotavljamo zmanjšane potrebe po 
varstvu. Ko je prijavljenih več kot 5 otrok iz obeh enot vrtca, organiziramo varstvo v eni 
enoti. V primeru, da je prijavljenih manj kot 5 otrok, vrtec ne posluje. V takih primerih se 
z Vrtcem Nova Gorica, dogovorimo za varstvo otrok, katerih starši to nujno potrebujejo.  
V času državnih praznikov sta obe enoti vrtca zaprti.  
 
Otrok je lahko v okviru poslovnega časa vrtca prisoten največ 9 ur dnevno. 
 
PLAČILO VARSTVA PO POTEKU POSLOVNEGA ČASA 
V kolikor starši pridejo iskat otroka v vrtec po končanem poslovnem času vrtca, se vsaka 
začetna ura zamude zaračuna staršem po ceni, ki znaša 8€.  
 
ORGANIZACIJA DELA V POLETNIH MESECIH IN PREDPRAZNIČNIH DNEH 
Zaradi boljše organiziranosti dela ter racionalne nabave hrane, bomo v šolskem letu 
2022/23 med starši izvedli anketo o prisotnosti otrok za dneve pred, med ali po praznikih, 
ko pričakujemo zmanjšanje števila otrok. Do združevanja lahko prihaja ob praznikih in 
med šolskimi počitnicami, predvidoma so to: jesenske počitnice, božično-novoletni 
prazniki, zimske počitnice, prvomajski prazniki in poletne počitnice.   
 

  



ŠOLSKE POČITNICE V ŠOLSKEM LETU 2022/2023, KO BOMO V VRTCU ZBIRALI 

PRIJAVE:  

 

JESENSKE POČITNICE  31. 10. 2022 - 4. 11. 2022 

NOVOLETNE POČITNICE 27. 12. 2022 - 2. 1. 2023 

ZIMSKE POČITNICE  6. 2. 2023 - 10. 2. 2023 

PRVOMAJSKE POČITNICE 26. 4. 2023 - 2. 5. 2023 

POLETNE POČITNICE 26. 6. 2023 - 31. 8. 2023 

 
 
PRAZNIKI IN POMEMBNI DNEVI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 
 
DAN REFORMACIJE ponedeljek, 31. 10. 2022 

DAN SPOMINA NA MRTVE torek, 1. 11. 2022 

BOŽIČ nedelja, 25. 12. 2022 

DAN SAMOSTOJNOSTI IN 

ENOTNOSTI 
ponedeljek, 26. 12. 2022 

NOVO LETO 
nedelja, 1. 1. 2023 

ponedeljek, 2. 1. 2023 

SLOVENSKI KULTURNI 

PRAZNIK 
sreda 8. 2. 2023 

VELIKONOČNI 

PONEDELJEK 
ponedeljek, 10. 4 2023 

DAN UPORA PROTI 

OKUPATORJU 
četrtek, 27. 4. 2023 

PRAZNIK DELA 
ponedeljek, 1. 5. 2023 

torek, 2. 5. 2023 

DAN DRŽAVNOSTI nedelja, 25. 6. 2023 

MARIJINO VNEBOVZETJE torek, 15. 8. 2023 

  



ORGANIZACIJA DELA V ODDELKU 
 

Vsak oddelek vodita vzgojiteljica in vzgojiteljica predšolskih otrok-pomočnica vzgojiteljice. 
V skupinah I. starostnega obdobja sta sočasno prisotni 6 ur, v kombiniranih skupinah I. 
in II. starostnega obdobja 5 ur, v skupinah II. starostnega obdobja pa 4 ure. 
Manjkajoče vzgojiteljice lahko med letom nadomeščamo z ustreznimi študenti (v 
sodelovanju s Študentskim servisom) in praktikanti, ki opravljajo ustrezno prakso. V 
primeru, da je znan daljši čas odsotnosti, manjkajoče nadomestimo s strokovnimi delavci 
za določen čas. 
 
V jutranjem in popoldanskem času bomo otroke združevali.  
 
Med počitnicami in prazniki bomo smiselno združevali otroke z zapiranjem določenih 
skupin in enot.  
 
Vzgojiteljica in vzgojiteljica predšolskih otrok-pomočnica vzgojiteljice bosta načrtovali 
pedagoško delo timsko (v paru) in individualno, tematsko ali projektno, za krajše ali daljše 
obdobje, z upoštevanjem Kurikula za vrtce. Priprave temeljijo na tematskih sklopih, ki so 
odraz letnega časa in okolja, v katerem otrok živi. Vzgojiteljice sprejemamo pobude otrok 
in skrbimo za to, da so pri delu z otroki zastopana vsa  vzgojna področja. Prednost dajemo 
fleksibilni obliki dela, možnosti izbire med različnimi dejavnostmi. Pri delu upoštevamo 
individualne razlike v razvoju in učenju otrok. Zavedamo se vloge igre za zdrav razvoj 
otrok in pri delu upoštevamo načela, ki so zapisana v Kurikulu za vrtce.  
Pri načrtovanju dela v skupinah si bomo prizadevali za tesno sodelovanje vzgojiteljic in 
vzgojiteljic predšolskih otrok - pomočnic vzgojiteljic, saj to pripomore k prijetnemu in 
ustvarjalnemu vzdušju v skupinah. 
Strokovne delavke bomo vodile vzgojno dokumentacijo v skladu s Pravilnikom o 
dokumentaciji v vrtcih. S pomočjo aplikacije eAsistent bomo vodile imenik otrok vključenih 
v vrtec, v katerem so podatki o njihovi prisotnosti, dnevnik dela v katerega se vpisujejo 
podatki o poteku življenja in dela v oddelku. Oblikuje se letni načrt dela, ki je v skladu s 
programom za predšolske otroke in letnim delovnim načrtom vrtca, končno evalvacijo 
oziroma poročilo o uresničevanju letnega načrta dela. 
Poleg naštete dokumentacije vodijo vzgojitelji tudi vsebinsko pripravo za določeno 
časovno obdobje v skladu s programom za predšolske otroke. Časovno obdobje je 
usklajeno z izbrano temo (vsebino) in značilnostmi otrok v oddelku. 
 
DODATNE ZADOLŽITVE ZAPOSLENIH DELAVCEV 
Poleg neposrednega dela z otroki, zaposlene opravljamo še dodatne zadolžitve:  

• skrbimo za igrače (pestra ponudba igrač, higiensko neoporečne in varne igrače), 

• redno prezračevanje in razkuževanje površin in predmetov, 

• za razdelitev malice in kosil v razdelilni kuhinji,  

• za urejenost prostorov, kabinetne zbirke in igralnih površin na prostem.  
 
Razpored posameznih zadolžitev načrtujeta organizacijski vodji enot. 
 
 
  



DELOVNI ČAS ZAPOSLENIH 
Delovni čas delavcev razporejamo tako, da je zagotovljena varnost otrok in realizacija 
vzgojnega programa (nadomeščanje zaradi odsotnosti), pri čemer upoštevamo poslovni 
čas oddelka in sočasno prisotnost strokovnih delavcev skladno z zakonodajo. 
Vzgojitelji opravijo na dan 6 ur neposrednega dela z otroki in 1,5 ure dela izven oddelka 
v vrtcu in doma. Vzgojiteljice predšolskih otrok-pomočnice vzgojiteljic na dan opravijo 7 
ur neposrednega dela z otroki in 0,5 ure izven oddelka v prostorih vrtca. Preostalih 0,5 
ure je čas za odmor, ki ga vsi strokovni delavci izrabijo tako, da je zagotovljena varnost 
otrok, nikakor pa ne na začetku ali koncu svojega delovnega časa v oddelku. 
 
Strokovni delavci, ki se jim na podlagi 62. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje 
in izobraževanja zmanjša vzgojno delo v oddelku za 2 uri tedensko, opravijo izven 
oddelka različne naloge skladno z Letnim delovnim načrtom. 
 
 
Razporeditev delovnega časa vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnic 

vzgojiteljic: 

 

Ime in priimek 

strokovne delavke 

Delovno mesto Oddelek Delovni čas Odmor Kolektivna pogodba 
za dejavnost vzgoje 
in izobraževanja 
62. člen 

Lara Martinčič Vzgojitelj 1/2 

Vzgojitelj– 

pomočnik 

vzgojitelja 1/2 

Zeleni 

baloni 

8.00 -  15.00 30 min  

Mojca Trampuž Vzgojitelj– 

pomočnik 

vzgojitelja 

Zeleni 

baloni 

8.00  - 15.30 30 min  

Marjana Turk Vzgojitelj 1/2 

pomočnica ravn. 

za vrtec 1/2 

Zeleni 

baloni 

8.00 -  15.00 30 min  

Alenka Klavžar Vzgojitelj Rumeni 

baloni 

8.00 - 15.00 30 min 2 uri tedensko 

 

Vesna Ferfolja Vzgojitelj– 

pomočnik 

vzgojitelja 

Rumeni 

baloni 

8.00 – 15.30 

 

30 min  

Ornela Nikić  Vzgojitelj Modri 

baloni 

7.30 – 14.30 

ali 

8.30 – 15.30 

30 min  

Radmila Sladojević  Vzgojitelj– 

pomočnik 

vzgojitelja 

Modri 

baloni 

6.30 – 14.00 

ali 

8.45 – 16.15 

30 min  

Kristina Primožič Vzgojitelj Rdeči 

baloni 

7.30 – 14.30 

ali 

8.30 – 15.30 

30 min  

https://www.racunovodstvo.net/zakonodaja/kolektivna-pogodba-za-dejavnost-vzgoje-in-izobrazevanja
https://www.racunovodstvo.net/zakonodaja/kolektivna-pogodba-za-dejavnost-vzgoje-in-izobrazevanja
https://www.racunovodstvo.net/zakonodaja/kolektivna-pogodba-za-dejavnost-vzgoje-in-izobrazevanja


Ana Semenič Vzgojitelj– 

pomočnik 

vzgojitelja 

Rdeči 

baloni 

6.30 – 14.00 

ali 

8.45 – 16.15 

30 min  

Ksenija Birsa  Vzgojitelj Zvezdice 8.00 – 15.00 

 

30 min 2 uri tedensko 

 

Marina Šinigoj Vzgojitelj– 

pomočnik 

vzgojitelja 

Zvezdice 8.00 – 15.30 

 

30 min 2 uri tedensko 

 

* Andreja Gorkič Vzgojitelj– 

pomočnik 

vzgojitelja 1/2 

Zvezdice 6.30 – 10.15 

ali 

11.45 – 15.30 

15 min  

Kaja Jogan Vzgojiteljica Mavrice 8.15 - 15.15 30 min  

* Mateja Šimac Vzgojitelj– 

pomočnik 

vzgojitelja 

Mavrice 8.00 – 12.00 15 min  

Lara Čebron Vzgojitelj– 

pomočnik 

vzgojitelja 

Mavrice 8.30 - 16.00 

 

30 min  

 

Monika Uršič Vzgojiteljica Sončki 7.30 – 14.30 

 

30 min  

Polona Mihelj Vzgojitelj– 

pomočnik 

vzgojitelja 

Sončki 6.30 – 14.00 

ali 

8.00 – 15.30 

30 min  

* Andreja Gorkič skrbi za sočasnost. 
* Mateja Šimac v tem šolskem letu uveljavlja pravico iz 1. odstavka 50. člena ZSDP in 
opravlja 20 ur tedensko. 
 

  



DNEVNI RAZPORED DEJAVNOSTI V ODDELKU 

 

6.30 - 8.00 
sprejem otrok, prosta igra otrok v dogovoru z vzgojiteljico ali 
vzgojiteljico predšolskih otrok-pomočnico vzgojiteljice, dejavnosti 
s posamezniki, itd. 

8.00 - 8.30 igra, jutranje razgibavanje, priprava na malico 

8.30 - 9.00 dopoldanska malica 

9.00 - 11.15 
nega otrok, raznovrstne dejavnosti pod vodstvom vzgojiteljic in 
vzgojiteljic predšolskih otrok-pomočnic vzgojiteljice, vključno z 
bivanjem na prostem, s sprehodi in opazovanji, sadna malica, … 

11.15  - 12.15 priprava na kosilo in kosilo 

12.15 - 13.00 
nega otrok, priprava na počitek in umirjanje otrok, ki se 
pripravljajo na spanje; odhajanje otrok, ki so vključeni v poldnevni 
program  

13.00 - 14.30 počitek in čas za mirnejše dejavnosti 

14.30 - 15.00 popoldanska malica 

15.00 - 16.00 oz. 
16.15 

igra in odhajanje domov 

 
 
 

III.  VSEBINA VZGOJNEGA DELA 
  

1. TEMELJNE NALOGE VRTCA 
 

Vsakemu otroku bi radi zagotovili osnovno pravico do tistega delčka vzgoje v vrtcu, ki ga 
za zdravo rast in razvoj potrebuje tudi zunaj družine. 
 
Smo javni vrtec, v katerem pomagamo staršem pri celoviti skrbi za otroke in želimo 
ustvarjati pogoje za  uresničevanje temeljnih nalog: 

• srečno in prijazno otroštvo v stiku z sovrstniki, drugimi in drugačnimi ljudmi, 

• pridobivanje izkušenj v domačem okolju in drugih krajih, 

• omogočamo otrokom iz različnih družin, da razvijajo specifične sposobnosti in 
nadarjenosti, 

• razgibano življenje v naravi in z naravo, 

• varne pogoje za igro z dobrimi igračami, 

• kakovostno prehrano po smernicah NIJZ. 
 
Pri delu z otroki bomo sledili načelom, ki so zapisana v Kurikulu. Kurikul vključuje vse 
dejavnosti, interakcije in izkušnje, iz katerih se otrok uči in zajema celoto vzgoje, nege in 
dejavnikov okolja, ki jih je otrok v vrtcu dnevno deležen. 
 
Cilji predšolske vzgoje v vrtcih so (Zakon o vrtcih, 4. člen): 



• razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, 

• razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanja v 
skupinah, 

• razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega 
doživljanja in izražanja, 

• negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje 
neodvisnega mišljenja, 

• spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, 
kasneje pa tudi branja in pisanja, 

• spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja, 

• posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja, 

• spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja, 

• razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. 
 
Pravice staršev in otrok (Pravilnik o publikaciji vrtca - 4. člen, točka 4) 
 
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V 
demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki 
(v nadaljnjem besedilu: starši).  
 
Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne 
glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in 
duševno konstitucijo itn.; optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja 
na določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez 
upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija 
življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in 
odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne 
presoje. Javni vrtci so svetovno nazorsko nevtralni. 
 
Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke, do obveščenosti o 
življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih 
podatkov. 
Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v 
vrtcu in v skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje 
svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca. 
Ob vstopu otroka v vrtec lahko ta staršem omogoči postopno uvajanje otroka v vrtec, tako 
da smejo biti skupaj z njim v skupini v uvajalnem obdobju. 
 
UVAJANJE OTROK V VRTEC 
 
Otroci, ki v vrtec prihajajo prvič, imajo možnost postopnega uvajanja. Tako starši otroku 
omogočijo manj stresno prilagajanje na nov način bivanja. Vzgojiteljica starše in otroke 
razporedi v več skupin, ki dnevno prihajajo v različnem časovnem zaporedju. Pred 
uvajanjem vzgojiteljica in vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojitelja s starši 
naveže stik preko telefona. Postopno uvajanje lahko začnejo z dnem, ko je otrok vpisan 
v vrtec. Priporočeno je uvajanje z istim staršem ves čas uvajanja, ki traja predvidoma en 
teden. Prve dni naj otrok v vrtcu ne bi spal. Pri uvajanju je pomembno, da otrok čuti, da 
ga starši prepuščajo zaupanja vredni osebi in ne tujcu. To pa pomeni, da morajo starši 
zaupati strokovnim delavkam in biti pripravljeni na oddajo otroka v vrtec. Upoštevanje 
želja in potreb staršev ter prepoznavanje njihovih stisk je temelj za vzpostavitev zaupanja 
staršev do strokovnih delavcev vrtca.  



 

2. PREDNOSTNA NALOGA – Moja Slovenija 
 

Zapisi v nadaljevanju so povzeti iz individualnih LDN oddelkov. 
 

ZELENI BALONI 

Otroci in strokovni delavki oddelka Zeleni baloni bomo v letošnjem vrtčevskem letu veliko 
pozornosti namenjali naši državi Sloveniji in jo spoznavali v okviru otrokovih zmožnosti. 
Pripravljali bomo veliko zanimivih dejavnosti in vsebin, s katerimi bodo otroci spoznavali 
znamenitosti Slovenije, slovenske ljudske pesmi, plese in pravljice, slovensko 
tradicionalno hrano, praznovali slovenske državne praznike, spoznali svoj domači kraj, 
opazovali Slovenijo na zemljevidu in se seznanili z njeno umeščenostjo na globusu.  

Tudi pri temi simbolov otrok smo izhajali iz letošnje prednostne naloge, tako so simboli 
otrok iz skupine Zeleni baloni pravljice in slikanice slovenskih avtorjev in ilustratorjev. Naš 
celoleten projekt bo torej spoznavanje izbrane domače literature iz simbolov otrok ter 
spodbujanje in krepitev otrokove govorne in poimenovalne zmožnosti. Otroci bodo s tem 
doživljali in spoznavali temeljna literarna dela za otroke ter ob knjigi doživljali ugodje, 
veselje in zabavo. 

Prizadevali si bomo, da bodo otroci z interesom in zadovoljstvom odkrivali in spoznavali 
svoje širše družbeno in kulturno okolje, se zavedali naše države in razvijali naklonjen 
odnos do Slovenije. To bomo dosegali tudi z izdelano potujočo igračo (lesenim vlakom), 
ki bo tekom leta vsakega otroka na domu obiskala za en teden. Potujoča igrača bo otroke 
in njihove družine spodbujala k spoznavanju značilnosti naše države in raziskovanju ter 
ustvarjanju na to temo. Skrbno in varno izdelan lesen vlak bo tako v svoji notranjosti 
prevažal na primer številne recepte tradicionalnih slovenskih jedi, sličice izbrane ljudske 
pravljice in navodila za njihovo ureditev in pripovedovanje ob njih, nabor slovenskih 
ljudskih plesov z navodili in zvočnim posnetkom inštrumentalne spremljave v izvedbi 
vzgojiteljic, predloge za kratke družinske izlete v bližnji okolici, spodbudo za gibanje in 
raziskovanje v naravi ter svojem domačem kraju in še veliko drugega. Potujoča igrača bo 
tako torej spodbujala otrokovo aktivnost na vseh področjih kurikula in skrbela za njihov 
celosten razvoj. Poleg vseh igralnih pripomočkov se bo v vlaku nahajal tudi dnevnik 
doživetji, v katerega bodo starši skupaj s svojimi otroki zapisovali, kaj so doživeli in 
spoznali v času bivanja s potujočo igračo na njihove domu. 

RUMENI BALONI 

Spoznavali bomo značilnosti Slovenije, njene simbole (zastava, grb, himna), slovenske 

reke, najvišji vrh, pa največje – glavno mesto, ter ostale kraje. Spoznali bomo običaje, 

praznike, hrano, glasbo, plese. Učili se bomo, katere živali živijo pri nas in katere rastline 

tu rastejo.  

Med otroci bomo spodbujale ljubezen do domovine.             

Seveda bomo to prilagodili starosti otrok. V naši skupini bomo spoznavali bolj kraj 

Dornberk in njegove značilnosti.  

V tem okviru bo na domove otrok potoval naš medvedek in spoznaval kraj Dornberk, 
naše družine in navade, mogoče bo z otroki potoval tudi po Sloveniji. S seboj bo v 
družine prinašal tudi razne stare slovenske igre. 

  



MODRI BALONI 

V letošnjem šolskem letu bomo v okviru prednostne naloge spoznavali Slovenijo. 
Seznanili se bomo s simboli, himno, državnimi prazniki … 
Otrokom bova brali slovenske/ljudske pravljice, učili jih bova pesmic, rajalnih iger … 
V ta namen se bomo priključili tudi projektu Pomahajmo po Sloveniji. Spoznavali bomo 
domačo vas in jo raziskovali.  
Preko znakov (ki jih imajo otroci na garderobnih omarah) bomo spoznali slovenske živali 
in jih umestili na zemljevid Slovenije. Imeli bomo didaktično igračo – potovalni kovček 
Slovenije, ki bo potoval od družine do družine. Vanj bodo otroci in starši beležili svoja 
spoznanja o Sloveniji, potepanja, občutke ob igranju … 
 
RDEČI BALONI 

V skupini bomo to tematiko povezovali z vsemi kurikularnimi področji – Slovenijo bomo 
spoznavali preko tipičnih/znanih pravljic (mitoloških zgodb) v okviru posamezne regije. 
Spoznavali bomo slovensko kulinariko, peli slovenske ljudske pesmi, usvajali slovenske 
ljudske plese, se pogovarjali o slovenskih navadah in običajih ipd. Primeri zgodb po 
posameznih regijah: osrednjeslovenska – Legenda o ljubljanskem zmaju), gorenjska – 
Kekec, primorsko-notranjska – Jakob in postojnski zmaj, obalno-kraška – Rezijanske 
zgodbe, savinjska – Zgodbe o celjskih grofih in knezih itn. V skupini bomo skupaj z 
otroki izdelali/oblikovali tudi zemljevid Slovenije in ga dopolnjevali s tem, kar bomo 
usvajali in se učili (pravljice, značilnosti … – vstavljanje slikovnega materiala na 
zemljevid). 

ZVEZDICE 

Z otroki bomo skozi dejavnosti spoznavali Slovenijo (slovensko zastavo, himno, ljudske 
plese, pesmi, deklamacije, praznike in običaje…pravljice, zgodbice slovenskih pisateljev, 
živali, jedi, bližnje okolje in njegove značilnosti. Rojstnodnevno darilo bo ninica v barvah 
slovenske zastave.  
 
MAVRICE 

V letošnjem šolskem letu je tema prednostne naloge »Moja Slovenija«. Na podlagi 
prednostne naloge smo že izdelali znake oz. simbole za otroke. Izvedli bomo tudi potujoč 
nahrbtnik na temo »Moja Slovenija«, ki bo obiskal družine na domovih – »Zeleni dežnik 
in slon«. Namen potujočega nahrbtnika je sodelovanje med vrtcem in družino. Nahrbtnik 
bo zajemal vsa kurikularna področja. Otroci in starši se bodo morali nekam odpraviti in 
raziskovati Slovenijo ali spoznati nekaj novega iz nahrbtnika (slovenski recept, pesem, 
ples, …) 
 
Otroci bodo na temo Moja Slovenija še spoznali: 

- slovenske ljudske plese, 
- slovenske ljudske pesmi, 
- slovenske ljudske pripovedke, 
- slovensko hrano, 
- slovenske državne simbole, 
- slovenske običaje in praznike, 
- narečne besede, 
- slovenske kraje in njihove značilnosti. 

  



SONČKI 

Prednostna naloga tekočega šolskega leta na ravni celotnega vrtca je naša država 
Slovenija, tako bomo spoznavali njene značilnosti, od naravnih in umetnih značilnosti, do 
zanimivih krajev, ljudi, običajev, pesmi in plesov, hrane in še veliko drugega. Prav tako 
pa se bomo učili o državah, ki mejijo s Slovenijo ter Slovenijo pravilno umestili na 
zemljevid sveta. S tem bo povezana tudi naša potujoča igrača, ki bo družino vsakega 
otroka tekom leta obiskala za en teden. Prav tako bo s to tematiko povezano tudi izdelano 
darilo (zemljevid sveta oz. družabna igra Skupaj odkrivajmo svet), ki ga bo otrok prejel za 
rojstni dan. Vključeni bomo tudi v projekt Say Hello to the world, oz. Pomahajmo po 
Sloveniji, kjer bomo imeli 5 video klicev z otoki iz enega izmed vrtcev v Sloveniji.  
 
 

3. OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI in PROJEKTI 1 
 

Obogatitvene dejavnosti so aktivnosti, ki jih v vrtcu občasno izvajamo v okviru 
izvedbenega Kurikula vrtca. So vsebinska popestritev osnovnega programa in se 
razlikujejo med enotami vrtca ter oddelki.  Izvajajo jih strokovne delavke vrtca v času 
predpisane obveznosti dela z otroki. V načrtovanje in izvedbo so lahko vključeni tudi 
zunanji strokovnjaki, institucije, starši ali lokalna skupnost. V okviru rednega programa 
vrtca ponujamo: 
 
 
GLEDALIŠKE PREDSTAVE, GLASBENI NASTOPI, LIKOVNE DELAVNICE 
Strokovne delavke načrtujemo nekaj dramskih uprizoritev. Predvidoma bo prva 
uprizoritev ob tednu otroka, druga v prazničnem  decembru in tretja v pomladnih mesecih.  
V vrtec bomo povabili tudi »pravljične osebe«, glasbenega izvajalca ali skupino, učitelja 
iz glasbene šole v Novi Gorici,... 
  
 
PRIPRAVIMO MI, ZABAVAMO SE VSI (zanimive dejavnosti iz vseh področij) 

Enkrat mesečno bo določen oddelek oz. tim vzgojiteljic organiziral zanimivo dejavnosti 

iz različnih področij Kurikula za vse skupine vrtca. Ta čas se bosta vzgojiteljici zamenjali 

in prevzeli drugo starostno skupino otrok. Tako bodo vsi otroci deležni močnih področij 

določenih strokovnih delavk in dobro poznali vse vzgojno osebje in obratno.  

 
 
BRALNE URICE IN PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA 
Tudi v tem šolskem letu bomo nadaljevali s knjižno vzgojo. Otroci iz skupine Rdeči in 
Modri baloni iz Vrtca Dornberk bodo šolsko knjižnico izmenično obiskovali ob ponedeljkih 
ter si izposojali gradivo. Šolska knjižničarka Edica Klanjšček Schlegel otrokom ob vsakem 
obisku knjižnice predstavi novo slikanico in vodi izposojo knjižnega gradiva. Otroci 
skupine Sončki iz Vrtca Prvačina bodo predvidoma obiskali podružnično knjižnico 
Franceta Bevka v Prvačini in si tam izposojali knjige.  
Z otroki bomo spoznavali pravljice in zgodbe. Otroci starejših skupin bodo zgodbice po 
željah tudi pripovedovali in sodelovali v programu predšolske bralne značke. Spodbujali 
bomo predstavitev slikanic, ki jih bodo doma starši prebrali otrokom.  

 
1Strokovne delavke vrtca se lahko po interesih, strokovni presoji in v dogovoru z vodstvom dogovorijo za 
vključitev v posamezne projekte in dejavnosti tudi med šolskim letom. Prav tako se lahko priložnostno 
organizira tudi druge obogatitvene dejavnosti v vrtcu (predstave, srečanja, obiske, izlete …). 
 



Načrtujemo tudi medgeneracijsko povezovanje. Osnovnošolci, ki bodo želeli otrokom v 
vrtcu prebirati pravljico, bodo med glavnim odmorom dobrodošli v vrtcu. Ob koncu leta bo 
za predšolske otroke v šolski knjižnici potekala slavnostna prireditev s podelitvijo priznanj. 
 
 
ŠPORTNE DEJAVNOSTI  
Otrok preko gibanja telesa zaznava okolico, prostor, čas, svoje telo in gibalne 
sposobnosti.  Razvija tudi koordinacijo telesa, ravnotežje, fino motoriko, moč, hitrost in 
vztrajnost. Spoznava različne položaje svojega telesa in odnose med deli telesa. Prav 
zaradi tega mu moramo omogočiti veliko gibanja. Športne urice bosta za otroke iz skupine 
Rdeči in Modri baloni iz Vrtca Dornberk in za otroke iz skupine Mavrice in Sončki iz Vrtca 
Prvačina izvajala učitelja športne vzgoje Marko Vovk in Aljoša Bratina. Gibalne urice bodo 
od oktobra dalje potekale ob torkih od 9.10 do 10.00. Otroci iz Vrtca Dornberk bodo za 
gibanje koristili športno dvorano Čukla. Vrtec Prvačina ima svojo, s športnimi rekviziti, 
bogato opremljeno telovadnico. Sodelujemo v športnem programu Mali Sonček. 
Predšolski otroci obeh vrtcev sodelujejo v programu Naučimo se plavati. Pridružili se 
bomo pobudi Atletske zveze Slovenije, množičnemu teku za otroke z geslom »Tekmuj 
mlad, tekmuj pošteno«.  
 
 

MNOŽIČNI TEK ZA OTROKE  
Pod okriljem Atletske zveze Slovenije (AZS) bomo tudi letos, 21. 9. 2022 sodelovali na 
množičnem teku otrok. Akcija spodbuja otroke k prvim atletskim korakom in želi ozavestiti 
sodelujoče o pomenu zdravega načina življenja. Dogodek koordinira vzgojiteljica Alenka 
Klavžar. 
 
 
PEVSKI ZBOR 
Strokovne delavke se zavedamo, da petje ugodno vpliva na počutje, saj otroka spodbuja 
k izražanju čustvenih stanj ter k ustvarjalnosti. Z aktivnim petjem, nekatere od strokovnih 
delavk pa tudi s spretnim igranjem na različne inštrumente (klavir, kitara, flavtica, ukulele, 
citre,…), spodbujamo veselje do petja, pevskega ustvarjanja otrok in uživanja ob petju 
samem ter glasbi. Več kot je pevskih vplivov v vrtcu (in v družini), bolj je otrok dovzeten 
za to dejavnost ter močnejši je vpliv na razvoj otrokovega ritmično-melodičnega posluha, 
tehnike govora, izgovorjave in usvajanja besedišča. Prav zaradi vsega naštetega je petje 
prisotno skozi ves dan v vseh starostnih skupinah. V vrtcu uporabljamo Orfova glasbila, 
zvočne cevi, idr. 
Vrtčevski pevski zbor, ki ga vodi vzgojiteljica predšolskih otrok-pomočnica vzgojiteljice 
Mateja Šimac, bo letos vključeval otroke iz skupine Rdeči in Modri baloni iz Vrtca 
Dornberk, ter otroke iz skupine Sončki in Mavrice iz Vrtca Prvačina. Pevske vaje bodo 
potekale ob sredah v dopoldanskem času. 
 
 
SODELOVANJE Z GASILCI 
bo potekalo oktobra, v mesecu požarne varnosti. Načrtujemo obisk gasilske postaje PDG 
Dornberk, otroke iz Vrtca Prvačina pa bodo gasilci PGD Dornberk z vozili obiskali na 
igrišču pred vrtcem. Z likovnimi izdelki bomo sodelovali pri razstavi na matični šoli. Tema 
še ni objavljena. Predšolski otroci si bodo v tednu, ko bodo obiskovali plavalni tečaj v Novi 
Gorici, ogledali Gasilsko enoti Nova Gorica. 
 
  



TEDEN OTROKA  
se obeležuje v prvem tednu oktobra; letos bo potekal od 3. do 9. oktobra 2022. 
Osrednja tema letošnjega Tedna otroka je »Skup se mava dobr«, kar je tudi naslov 
pesmi, pri otrocih zelo priljubljenega NIPKEja, ki bo letos ambasador Tedna otroka. 
Strokovne delavke smo si dovolile spremembo naslova in sicer; po naše »Ukop se immo 
duobro«. V okviru tedna otroka, bomo dejavnosti v vrtcu obogatili z vsebinami in 
dejavnostmi, ki se navezujejo na letošnjo temo.  Predvidena je dramska oz. lutkovna igra 
strokovnih delavk, na katero bomo povabili tudi zunanje otroke, ki vrtca ne obiskujejo. 
 
V EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI bodo vključeni nekateri oddelki vrtca. 
Avto že dolgo ni več v modi, to zdaj vemo že vsi. Zato vsako leto med 16. in 22. 
septembrom okrasimo ulice ter pozovemo k spremembi potovalnih navad. Letos pod 
sloganom »Trajnostno povezani«. S tem geslom nas upravljalci platforme SPTM vabijo 
k vzgoji za trajnostno mobilnost. Delujejo v okviru Ministrstva za infrastrukturo. Teden 
mobilnosti bomo v vrtcu obeležili z različnimi dejavnostmi na nivoju oddelkov 
 
 
MALI SONČEK 
Program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. 
Sestavljen je iz štirih stopenj. 

• Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti 

• Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti 

• Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti 

• Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti 
Namen programa je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi 
gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena 
otroku. Otrok z gibanjem zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja 
veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. 
Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. Mali 
sonček bo vsakega otroka nagradil z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno 
stopnjo programa pa s priznanjem (diploma). 
 

PLAVALNI TEČAJ  

V sodelovanju s Športno zvezo Nova Gorica bomo za predšolske otroke obeh enot vrtca, 
organizirali enotedenski plavalni tečaj v Športnem parku Nova Gorica. Potekal bo od 21. 
11. do 25. 11. 2022. S tem bodo predšolski otroci vključeni v program Naučimo se plavati. 
Dogovoriti se bomo poskušali za obisk gasilske in policijske postaje v Novi Gorici, oziroma 
njihovo predstavitev pred omenjenimi stavbami. 
 
 
NOČ V VRTCU 
Glede na vsakoletne pozitivne odzive, tudi v letošnjem letu, načrtujemo izvedbo nočitve 
v vrtcu, ki se ga bodo po želji udeležili otroci iz skupine Sončki, Modri in Rdeči baloni. 
Nočitev bo za vsako skupino potekala ločeno. 
 
 
ZELENI NAHRBTNIK (ZPMS)  
Osnovni namen in cilj projekta je motivirati predšolske otroke, da sami razmišljajo o naravi 
in okolju v katerem živijo; da skozi igro, in svoji stopnji razumevanja primerno, spoznavajo 
okoljevarstvene probleme, nanje opozarjajo in iščejo rešitve. 



Projekt koordinira vzgojiteljica Kristina Primožič. V projektu bodo letos sodelovali otroci iz 
skupine Rdeči baloni, Sončki, Mavrice in Zvezdice.  
 
 
ZDRAVSTVENO VZGOJNA DELAVNICA ZA PREDŠOLSKE OTROKE in 
STROKOVNE DELAVKE:  
Namen programa vzgoje za zdravje za predšolske otroke je vključiti vsebine zdravega 
načina življenja v vzgojno izobraževalno delo v vrtcu. Vsebine se dotikajo ključnih tem 
zdravega načina življenja in zdravih navad predšolskih otrok. V sodelovanju s Centrom 
za krepitev zdravja, zdravstvenega doma Nova Gorica, bodo zunanje sodelavke v torek, 
3. 1. 2023 ob 9.00, za otroke iz skupine Rdeči baloni in ob 10.15 za otroke iz skupine 
Sončki, izpeljale delavnico: »Super moč imam, pomagat vedno znam«. 
Zunanja sodelavka iz zdravstvenega doma Nova Gorica, ga. Teja Ferfolja, bo v torek, 8. 
11. 2022 izvedla Zdravstveno vzgojno delavnico za strokovne delavke vrtca na temo: 
Kritični dejavniki sedenja, aktiven odmor. 
 
 
GOZDNI VRTEC  

Glede na to, da sta naši vasi, tako Dornberk kot Prvačina, obdani s čudovito naravo, so 
otroci iz skupine Modri in Rumeni baloni vključeni v projekt, kjer to danost lahko dodobra 
izkoristijo. Priključeni smo Mreži gozdnih vrtcev in šol, ki deluje pod okriljem Inštituta za 
gozdno pedagogiko. Gozd je prostor, kjer delamo v sozvočju z naravo gozda in naravo 
otrok. Vse bolj tudi spoznavamo, da učenje v naravi skriva v sebi nekaj več – našim 
otrokom ne omogoča samo doživljanja narave, ampak tudi pozitivno doživljanje samih 
sebe in svojih prijateljev. Otroci v gozdu ne krepijo samo znanj s področja narave, 
matematike, slovenščine, itd; vsak otrok ima možnost na svoj najboljši možni način 
razvijati svoje individualne sposobnosti. Krepi se tudi skupina in socialne vezi med otroki. 
Dejavnosti v naravi se bodo izvajale na nivoju celotnega vrtca. Poleg navedenega bomo 
z omenjenim projektom zadostili smernicam NIJZ, ki priporočajo veliko bivanja zunaj. 
Koordinatorica projekta je vzgojiteljica Ornela Nikić. 
 
 
SAY HELLO TO THE WORLD in POMAHAJMO PO SLOVENIJI  

Projekt »Pomahajmo v svet« je mednarodni projekt, preko katerega se otroci v vrtcih 

med seboj povezujemo preko video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in 

naučijo prvih tujih besed.  

Projekt »Pomahajmo po Sloveniji« je podprojekt prej omenjenemu mednarodnemu 
projektu in je namenjen otrokom nižje starostne skupine (do 4 let). Ker je letošnja 
prednostna naloga Slovenija, omenjan projekt lepo sovpada. Vrtci po Sloveniji se 
povezujejo preko video klica. V projekt »Pomahajmo po Sloveniji« so se vključili otroci iz 
skupine Modri baloni, Sončki in Mavrice. Kordinatorica projekta je vzgojiteljica Monika 
Uršič. Po zaključenem projektu bo vrtec pridobil naziv »Strpen vrtec«.  
 
 
TAČKE POMAGAČKE  
Društvo Tačke pomagačke je prostovoljno društvo, ki terapevtsko delo s pomočjo psov 
opravlja  po različnih ustanovah po vsej Sloveniji. Povabili jih bomo, da s svojimi 
»kosmatinci« obiščejo naši enoti vrtca.  
 
 
  



OBISK VETERINARSKE AMBULANTE V PRVAČINI / POVABILO V SKUPINO 
V bližini enote Vrtca Prvačina imamo veterinarsko ambulanto. Veterinarko Ozano Leban 
bomo prosili, da nam jo razkaže in nam predstavi poklic veterinarja. Na obisk jo bomo 
povabili tudi v enoto Vrtca Dornberk. 
 
 
KOLEGIALNE HOSPITACIJE 
Z letošnjim šolskim letom ponovno uvajamo kolegialne hospitacije. Enkrat letno vsak 
strokovni tim oddelka, po razporedu, pripravi za sodelavke kolegialno hospitacijo. 
Hospitirajo pari strokovnih delavk, ki so si po starosti najbližje s skupino otrok v kateri 
delajo. Kolegialne hospitacije so učinkovit način izmenjave izkušenj med pedagoškimi 
delavci, predajanje primerov dobrih praks in iskanja možnih izboljšav. Opazovalke iz 
hospitacije prevzamejo ideje in ostale elemente za lasten profesionalen razvoj.  
 
 
VARNO S SONCEM (NIJZ) 
Namen programa je otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred 
škodljivim delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu 
ravnanju. Prispevati želimo k znižanju pojavljanja kožnega raka v Sloveniji. Ciljna skupina 
so predšolski otroci, starši in strokovni delavci vrtca, cilj programa pa je vključiti vse vrtce 
in s samozaščitnim ravnanjem seznaniti vse generacije otrok. Koordinatorica projekta je 
vzgojiteljica Ksenija Birsa. 
 

4. DODATNE DEJAVNOSTI 

 
Dodatne dejavnosti, ki jih izvajamo izven programa vrtca, so namenjene vsem otrokom, 
ki so vključeni v vrtec. Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno programa vrtca in jo 
financirajo starši sami.  
 
VRTEC V NARAVI 
To je dejavnost, ki jo vrtec izvaja izven kraja bivanja otrok in poteka tri dni. Predšolski 
otroci v naravnem okolju pridobivajo nove izkušnje, ki so potrebne, da se v novih okoljih 
lažje znajdejo, se vanj vključujejo in se postopno osamosvajajo. Letos bodo otroci 
gostovali na Turistični kmetiji Ožbet od 17. do 19. maja. V neposrednem stiku z naravo 
doživljajo njene lepote, jo raziskujejo, pridobivajo konkretne izkušnje z živimi bitji in 
naravnimi pojavi. Pred odhodom bo organiziran tudi roditeljski sestanek za starše.  
 

Z letošnjim letom vpeljujemo novost in sicer, da se vrtec v naravi, v CŠOD-jih rezervira 
že leto vnaprej. S tem pristopom bomo poskušale dobiti prostor v želenih destinacijah. 
Vzgojiteljica, ki vodi predšolsko skupino v  tekočem letu, pa si sama izbere dejavnosti, ki 
jih že izbran CŠOD ponuja. Za prihodnje leto kandidiramo na razpis za rezervacijo CŠOD 
Bohinj. 

VOŽNJA Z VLAKOM IN AVTOBUSOM 
Starejšim otrokom bo, z dovoljenjem staršev, omogočena izkušnja vožnje z vlakom. 
Glede na vozni red, se bomo predvidoma popeljali do Štanjela in nazaj. Predvidoma se 
bodo otroci z avtobusom odpeljali na plavalni tečaj v Novo gorico in zaključek projekta 
Zeleni nahrbtnik v Kromberk. Ostale vožnje z avtobusom bodo priložnostne in v naprej 
napovedane. Omenjeni obogatitveni dejavnosti sta predvideni v drugi polovici leta. 
  



5. DRUGE DEJAVNOSTI  

 
V vrtcu načrtujemo naslednje prireditve in praznovanja: 
 
PRAZNOVANJA  

• praznovanja rojstnih dni otrok v skupinah. Z letošnjim vrtčevskim letom vpeljujemo 
še eno novost in sicer, da za praznovanja rojstnih dni otrok, starši v vrtec ne 
prinašajo nič (hrana/igrače). S strokovnimi delavkami smo se odločile, da bomo 
pozornost posvetili dogodku samemu; zabava in druženje, da je dan, ko ima otrok 
rojstni dan poseben zanj brez poudarka na hrani.  

• Praznovanja ob prihodu letnih časov v skupinah, 

• načrtujemo izpeljavo jesenskega, pomladanskega in zaključnega srečanja s starši 
po skupinah, 

• popestritvene dejavnosti v sklopu Tedna otroka, ki bo letos potekal na temo: »Skup 
se mava dobr«; na dejavnosti bomo povabili tudi zunanje otroke, ki vrtca ne 
obiskujejo, 

• praznovanja »Veseli december«, 

• pustovanje, 

• obeležitev slovenskega kulturnega praznika, 

• pevski dogodek »Pesmice v maju«, 

• sodelovanje na krajevnih in javnih prireditvah v osnovni šoli, v kolikor bodo 
organizirana. 
 

 

6. SKRB ZA ZDRAVJE OTROK 
 

Prehrana in način življenja pomembno vplivata na naše zdravje in počutje. Zdrava 
prehrana je še posebej pomembna za otroke in mladostnike, saj je odraščanje obdobje 
intenzivnega fiziološkega, psihosocialnega in kognitivnega razvoja posameznika. 
Uravnotežena prehrana v vzgojno izobraževalnih zavodih je tako eden najbolj 
pomembnih pozitivnih dejavnikov varovanja zdravja (Nacionalni inštitut za javno zdravje). 
 
Tudi v letošnjem šolskem letu bo prehrana otrok usklajena s smernicami NIJZ za vrtce. 
Otrokom bomo ponudili nesladkani čaj in vodo. V vrtcu se bomo izogibali nepotrebnemu 
sladkorju. V jedilnik bomo vnesli več mleka in mlečnih izdelkov, ter jajc. Prav tako bomo 
zmanjšali število pekovskih izdelkov, bel kruh pa nadomestili s polnozrnatim, koruznim, 
pirinim, polbelim,... Prav tako testenine. 
 
Za primerno in kakovostno hrano bo skrbela vodja šolske prehrane Dragica Vidmar, pri 
oblikovanju jedilnikov pa sodeluje tudi pomočnica ravnateljice za vrtec  Marjana Turk. 
 
S sprehodi in igrami na prostem ter z vsakodnevnim razgibavanjem telesa bomo skrbeli 
za zdrav telesni razvoj otrok in utrjevali njihovo odpornost. 
 
Enkrat mesečno bo predšolske otroke obeh enotah vrtca iz Zobozdravstvene preventive 
iz Nove Gorice, obiskala zunanja strokovnjakinja, višja medicinska sestra, ki bo 
predšolske otroke navajala na pravilno tehniko umivanja zob in preverjala čistot zob.  
 
Preko celega leta bomo skrbeli za primerno osvetljenost, zračnost in temperaturo 
prostorov. Poskrbeli bomo, da bo okolje za otroke varno.  
 



 

7. PROGRAMI  ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC 
 

Skrajšan, 240 urni program, namenjen otrokom, ki bodo do konca koledarskega leta 
dopolnili starost najmanj 5 let in niso vključeni v programe vrtcev, ki so financirani iz javnih 
sredstev, se v Vrtcu Dornberk in Vrtcu Prvačina ne izvaja. Za celotno Goriško občino naj 
bi se izvajal v Vrtcu Nova Gorica. Ker letos niso prejeli prijav, se omenjeni program ne bo 
izvajal.  
  

IV. PEDAGOŠKO VODENJE IN DELO STROKOVNIH ORGANOV 

  
Za pedagoško vodenje vrtca sta odgovorni ravnateljica Dragica Vidmar in pomočnica 
ravnateljice za vrtec Marjana Turk.    
 

1. VZGOJITELJSKI ZBOR 

 
Vzgojiteljski zbor sestavljajo vzgojiteljice in vzgojiteljice predšolskih otrok - pomočnice 
vzgojiteljic iz obeh enot vrtca. Predvidoma se bomo v letošnjem letu sestale štirikrat. 
Vzgojiteljski zbor se seznanja z novostmi s področja predšolske vzgoje, obravnava in 
odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, predlaga 
uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti in analizira svoje delo. Pred 
začetkom novega šolskega leta oblikuje predloge za Letni delovni načrt vrtca. 
 
 V letošnjem šolskem letu bo vzgojiteljski zbor obravnaval naslednje vsebine: 

• skupno načrtovanje letnega delovnega načrta vrtca, 

• sprejem letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/23, 

• poročilo o vzgojno-izobraževalni dejavnosti za šolsko leto 2021/22. 
 
Načrtovani dnevi pedagoških konferenc:    
V šolskem letu 2022/2023 načrtujemo tri pedagoške konference.  
 
 

2. AKTIV STROKOVNIH DELAVK VRTCA 

 
Sestavljajo ga vzgojiteljice in vzgojiteljice predšolskih otrok - pomočnice vzgojiteljic po 
posameznih enotah ter glede na starostno stopnjo otrok.  
 
Naloge strokovnega aktiva: 

• usklajevanje programov dela,  

• spremljanje in evalvacija letnega delovnega načrta, 

• izvajanje Kurikula v smislu upoštevanja načel Kurikula, 

• dogovori glede prireditev in evalvacija le-teh, 

• dogovori o delu s starši, 

• načrtovanje izobraževanja in posredovanje vsebine izobraževanj sodelavcem, 

• obravnava vzgojne problematike, 

• seznanjanje z novostmi s področja stroke in novostmi v strokovni literaturi, 

• spremljanje novosti za predšolske otroke (igrače, literatura, oprema), 

• prebiranje in razgovor ob strokovni literaturi na aktualno temo. Vodi psihologinja 
Hana Zega. 



 
Aktivi vzgojiteljic bodo potekali enkrat tedensko na nivoju enote, aktivi vzgojiteljic 
predšolskih otrok – pomočnic vzgojiteljic pa enkrat na štirinajst dni. 
 
V letošnjem šolskem letu načrtujemo aktivno predajanje primerov dobrih praks med 
strokovnimi delavkami. V živo, na strokovnih aktivih ali preko Zooma se bomo srečevale 
in poročale o izobraževanjih, ki se jih bomo udeleževale. 
 
 

3. DRUGA STROKOVNA SREČANJA 

 

• Srečanja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev vrtcev na zavodu za šolstvo Nova 
Gorica  

• Strokovno srečanje ravnateljev vrtcev v Portorožu 
 

4. SODELOVANJE Z VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIMI, ZDRAVSTVENIMI  IN 
DRUGIMI ORGANIZACIJAMI 

 
SODELOVANJE Z OSNOVNO ŠOLO DORNBERK 
Mehak prehod iz vrtca v šolo – v dogovoru z učiteljicami 1. razreda in strokovnimi 
delavkami predšolskih oddelkov 
Osnovni namen je zagotoviti otrokom lažji, »mehak« prehod iz vrtca v šolo, ter doseči 
boljše počutje prvošolčkov v šoli. Otroci bodo tekom leta dobro spoznali šolo in se 
posledično lažje orientirali na njenih hodnikih in prostorih. Tako ob vstopu v šolo nimajo 
večjih težav s prilagajanjem na novo okolje.  Pripravili bomo skupne dejavnosti 
vrtčevskih in osnovnošolskih otrok, obiskali učilnice, bodoče prijatelje in 
učiteljice na šol i. 
 
Šolska knjižnica 
Sodelovali bomo s šolsko knjižničarko pri branju knjig in njihovi izposoji. Ob obisku in 
ogledu knjižnice bomo usvajali in utrjevali zaželene oblike obnašanja.  
 
Gibalne urice 
Sodelovali bomo s športnima učiteljema; Aljošem Bratina in Markom Vovk pri izvedbi 
Gibalnih uric. 
 
 
SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENIMI USTANOVAMI  
Otroci vstopajo v vrtec z obveznim zdravniškim potrdilom pediatra. V lanskem letu je 
prišlo do spremembe, vezane na 51.a člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o nalezljivih boleznih (Ur.l. RS, št. 142/20). Ta določa, da se vključitev necepljenega 
otroka v javni vrtec in javno sofinanciran program zasebnega vrtca zavrne, če iz potrdila 
pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da ta ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu 
in rdečkam, pa za to ne obstajajo zdravstveni razlogi za opustitev cepljenja. V kolikor 
otrok ni bil cepljen, pa za to obstajajo zdravstveni razlogi za opustitev cepljenja, pediater 
na potrdilo jasno zapiše, da otrok ni bil cepljen iz zdravstvenih razlogov in se lahko vključi 
v vrtec. V letošnjem letu moramo ponovno pridobiti potrdila necepljenih otrok, da so v 
postopku opustitve cepljenja. 
 
Sodelujemo z Zobozdravstveno preventivo iz Nove Gorice, ki enkrat mesečno obišče 
predšolske otroke.  



 
Sodelujemo s Centrom za krepitev zdravja, zdravstvenega doma Nova Gorica, ki bo 
izvedel delavnice za predšolske otroke in za strokovne delavke vrtca. 
 
SODELUJEMO ŠE Z: 

• Mestno občino Nova Gorica, 

• Zvezo prijateljev mladine Nova Gorica, 

• krajevno knjižnico Prvačina, 

• zavodom za šport, 

• krajevno skupnostjo Prvačina in krajevnimi društvi, 

• krajevno skupnostjo Dornberk in krajevnimi društvi, 

• Domom upokojencev Gradišče nad Prvačino, 

• glasbeno šolo Nova Gorica, 

• Ljudsko univerzo Nova Gorica (LUNG), 

• Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem, 

• Srednjo šolo Veno Pilon Ajdovščina. 
 

5. KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK V VRTEC 
 

Komisijo sestavljajo trije člani: ravnateljica Dragica Vidmar ter vodji Monika Uršič in 
Marjana Turk. Sestaja se po potrebi ter ob glavnem vpisu otrok v vrtec.  
 
Pravila vpisa, način plačila vrtca, dodatne ugodnosti ter pravice in dolžnosti v zvezi s tem 
določa sklep Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica.  
 
Starši vpišejo otroke v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, to je od 1. septembra do 
31. avgusta naslednjega leta. Pred vstopom otroka v vrtec starši sklenejo pisno pogodbo. 
 

6. SVET STARŠEV VRTCA 
 

Vsaka enota oblikuje Svet staršev, ki je sestavljen iz predstavnikov staršev posameznih 
skupin. 
V šolskem letu 2022/23 so v Svet staršev izbrani naslednji predstavniki: 
 

VRTEC DORNBERK  VRTEC PRVAČINA 

Rdeči baloni: Tanja Šinigoj 

Modri baloni: Nataša Hadalin Baša 

Rumeni baloni: Danjel Cotič 

Zeleni baloni: Nerma Čotar 

Sončki: Danijela Tišma 

Mavrice: Maja Jager 

Zvezdice: Eva Ostrouška 

 

Svet staršev vrtca imenuje svojega predstavnika, ki zastopa starše v Svetu zavoda.  
Svet staršev vrtca spremlja vzgojno delo in načrtuje skupne akcije. 
Svet zavoda sprejme Letni delovni načrt vrtca. 
  



V.  STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 
  

S pridobivanjem znanja pridobivamo in osvežujemo kompetence, to so znanja in 
sposobnosti za opravljanje našega dela. Tako smo lahko avtonomni in profesionalni. 
Tega se zavedamo tudi strokovni delavci, zato vedno bolj načrtujemo svoje 
izobraževanje, s katerim vplivamo na večjo strokovnost.. 
 
Sodelujemo na posvetih, sodelujemo pri prenovi in posodobitvi programa za predšolske 
otroke, v študijskih skupinah. Smo mentorji dijakom in študentom z namenom, da 
vplivamo na posodobitev šolskega programa, predvsem pri usposabljanju vzgojiteljev 
predšolskih otrok-pomočnikov vzgojitelja. 
 
Pomočnica ravnateljice za vrtec se bo udeleževala posvetov, ki jih sklicuje Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Zavod za šolstvo in Šola za ravnatelje. 
 
Strokovne delavke bodo sodelovale na strokovnih predavanjih, ki jih bo organizirala OŠ 
Dornberk. 
 
Individualno si vsaka od strokovnih delavk oziroma v manjših skupinah iz kataloga 
programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (KATIS), ki ga pripravi Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport, izbere izobraževanje po lastni želji.  
 
Enkrat na štirinajst dni se na aktivu strokovnih delavk, na nivoju vrtca, srečujemo s 
psihologinjo Hano Zega. Skupaj debatiramo ob prebranih strokovnih člankih, delimo 
primere dobrih praks in izpostavljamo aktualne teme. 
 
  



VI.   SODELOVANJE S STARŠI 
 

Vzgoja je odgovornost staršev in strokovnih delavk vrtca, zato morata biti vrtec in dom 
tesno povezana. 
 
Posebno pozornost namenjamo uvodnim srečanjem staršev novo sprejetih otrok in 
njihovim vzgojiteljicam, saj želimo, da se vsi skupaj dobro pripravimo na tako pomemben 
dogodek, kot je vključitev otroka v vrtec. 
 
Na uvodnem roditeljskem sestanku ob začetku šolskega leta dobijo starši splošne 
informacije o oddelku, skupaj s strokovnimi delavci oblikujejo program, se seznanjajo z 
razvojnimi značilnostmi starostnega obdobja njihovih otrok, spremembami v strukturi 
oddelka v prihodnosti in podobno. 
 
Dobrodošli so krajši vsakodnevni kontakti in pogovori z vzgojnim osebjem ob 
sprejemanju in oddajanju otroka, saj omogočajo sprotno posredovanje dnevnih informacij 
o otroku in vzgojni dejavnosti. 
 

Po dveh letih, zaradi upoštevanja ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, 
ponovno odpiramo vrata vrtca za vse. Staršem bo preko eAsistenta poslan »Prijazen 
opomnik zaželenega vedenja ob prihodu in odhodu otroka iz vrtca«. Prosile smo, naj 
zapisano delijo z vsemi, ki bodo med šolskim letom vozili otroke v vrtec oziroma prihajali 
ponje. Opomnik je objavljen tudi na spletni strani vrtca pod zavihkom Življenje v vrtcu/Dan 
v vrtcu. 
 
Popoldanske govorilne ure za starše bodo enkrat mesečno v popoldanskem času, in 
sicer: 

• v enoti Vrtca Dornberk vsak 1. delovni torek v mesecu od  16.15 do 17.15 oz. 
po dogovoru, 

• v enoti Vrtca Prvačina vsak 1. delovni torek v mesecu od  16.00 do 17.00 oz. 

po dogovoru. 

 

MESEC 
 

POPOLDANSKE 
GOVORILNE URE 

SEPTEMBER -- 

OKTOBER 4. 10. 2022 

NOVEMBER 15. 11. 2022  

DECEMBER 6. 12. 2022 

JANUAR 10.1. 2023 

FEBRUAR 14. 2. 2023 

MAREC 7. 3. 2023 

APRIL 4. 4. 2023 

MAJ 9. 5. 2023 

JUNIJ -- 

 



 

Obveščanje o življenju otroka v vrtcu in o vzgojno- izobraževalnem delu v 

skupinah 

 
Staršem bomo pomembne informacije posredovali preko aplikacije eAsistent. Zbrane in 
zapisane so v publikaciji vrtca. Posluževali se bomo različnih zgibank,  plakatov in 
obvestil ob posebnih dogodkih. Na oglasni deski za starše so na vpogled ažurne 
informacije, jedilnik, reklamno gradivo idr. Prav tako lahko na novi spletni strani vrtca 
(http://www.vrtec-dornberk-prvacina.si) preko krajših zapisov in fotografij, ažurno 
spremljajo dogajanje v vrtcu, dostopajo do raznih obvestil in obrazcev itd.  
 
Sodelovali bomo z vsemi, ki bi želeli  s pripovedovanjem pravljic, predstavitvijo pravljičnih 
oseb, poklicev, instrumentov...  popestriti naš vsakdan v vrtcu. 
Starše bomo prosili za  pomoč pri spremstvu otrok na daljših izletih in pri zbiranju 
materialov, ki jih potrebujemo za igro in ustvarjanje v vrtcu. 
 
 

Letni delovni načrt vrtca je sestavni del Letnega delovnega načrta OŠ Dornberk. 
Letni delovni načrt je oblikoval in obravnaval pedagoški zbor OŠ Dornberk ter ga predložil 
v sprejem Svetu zavoda. 
 
 
 
Svet zavoda ga je potrdil v Dornberku dne, 
 
 
 
 
 
Ravnateljica: 
Dragica Vidmar 

Pomočnica ravnateljice za 
vrtec: 

Marjana Turk 
 

Predsednica Sveta 
zavoda: 

Irena Čebron 

   

 
 
 
 
 

http://www.vrtec-dornberk-prvacina.si/

