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1 ORGANIZACIJA IN OBRATOVALNI ČAS 

 

Zaradi potreb OŠ Ig smo v letošnjem šolskem letu v enoti Sonček imeli samo en 

oddelek II. starosti. V oddelku je bilo 21 otrok, starih 3–6 let. Nekaj mlajših otrok smo 

v soglasju s starši premestili v enoto Studenček. Obseg dejavnosti v tem šolskem 

letu je tako obsegal 22 oddelkov v 5 enotah: 

 V 3 enotah na Igu (enote Mavrica, Studenček, Krimček), 

 v 1 enoti na Golem (enota Hribček), 

 v 1 enoti v Tomišlju (enota Sonček). 

1. 1 Poslovni čas po enotah 

Glede na spremljanje dejanske prisotnosti otrok in potreb staršev novo vpisanih otrok 

smo spremenili poslovni čas v enoti Mavrica. Spremenjen poslovni čas je veljal od 1. 

9. 2017 dalje.  

 

Vrtec Naslov Poslovni čas 

Enota KRIMČEK Cesta na Kurešček 70, IG 5.30–16.45 

Enota STUDENČEK Govekarjeva cesta 6, IG 6.00–16.30 

Enota HRIBČEK Golo 37, IG 5.30–16.45 

Enota SONČEK Tomišelj 30,  IG 6.00–16.30 

Enota MAVRICA Govekarjeva cesta 18, IG 6.00–16.30 

2  ORGANI ZAVODA 

2. 1 Svet zavoda  

Svet zavoda sestavlja 11 članov: trije predstavniki ustanovitelja (Klemen Glavan, 
Tone Krnc, Bojan Kraševec), pet predstavnikov delavcev zavoda (Saša Bizjak, 
Andreja Okorn, Tatjana Gorenčič, Maja Mrak, Jožica Primožič) ter trije predstavniki 
staršev (Tara Hočevar, Vesna Mielitz, Mark Kovačič). Za predsednico je bila 
izglasovana Saša Bizjak, za namestnico pa Maja Mrak.  
Svet zavoda se je v šolskem letu 2017/2018 sestal na treh korespondenčnih in treh 
rednih sejah. Obravnaval in sprejemal je načrte in poročila (LDN zavoda, Poročilo o 
izvajanju dela v šolskem letu 2016/2017, Finančni načrt in Poslovno poročilo zavoda, 
Poročilo o samoevalvaciji, Poročilo o inventuri, Poročilo Komisije za sprejem otrok v 
Vrtec Ig ter spremembo Pravilnika za sprejem otrok) ter podal oceno ravnateljici. 

2. 2  Svet staršev  

V Svetu staršev je bilo 22 članov (iz vsakega oddelka po 1 član). V letošnjem letu se 

je sestal na dveh srečanjih. Prvo srečanje Sveta staršev je sklicala Mateja Janežič, 

ravnateljica Vrtca Ig.  

1. srečanje: 

Člani so izvolili predsednika in namestnika sveta staršev:  

 predsednica: Petra Lipicer Stepan,  

 namestnik: Mark Kovačič.  



POROČILO ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 

_________________________________________________________________________________________________________ 

4 

Vrtec Ig, Cesta na Kurešček 70, 1292 Ig, tel.: 01 28 02 330, fax.: 01 28 02 333, vrtec-ig@guest.arnes.si, www.vrtec-ig.si 

 

Obravnavali in potrdili so Poročilo o delu v šolskem letu 2016/2017, LDN za 

2017/2018 ter Samoevalvacijsko poročilo 2016/2017. 

2. srečanje: 

Starše smo seznanili s testiranjem aplikacije  eAsistent za vrtce, predsednik sklada 

zavoda je podal poročilo o dosedanjem delu oziroma razlogih, zaradi katerih sklad ne  

deluje kot je bilo načrtovano. Starši so dobili tudi prve informacije o vpisu za šolsko 

leto 2018/2019. 

2. 3  Ravnatelj in pomočnik ravnatelja 

Ravnateljica Mateja Janežič je v skladu z zakonodajo predstavljala in zastopala vrtec 

in bila odgovorna za zakonitost poslovanja zavoda ter opravljala vse naloge, 

določene v Odloku o ustanovitvi in opredeljene v 49. členu ZOVFI. Mandat ravnatelja 

traja 5 let. 

Delo pomočnice ravnateljice je opravljala Tea Oplotnik, ki je že v prejšnjem šolskem 

letu opravljala dela in naloge pomočnice ravnateljice. Opravljala je dela, opredeljena 

v sistemizaciji delovnega mesta pomočnika ravnatelja in druge naloge v dogovoru z 

ravnateljico (izobraževanje, svetovanje strokovnim delavcem ...). 

2. 4  Strokovni organi zavoda  

Vzgojiteljski zbor: sestal se je na dveh pedagoških konferencah, na začetku in na 

koncu šolskega leta. Obravnaval je letni delovni načrt in se opredelil do obogatitvenih 

oz. nadstandardnih programov ter analiziral že izvedene dejavnosti.  

Sicer smo se s strokovnimi delavkami sestajali tudi na krajših sestankih v polnem 

obsegu ali po enotah, kjer smo obravnavali in analizirali tekoče delo, razpravljali o 

strokovnih dilemah v povezavi z vzgojno izobraževalnim delom in iskali rešitve pri 

nastalih težavah. 

 

Strokovni aktiv : 

V tem šolskem letu je delovalo pet strokovnih aktivov: 

-  1–2 leti  (Lisičke, Mravlje, Veverice, Kapljice, Bibe) – vodja aktiva: VLASTA KOLAR. 

-  2–3 leta (Miške, Račke, Zvezdice, Pikapolonice) – vodja aktiva: NINA KOVAČIČ. 

-  3–4 leta (Ribice, Sovice, Lunice, Kužki) – vodja aktiva: POLONA ZRIMŠEK. 

-  3–5 let (Žabice, Mucki, Metulji, Polžki) – vodja aktiva: JANA KRISTAN. 

-  4–6 let (Čebelice, Ptički, Medvedki, Zajčki, Ježki) – vodja aktiva: MAJA ŠULIGOJ. 

 

V strokovni aktiv so bile vključene vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic posamezne 

starostne skupine. Teme aktivov so bile predvsem načrtovanje, reševanje problemov 

in medsebojna izmenjava izkušenj.  

Na prvem aktivu je Danijela Ezgeta Košnik (vzgojiteljica za DSP v vrtcu) strokovnim 

delavkam predstavila primere dejavnosti s področja govorno-jezikovnih motenj. Na 

drugem aktivu so strokovne delavke predstavile primere dobrih praks s področja 

matematike. Na tretjem aktivu so načrtovale in oblikovale nov akcijski načrt na temo 

gozdni vrtec. Četrti aktiv je bil namenjen poročanju in posredovanju novih znanj s 

seminarjev, ki so se jih strokovne delavke udeležile individualno. 
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Ožji strokovni kolegij – člani:  

1 predstavnica iz posameznega trakta (Krimček), organizacijske vodje enot 

(Studenček, Mavrica, Hribček, Sonček), pomočnica ravnateljice in ravnateljica:  

 VALERIJA VIRANT - enota HRIBČEK, 

 KATARINA ŽEFRAN - enota MAVRICA, 

 NIKA MARN - enota SONČEK, 

 SAŠA BIZJAK - enota STUDENČEK, 

 JANA KRISTAN - enota KRIMČEK – III. trakt, 

 ANITA ZALETELJ- enota KRIMČEK – II. trakt, 

 MATEJA MOŠKRIČ - enota KRIMČEK – IV. Trakt, 

 MATEJA KRAMAR - enota KRIMČEK – I. trakt, 

 TEA OPLOTNIK - pomočnica ravnateljice, 

 MATEJA JANEŽIČ - ravnateljica , 

 TEJA SKUŠEK - svetovalna delavka. 
 

Sestajal se je 1x mesečno. Vodila ga je pomočnica ravnateljice. Na srečanjih so si 

člani izmenjavali tekoče informacije, izkušnje in sprejemali dogovore o organizaciji in 

izvedbi pedagoškega dela. Naloga članov kolegija je bila, da so z informacijami in z 

dogovori seznanili ostale delavce.  

3 REALIZACIJA ZASTAVLJENIH NALOG oz. CILJEV 

 

Tekom celega šolskega leta smo izvajali naloge, ki smo si jih kot dolgoročne cilje 

zastavljali na daljši rok (poglobljeno izvajanje kurikula, ustvarjanje spodbudnega 

okolja za razvoj, individualni pristop, upoštevanje različnosti družin ...). 

3. 1 Realizacija ciljev za šolsko leto 2017/2018 

Izvajanje kurikula za vrtce:   

Prednostno področje je bilo MATEMATIKA – po akcijskem načrtu za obdobje 2015–

2018 (porajajoča se pismenost). 

Nadaljevanje in izvajanje kurikula za vrtce: zastavljen 3-letni akcijski načrt (2015-
2018).  
Cilji: 
2015/2016 Bogatenje besedišča – jezik. 
2016/2017 Razvijanje motorike – gibanje. 
2017/2018 Razvijanje orientacije – matematika. 
 

Izvedba izobraževanj za strokovne delavce: 

 Boomwhackers delavnica za strokovne delavce v vrtcih (Jaka Strajnar). 

 Tanka črta odgovornosti (Jani Prgič). 

 Spretnosti medosebnega komuniciranja (ŠR: Podpora vodenju učiteljskih in 

vzgojiteljskih zborov, Polona Peček). 

 eAsistent - uvajanje in uporaba novega programa (eŠola, Jon Primožič). 

 

Zagotavljanje zdravega in varnega delovnega okolja in pogojev za delo: 

 Vsi zaposleni smo aktivno sodelovali pri zagotavljanju pogojev za varnost 
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otrok in za varno delo zaposlenih.  

 Primerno smo vzdrževali prostore v skladu z načrtom čiščenja in vzdrževanj 

prostorov in opreme. Redno smo pregledovali igrišča in igrala.  

 V projekt Varno s soncem je bil vključen celoten vrtec. 

 Izobraževanje delavcev iz varstva pri delu in požarne varnosti v skladu z 

Izjavo o varnosti. 

 Zagotovljena prehrana na podlagi smernic za prehrano predšolskega otroka.  

 Zagotovljena dietna prehrana vsem otrokom, ki so zaradi zdravstvenih 

razlogov dieto potrebovali. 

 Dosledno izvajanje sistema HACCP .  

 

Promocija vrtca:  za prepoznavanje našega vrtca v širši prostor smo realizirali več 

zastavljenih nalog:  

 Redno smo s prispevki sodelovali v občinskem glasilu Mostiščar. 

 Posamezne skupine so sodelovale na različnih natečajih, predvsem z 

likovnimi izdelki: Igrivo učenje za zdravo življenje, Mali sončki na zimskem 

izletu, Deluj eko - ohrani čebelo in smreko, Podarite nam modro srce.  

Ponovno smo z likovnimi izdelki otrok iz 5 oddelkov sodelovali tudi na 11. 

mednarodnem likovnem natečaju »IGRAJ SE Z MANO«.   

Na likovnem natečaju Raziskujemo senzoriko - čutim veter, ki ga organizira 

Vrtec Zarja Kamnik, sta sodelovala 2 oddelka. Izdelki otrok iz oddelka 

Čebelice so bili nagrajeni in mentorici sta bili povabljeni na otvoritev razstave 

v Kamnik. 

 Otroci iz oddelka Čebelice so se ob otvoritvi prenovljene trgovine na Igu 

predstavili s kulturno točko.  

 PEVSKI ZBORČEK - pevski zborčki iz enot vrtca so nastopali na različnih 

prireditvah v občini in na krajevnih praznikih.  

 Dobrodelni tek v Dragi - 9. rekreacijski tek in hoja ob ribnikih v Dragi. Otroci iz 

oddelka Čebelice in Ptički so pretekli 200 m, otroci iz oddelka Zajčki so se 

predstavili s točko v kulturnem programu. Nekatere družine otrok, ki so se 

udeležili teka ali nastopali v kulturnem programu, so se podali tudi na pohod 

ob ribnikih v Dragi. 

 Vzgojiteljice in otroci vrtca so izdelali dekoracijo za okrasitev odra za:  

 Novoletno prireditev za otroke občine Ig, 

 občinski praznik občine Ig, 

 prireditve v organizaciji vaških svetov in turističnih društev, 

 aranžmaje za potrebe občinske uprave,  

 okrasitev prostorov knjižnice na Igu.  

 Z izdelki, povezanimi s prazničnimi običaji, smo sodelovali na VELIKONOČNI 

RAZSTAVI (Vrbljenje).  

 Sodelovali smo v projektu TURIZEM IN VRTEC (Turistična zveze Slovenije).  

 Na letošnjem Podkrimskem pustnem karnevalu smo v povorki sodelovali s  

sliko PTIČJA STRAŠILA in z ustvarjalnimi delavnicami. Otroci iz oddelkov 

Kapljice, Zvezdice, Lunice (enota Mavrica) in Metulji (enota Sonček) so se 
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skupaj s svojimi starši in vzgojiteljicami sprehodili v pustni povorki; vzgojiteljice iz 

oddelkov Kužki in Zajčki (enota Studenček) so za otroke izpeljale ustvarjalne 

delavnice.  

4  OBSEG DEJAVNOSTI - pregled 

4. 1  Dnevni program  

V vse enote vrtca je bilo v šolskem letu 2017/2018 v 22 oddelkih vključeno največ 

378 predšolskih otrok. 9 oddelkov je bilo I. starostne skupine, 1 kombiniran oddelek 

in 12 oddelkov II. starostne skupine. 

Podatki na dan 1. 3. 2018: 

 

Enota  Oddelek  Število 

oddelkov 

Število  

otrok  

Skupaj  

KRIMČEK 

 

I. starost 5 70 220 

II. starost 7 150 

STUDENČEK 

 

kombiniran 1 13 33 

II. starost 1 20 

HRIBČEK 

 

I. starost 2 26 63 

II. starost 2 37 

SONČEK II. starost 1 21 21 

MAVRICA 

 

I. starost 2 26 41 

II. starost 1 15 

SKUPAJ  22 378 378 

 

V vseh oddelkih smo izvajali dnevni program v trajanju od 6 do 9 ur. Vzgojno delo v 

skupinah so izvajale vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic po načrtih, ki so jih za 

posamezni oddelek izdelale na začetku šolskega leta. Delo so načrtovale po 

tematskih sklopih, z mesečnimi, tedenskimi in z dnevnimi vzorci. Podlaga je bil 

kurikulum in izdelan akcijski načrt na nivoju vrtca.  

 

Poldnevnih in krajših programov nismo izvajali, ker smo vse kapacitete napolnili z 

dnevnim programom.  

4. 2  Obogatitveni programi in bivanje v naravi kot del izvedbenega kurikula  

 

Obogatitveni programi, ki niso vezani na dodatna plačila (ali le delno –vstopnine) in 

so se izvajali v okviru posameznega dne bivanja otroka v vrtcu:  

 Pevski zbor – v enoti Hribček so sodelovali otroci starejših skupin, vodila ga je 

Marjana Lenič, v enoti Studenček je pevski zbor vodila Ernesta Maček, v enoti 

Krimček je pevski zbor v oddelku Čebelice vodila Nina Modic, v oddelku Ptički ga 

je vodila Jana Kristan, v oddelku Medvedki je pevski zbor vodila Petra Petrovčič. 

Skupno je sodelovalo 105 otrok. 

 Računalništvo – program je potekal preko celega leta, namenjen pa je bil 
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otrokom starejših skupin. Delo z otroki na računalniku so izvajale vzgojiteljice: 

Staša Golob, Samanta Mavec, Andreja Cimperman, Saša Bizjak, Valerija Virant 

(sodelovalo je 84 otrok). 

 Folklora – program je potekal v starejših skupinah, dejavnost so vodile 

vzgojiteljice: Anita Zaletelj, Maja Šuligoj, Lidija Kraševec, Ernesta Maček, Nika 

Marn Lenarčič in Jožica Jančar (sodelovalo 114 otrok). Predstavili so se na 

različnih srečanjih in prireditvah v občini (občinski praznik, krajevni praznik). 

 Angleške urice – namenjene so bile otrokom, ki so v vrtcu zadnje leto pred 

vstopom v šolo. Vodile so jih vzgojiteljice: Anita Zaletelj, Mateja Moškrič, Polona 

Zrimšek, Ernesta Maček, Nika Marn Lenarčič, Nina Kovačič. Angleške urice je 

skupaj obiskovalo 107 otrok. 

 Cici vesela šola – v sodelovanju z revijo Cicido so naloge opravljali vsi otroci, ki 

so vrtec obiskovali zadnje leto pred vstopom v šolo – 93 otrok; mentorica je bila 

Anita Zaletelj. 

 Obiskovanje knjižnice na Igu – redno so jo obiskovale skupine iz enot Krimček, 

Studenček in Mavrica. 

 Športni vrtec – gibalne urice je za otroke, stare 4–6 let, v enotah Krimček in 

Hribček vodila Mojce Rode (KRG TiM). V vsakem oddelku je izpeljala 5 srečanj. 

 Knjižni nahrbtnik – v dejavnosti so sodelovale družine iz sedmih oddelkov. 

 Didaktični nahrbtnik – v dejavnosti so sodelovale družine iz dveh oddelkov. 

 Predstave – izvajali so jih zunanji izvajalci, pedagoški delavci, otroci starejših 

skupin in učenci OŠ Ig. Pregled izvedenih predstav:  

NASLOV PREDSTAVE IZVAJALEC UDELEŽENCI 

Kdo je napravil Vidku srajčico? Otroci iz oddelka Sovice Otroci iz enote Krimček 

Kdo je napravil Vidku srajčico Otroci iz oddelka Ptički Otroci iz enote Krimček 

Škratek Mak Otroci iz oddelka Čebelice Otroci iz enote Krimček 

Sapramiška Otroci iz oddelka Medvedki Otroci iz enote Krimček 

Oh, ti moji zobki Otroci iz oddelka Medvedki Otroci iz enote Krimček 

Mojca Pokrajculja Otroci iz oddelka Mucki Otroci iz enote Krimček 

Zajčki in njegovi prijatelji Otroci iz oddelka Žabice Otroci iz enote Krimček 

A veš, koliko te imam rad? Strokovne delavke enote 

Krimček  

Otroci iz enote Krimček 

Zelo lačna gosenica Strokovne delavke enote 

Mavrica 

Otroci iz enote Mavrica 

Nastop pevskega zbora Otroci iz oddelka Zajčki Otroci iz enote 

Studenček 

Teta Jesen 
Strokovne delavke enot 

Krimček, Hribček 

Otroci iz enot Krimček, 

Hribček 

Čudežna skleda medu Strokovne delavke enote 

Hribček 

Otroci iz enote Hribček 

Duhčeva predstava Strokovne delavke enote 

Hribček 

Otroci iz enote Hribček 
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Pod medvedovim dežnikom, 

glasbena pravljica 

Strokovne delavke enote 

Hribček 

Otroci iz enote Hribček 

Čebelarjeve čebelice Strokovne delavke enote 

Hribček 

Otroci iz enote Hribček 

Mali zajček in velikansko 

korenje 

Strokovne delavke enote 

Hribček 

Otroci iz enote Hribček 

Dramatizacija Povodni mož Strokovne delavke enote 

Hribček 

Otroci iz enote Hribček 

Dramatizacija Dobri snežak Strokovne delavke enote 

Hribček 

Otroci iz enote Hribček 

Glasbena pravljica z malimi 

inštrumenti 

Strokovne delavke enote 

Hribček 

Otroci iz enote Hribček 

Cirkuška predstava Strokovne delavke enote 

Hribček 

Otroci iz enote Hribček 

Plesni nastop  Strokovne delavke enote 

Hribček 

Otroci iz enote Hribček 

Vodna pravljica s poskusi Strokovne delavke enote 

Hribček 

Otroci iz enote Hribček 

Kamišibaji Strokovne delavke Vse starostne skupine 

Zaključek vrtca Otroci iz oddelkov Čebelice, 

Ptički, Medvedki, Ježki 

Otroci iz enot Krimček 

in Hribček 

Nastop otrok za upokojence Otroci, stari 3–6 let, iz enote 

Krimček 

Otroci iz enote Krimček,  

upokojenke 

Zverjasec Strokovne delavke Vrtca Ig Otroci Vrtca Ig, OŠ Ig 

Predstava Zmešana pravljica  v 

športni dvorani Ig in obisk 

Božička 

Strokovne delavke interne 

skupine lutke – obdaritev otrok 

(občina) 

Vsi otroci Vrtca Ig s 

starši 

Pravljična urica Mestna knjižnica Ljubjana, 

program CICIUHEC  

V program vključeni 

otroci 

Butalci Dijaki SVŠGL Otroci iz oddelkov 

Polžki in Ježki 

Rega kvak kvak Dijaki SVŠGL Otroci iz oddelkov 

Žabice, Mucki, Ptički, 

Medvedki 

Ljubljanski mestni muzikantje Dijaki SVŠGL Otroci iz oddelkov 

Čebelice in Zajčki 

Bi se gnetli na tej metli LGL Otroci iz oddelkov 

Ptički, Čebelice, 

Medvedki 
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 Izleti - izvajani so bili v okviru programa Mali sonček ali v povezavi z načrtovanimi 

dejavnostmi posameznega oddelka (Sv. Ana, sv. Ahac, Golovec, Kekčeva dežela, 

Ig). Precej izletov je bilo z namenom spoznavanja krajev v naši občini 

organiziranih v bližnjo okolico vrtca in njegovih enot (ribniki v dolini Drage, 

Dobravica, Iška Loka, Iški Vintgar, Mah, Škrilje, Golo, Hrastje, Goro, Staje, 

Vrbljene). Več izletov je bilo izvedenih v starejših skupinah, v mlajših nekoliko 

manj, kar je razumljivo in skladno z otrokovimi zmožnostmi v posamezni starosti.  

 

 Dejavnosti, izvedene v sodelovanju z drugimi institucijami: 

 

     CICIUHEC: Projekt, namenjen vzpodbujanju družinskega branja, v sodelovanju z  

Mestno knjižnico Ljubljana - vključenih 17 oddelkov otrok, starih 1–6 let, skupaj 

310 otrok. Za zaključek projekta je pravljičarka mlajše otroke obiskala v vrtcu, 

starejši pa so se pravljične urice udeležili v prostorih knjižnice na Igu.  

     TURIZEM IN VRTEC: V sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije, vključenih 5             

oddelkov otrok, starih 3–6 let. Tema projekta na ravni vrtca je bila RADOVEDNI 

POPOTNIK. Namen projekta je bil spoznavanje primernih načinov vedenja v 

različnih naravnih in kulturnih okoljih, spoznavanje značilnosti krajev, v katerih 

otroci živijo, kulturnih in naravnih značilnosti domačih krajev z okolico ter 

zavedanje, da se kraji in prebivalci med seboj razlikujejo. 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK: Vključeni so bili vsi oddelki. Čebelarji 

Čebelarskega društva Ig so obiskali 6 oddelkov II. starostnega obdobja. 

Predstavili so delo in opremo čebelarja in pripravili degustacijo različnega medu. 

     V letošnjem šolskem letu so Slakovo pesem Čebelar ob spremljavi harmonike     

     pesem zapeli v 5 oddelkih. 

 

VARNO S SONCEM: V sodelovanju z ZZV Celje. Vključen vrtec v celoti. 

Poudarek na skrbi za zaščito pred škodljivostjo sončnih žarkov. Seznanjanje 

otrok in staršev, izobraževanje strokovnih delavcev.  

 

KROS: V okviru programa Mali sonček smo v maju (30. 5. 2016) za starejše 

skupine organizirali tek na hipodromu (Vrbljenje). Krosa se je udeležilo 13 

oddelkov . 

Za  skupine otrok 1. st. obdobja so vzgojiteljice organizirale športno gibalno 

dopoldne v enotah oz. kros v plenicah. 
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Obogatitvene dejavnosti v nadstandardnih pogojih – ki so predstavljale del 

izvedbenega kurikula in so bile vezane na dodatno plačilo staršev ali občine: 

 

 

PROGRAM IZVAJALEC KJE - KDAJ STAROST PLAČNIK ŠT. 

UDEL. 

 

Športni vrtec  

 

Vrtec 

Enoti Hribček 

in Krimček; 

celo leto 

 

1–6 let 

 

Občina 

 

280 

Kolesarčki Jumikar d. 

o.o. 

Maj 2017 4–6 let Vrtec 167 

Mali sonček vrtec Celo šolsko 

leto 

2–6 let Občina 312 

Rolanje   Simpli, 

športne 

storitve 

Maj, junij 2017 4–6 let Starši  

 

85 

 

 

 

 

 Bivanje v naravi – pomeni združevanje izvedbenega kurikula in storitvene 

dejavnosti vrtca 

 

PROGRAM IZVAJALEC KJE - KDAJ STAROST PLAČNIK ŠT. 

UDEL. 

 

Letovanje 

 

Planet otrok 

Savudrija, 

junij 2017 

 

5–6 let 

 

Starši  

 

81 

 

Mini 

počitnice 

 

Planet otrok 

Gozd 

Martuljek, 

marec 2017 

 

4–5 let 

 

Starši   

 

64 

4. 4  Dodatni programi 

Dodatnih programov nismo izvajali.  

5 KADROVSKI POGOJI 

5. 1  Podatki o delavcih 

V šolskem letu 2017/2018 je bilo na podlagi obsega dejavnosti v skladu z normativi 

za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje sistemiziranih 72 delovnih mest, od tega 

2 za polovični delovni čas in 1 za krajši čas od polnega.   

3 strokovne delavke so po končani porodniški odsotnosti uveljavljale pravico do 

starševskega dopusta in krajšega delovnega časa. To smo reševali s 

prerazporeditvijo obstoječih delavcev in z zaposlovanjem novih delavcev za določen 

čas. 

Do konca leta 2017 sta se s porodniške odsotnosti vrnili 2 delavki, na porodniško pa 

so odšle 4 delavke. Do avgusta 2018 se je s porodniške odsotnosti vrnilo 6 delavk, 
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na porodniško pa so odšle 4 delavke. Vse delavke so strokovne delavke vrtca. To je 

povzročilo veliko menjav kadra med strokovnimi delavkami vrtca. Dejansko je bilo 

tekom leta zaposlenih 81 delavcev.  

 

Odsotnost delavcev zaradi BOLEZNI PO MESECIH – ŠOL. LETO 2017/18 

Mesec Ure skupaj  Št. delavcev 
Ure  

teh. kader 
Št. delavcev 

September 2017 1.137    6,5 396   2,3 

Oktober 2017 1.494    8,6 373   2,1 

November 2017 1.089    6,3 309   1,8 

December 2017 892    5,1 345   1,9 

Januar 2018 1.153  6,6 349   2,0 

Februar 2018 1.321  7,6 485   2,8 

Marec 2018 1.089  6,3 327   1,9 

April 2018 1.277  7,3 627   3,6 

Maj 2018 600    3,4 240   1,4 

Junij 2018 626    3,6 255  1,5 

Julij 2018 587    3,4 272   1,6 

Avgust 2018 649    3,7 193    1,1 

SKUPAJ 11. 914 68,4 4. 171 24 

 

Odsotnosti strokovnih delavcev smo pokrivali s prerazporejanjem obstoječih 

delavcev, za pomoč pri delu v oddelkih tudi z delom študentov. Odsotnosti tehničnih 

delavcev smo pokrivali z zaposlovanjem novih delavcev, za pokrivanje daljše 

bolniške odsotnosti pa z delom študentov in upokojencev, s katerimi imamo 

sklenjene pogodbe. 

5. 2  Izobrazbena sestava 

Vsi delavci so imeli za opravljanje svojega dela izpolnjeno zahtevano izobrazbo. Štiri 

strokovne delavke – pomočnice vzgojiteljic, ki smo jih zaposlili za določen čas za 

nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu, oziroma zaradi povečanega 

obsega ob nastopu dela, še niso imele opravljenega strokovnega izpita. Tekom 

šolskega leta smo jim omogočili opravljanje nastopov in pripravo za prijavo na 

strokovni izpit.  

 5. 3 Urniki 

Urnik dela strokovnih delavcev je bil narejen v skladu z zakonskimi zahtevami. 

Upoštevan je bil poslovni čas vrtca, pokrivanje sočasnosti v oddelkih, število ur 

neposrednega dela z otroki, omogočena pravica do odmora ter ostale pravice v 

skladu z Zakonom o vrtcih in s Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in 

izobraževanja. V vseh oddelkih so vzgojiteljice opravljale neposredno delo z otroki (6 

ur) deljeno z enournim premorom. Tako smo zagotovili prisotnost dveh oseb v 
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oddelkih v najbolj obremenilnem delu dneva. 2 delavki sta imeli deljen delavni čas in 

sta pokrivali sočasnost v različnih enotah in oddelkih vrtca. 

Delavkam Ireni Petrovčič, Lidiji Kraševec, Marinki Kraljič in Martini Pucihar, ki imajo 

več kot 30 let dela v vzgoji in izobraževanju, je bila v skladu s Kolektivno pogodbo za 

dve uri tedensko zmanjšana obveznost dela z otroki. Za ta čas so imele dodatne 

naloge izven dela v oddelku:  

 Irena Petrovčič – spremljanje novosti na področju založništva za otroke, vodenje 

knjižnice.  

 Martina Pucihar – šivanje. 

 Marinka Kraljič – zbiranje potreb in naročanje likovnega materiala, šivanje. 

 Lidija Kraševec – vodenje interne skupine Lutke in glasba (režije, glasbena 

oprema, organizacija in izvedba predstav).  

5. 4  Izobraževanje delavcev 

 Aktivi 

 Aktiv ravnateljev (ZRSŠ) - ravnatelj, 

 aktiv ravnateljev vrtcev, obljubljanske regije – ravnatelj, 

 aktiv I. starostne skupine; 1–2 leti: 13 strokovnih delavk (4x), 

 aktiv I. starostne skupine; 2–3 leta: 10 strokovnih delavk (4x), 

 aktiv II. starostne skupine:  3–4 leta: 10 strokovnih delavk (4x),  

 aktiv II. starostne skupine: 3–5 let: 8 strokovnih delavk (4x), 

 aktiv II. starostne skupine: 4–6 let: 10 strokovnih delavk (4x), 

 obljubljanski aktiv organizatorjev prehrane in ZHR – Jan Brajer, 

 aktiv mobilnih specialnih pedagoginj ljubljanskih vrtcev – Danijela Ezgeta Košnik, 

 aktiv svetovalnih delavcev v ljubljanskih vrtcih – Teja Skušek, 

 aktiv računovodij – Katarina Slokan Vehar. 

 

Strokovne skupine: 

 V TIMSKO skupino strokovnih delavcev, ki so imeli v skupini otroka s PP, je bilo 

vključenih 10 strokovnih delavcev. Skupina se je sestajala s starši na sestankih 

skupaj s strokovnimi delavci, ki so opravljali DSP. 

 

Posveti, strokovna srečanja: 

 Skupnost vrtcev Slovenije (Mateja Janežič). 

 Združenje ravnateljev in ravnateljic vrtcev Slovenije (Mateja Janežič). 

 Strokovna ekskurzija na Korziko in Sardinijo (Mateja Janežič, Valerija Virant). 

 XX. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev Pravičnost, enakost, etičnost in 

vloga pomočnika ravnatelja (Tea Oplotnik, Mateja Janežič). 

 Posvet združenja ravnateljev in ravnateljic vrtcev Slovenije (Mateja Janežič, Tea 

Oplotnik). 

 14. strokovni posvet dobrih praks v vrtcih: Odnosi s starši - izziv in obveza (Nika 

Marn Lenarčič, Andreja Okorn). 
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 6. strokovno srečanje delavcev na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice - Skrb 

za otrokovo in lastno zdravje (Ankica Cukor, Andreja Cimperman). 

 Posvet na temo Aktivnosti in uveljavljanje predpisov po uredbi EU (Mateja 

Janežič, Tea Oplotnik). 

Seminarji, tečaji, predavanja, predstavitve: 

 

NASLOV IZVAJALEC ŠTEVILO UDELEŽENIH 

Boomwhackers 

delavnica 
Jaka Strajnar 45 strokovnih delavcev 

Tanka črta odgovornosti Jani Prgić 61 delavcev 

Spretnosti 

medosebnega 

komuniciranja 

ŠR - Polona Gorkič 50 strokovnih delavcev 

eAsistent Jon Primožič 53 strokovnih delavcev 

Vodenje strokovnega 

aktiva 

ŠR - Mihaela Zavašnik 

Arčnik, Tatjana Ažman 

5 strokovnih delavk:  

      Saša Bizjak, 

      Katarina Žefran, 

      Nika M. Lenarčič, 

      Valerija Virant, 

      Tea Oplotnik 

4. mednarodna 

konferenca projekta 

Pomahajmo v svet 

FINI zavod Radeče, delo 

za mlade 

 

2 strokovni delavki:  

     Staša Golob, 

     Mateja Moškrič 

 

Rešimo se drame v 

komunikaciji s starši 

Zavod Mind 

 

 

1 strokovna delavka:  

      Meta Bregar 

 

 

Čustvopedia 
Zavod Mind 

 

1 strokovna delavka:  

      Meta Bregar 

 

Se otroci že rodijo 

razvajeni? 
Založba Didakta 

2 strokovni delavki:  

     Nina Kovačič, 

     Jožica Jančar 

 

Osnove pravne zaščite 

svetovalnega delavca - 

5. modul 

Nina Ana Jäger 
1 strokovna delavka:  

     Teja Skušek 

Integrirane igralne 

skupine za otroke z 

avtizmom 

To sem jaz,  

Zavod za pomoč otrokom 

z motnjami avtističnega 

spektra in njihovim 

družinam 

1 strokovna delavka:    

     Danijela Ezgeta Košnik 
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Otroci z ADHD v vrtcu 

Neža Ajdišek, 

Tamara Danieli Jurjec 

 

1 strokovna delavka:  

     Danijela Ezgeta Košnik 

Odkrivanje in 

ocenjevanje razvojnih 

motenj pri predšolskem 

otroku 

Maja Cepanec,  

Sanja Šimleša 

 

2 strokovni delavki:  

     Teja Skušek, 

      Danijela Ezgeta Košnik 

Povračilo stroškov v 

zvezi z delom in izplačila 

drugih prejemkov iz 

delovnega razmerja v 

javnem sektorju 

Ministrstvo za javno 

upravo 

1 delavka:   

     Katarina Slokan Vehar 

Oblikovanje cen 

programov v javnih 

vrtcih 

Intelektum 

2 delavki:  

      Mateja Janežič, 

      Katarina Slokan Vehar 

Mala šola izvršbe Maja Lajevec 

2 delavki:  

      Mateja Janežič, 

      Katarina Slokan Vehar 

2. nacionalna 

konferenca o prehrani in 

telesni dejavnosti za 

zdravje  

DOBER TEK Slovenija 

Ministrstvo za zdravje 
1 delavec:  

     Jan Brajer 

Naše zdravje na 

krožniku 

Varuh odnosov v verigi 

preskrbe s hrano 

1 delavec:  

     Jan Brajer 

Predstavitev novele 

Zakona o pravnem 

varstvu v postopkih 

javnega naročanja 

Ministrstvo za javno 

upravo 

1 delavec:  

     Jan Brajer 

Elektronska oddaja 

ponudb 

Ministrstvo za javno 

upravo 

1 delavec:  

     Jan Brajer 

Aktualni pristopi na 

področju higiene živil in 

sistema HACCP 

Založba Forum Media 
1 delavec:  

     Jan Brajer 

Zdravje in hrana na 

razpotju - kakšna bo 

naša prihodnost? 

Varuh odnosov v verigi 

preskrbe s hrano 

1 delavec:  

     Jan Brajer 

Celovita skrb za otroka SIQ 

2 delavki:  

      Mateja Janežič, 

      Tea Oplotnik 

Priprava brezglutenskih 

obrokov in o življenju z 

otrokom s celiakijo 

Društvo Celiac 
1 delavka:  

       Nataša Ciber 

Prikaz delovanja čistilnega 

stroja na suho paro 
podjetje BRUNNER 

10 kuhinjskih delavcev in 

čistilk 
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Pametne naprave v 

službi in doma 

Univerza za tretje 

življenjsko obdobje 

1 delavka:  

      Stanislava Srnjak 

Pet ključev do varnejše 

hrane, akrilamid in 

transmaščobe 

Jan Brajer 8 kuhinjskih delavcev 

Varstvo pri delu in 

požarna varnost 
Borštnar&Co. 34 zaposlenih Vrtca Ig 

Gašenje začetnih 

požarov 
Borštnar&Co. 11 zaposlenih Vrtca Ig 

Obnovitveni tečaj za 

bolničarje 
Rdeči Križ Slovenije 8 strokovnih delavk 

Timski sestanki za 

otroke s PP 
ZD Ljubljana Vič - Rudnik 10 strokovnih delavk 

Svet za preventivo v 

cestnem prometu 
Občina Ig 

2 strokovni delavki:    

     Romana Hrovat, 

     Staša Golob 

Rdeča luč za starše Zavod varna pot 
22 strokovnih delavcev 

 

Prva pomoč pri otrocih Rdeči Križ Slovenije 
21 strokovnih delavk 

 

Ali me slišiš? Razvijanje 

dobre slušne pozornosti 

pri otrocih 

Simona Levc 
20 strokovnih delavk 

 

 

 

 

Mentorstvo 

 

DIJAKI – SVŠGL MENTOR 

Simon Dornik, 1. letnik Anita Zaletelj 

Anže Kavčič, 1. letnik Polona Zrimšek 

Marjeta Likovič, 1. letnik Ernesta Maček 

Nika Janželj, 1. letnik Katarina Žefran 

Ula Golob, 1. letnik Andreja Okorn 

Lana Vrtačnik, 1. letnik Nina Kovačič 

Kaja Jakič, 1. letnik Valerija Virant 

Ana Hrovat, 2. letnik 
Mateja Moškrič 

Pia Mišič, 3. letnik Andreja Cimperman 

Eva Ciber, 3. letnik Jana Kristan 
ŠTUDENTI    

Gaja Švigelj, Pef Lj  Staša Golob 

Višnja Meier Anita Zaletelj 
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PREKVALIFIKACIJA – POMOČNIK VZGOJITELJA  

Lea Golar Saša Bizjak 

Neža Kraševec Maja Šuligoj 

Anja Perčič Nika Marn Lenarčič 

STROKOVNI IZPIT  

Klara Kavčnik Maja Mrak 

Zala Švigelj Vlasta Kolar 

Tjaša Kalan Tea Oplotnik 

Petra Mihelič Katarina Žefran 

 

Samoizobraževanje: 

Vsi zaposleni smo se tudi samoizobraževali: branje strokovne literature, spremljanje 

člankov v strokovnih revijah, spremljanje novitet na področju literature za otroke … 

Udeleževali smo se tudi raznih predstavitev igrač, knjig, opreme za otroke 

(predstavitve proizvajalcev ...). 

6  SODELOVANJE S STARŠI 

 

Oblike sodelovanja so bile raznolike, tudi različne po posameznih skupinah. O načinu 

sodelovanja so se strokovne delavke posameznega oddelka dogovorile na prvih 

roditeljskih sestankih v začetku šolskega leta. Sicer pa so bile najpogostejše oblike 

stikov s starši sledeče: 

6. 1 Roditeljski sestanki 

 Roditeljski sestanek s starši novo sprejetih otrok; 

 v začetku šolskega leta. Staršem smo predstavili posamezne skupine, načrt dela 

po oddelkih in oblike sodelovanja med letom. Na 1. roditeljskem sestanku so bili 

izvoljeni tudi predstavniki v Svet staršev. V vseh skupinah so potekali sestanki v 

spomladanskem času (april), na katerih smo starše seznanili s potekom in z 

realizacijo zastavljenih ciljev; 

 v starejših skupinah so bili starši vabljeni na sestanek pred odhodom otrok na mini 

počitnice in na letovanje; 

 s starši otroka s posebnimi potrebami  - sestanki strokovne skupine in staršev, 

spec. pedagoga in staršev. 

6.  2 Govorilne ure 

 So potekale v obliki individualnih razgovorov s starši posameznih otrok, po v 

naprej dogovorjenih dnevih ali po individualnih dogovorih s posameznimi starši. 

Govorilne ure so potekale 1 x mesečno po vnaprej določenih terminih. 

 Strokovne delavke, ki so imele v skupini novinčke, so izvedle prve pogovorne 

urice s straši novincev že pred pričetkom šol. leta, namenjene so bile prvemu 

stiku s starši in lažjemu uvajanju otrok.  
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6. 3 Delavnice  

Oblika srečanj staršev z otroki, na katerih izdelujejo izdelke pod vodstvom vzgojiteljic 

in pomočnic vzgojiteljic. Delavnice so bile v posameznih skupinah izvedene po 

individualnih načrtih, v nekaterih skupinah po dve v letu, v nekaterih pa po tri. 

Izvedene delavnice: 

 Novoletna delavnica, 

 pustna delavnica - priprava kostumov, 

 športno-gibalno delavnice, 

 delavnica za babice in dedke, 

 družinsko popoldne (povezovanje enote oziroma trakta). 

6. 4 Predstavitve dejavnosti 

 Po posameznih oddelkih. Vsaka skupina je tekom leta predstavila svoje delo 

staršem. Te predstavitve so potekale v obliki dramatizacij, plesa, predstavitev dela 

bralne značke, telesno vzgojne dejavnosti, ogledov videoposnetkov. Povprečno je 

bila po skupinah ena predstavitev.  

    Otroci vrtca so se predstavljali tudi izven vrtca (glej »promocija vrtca«). 

6. 5  Druge oblike sodelovanja s starši (po posameznih skupinah) 

 Ogled lutkovnih predstav, 

 zaključna srečanja ob koncu leta, 

 tek ali pohod ob ribnikih v Dragi, 

 skupni izleti oz. pohodi (sv. Ana, sv. Ahac, orientacijski pohod), 

 obisk staršev in starih staršev v skupini (predstavitev poklicev, hobijev ...), 

 spremljanje skupin na izletih, 

 obiski skupin na domu posameznih otrok, 

 predavanje za starše,  

 udeležba na prireditvah (nastop pevskega zbora, nastop skupin na krajevnih 

praznikih), 

 obisk institucij in podjetij v organizaciji staršev, 

 zbiranje zamaškov, 

 knjižni nahrbtnik in CICIUHEC, 

 sodelovanje pri vodenju športnega vrtca – Mojca Rode in Mitja Petkovšek sta 

izpeljala 5 ur športnega vrtca v starejših skupinah (starost otrok 4–6 let) v enotah 

Krimček, Hribček,  

 program ŠOLA ZA STARŠE: izvedena so bila 3 srečanja, starši so se v program 

pisno prijavili in se predavanj udeleževali v zadovoljivem številu. 

 

Starši so se v velikem številu udeležili delavnic in predstavitev dejavnost. Prav tako 

so aktivno sodelovali pri zbiranju in prinašanju odpadnega materiala, pomagali pri 

spremstvu na izletih. Tako kot v lanskem letu, so se tudi stari starši veliko vključevali 

v dejavnosti z otroki (jutranja telovadba, spremstvo na izletih, obiski na domu in v 

skupinah, obiski delavnic in skupno ustvarjanje). 



POROČILO ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 

_________________________________________________________________________________________________________ 

19 

Vrtec Ig, Cesta na Kurešček 70, 1292 Ig, tel.: 01 28 02 330, fax.: 01 28 02 333, vrtec-ig@guest.arnes.si, www.vrtec-ig.si 

 

7  SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI in DRUŠTVI 

 

 Z ustanoviteljico, Občino Ig (financiranje, programi, sodelovanje na prireditvah, 

dekoracija dvorane za različne priložnosti …) in z drugimi občinami (financiranje). 

  Z Osnovno šolo Ig: celo leto, ob vpisu prvošolcev, skupne prireditve, novoletne 

predstave za otroke, obisk starejše skupine v centralni šoli in na podružnicah, 

obisk prvošolcev v vrtcu, organizacija dela in skupne naloge v PŠ Golo in PŠ 

Tomišelj, uporaba telovadnice na PŠ Golo za izvedbo programa Športni vrtec.  

 Z Mestno knjižnico Ljubljana: redno obiskovanje vseh skupin in izposoja knjig;  

projekt Ciciuhec, Knjižni nahrbtnik.  

 S svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: poučni material za otroke in 

starše, v svetu je tudi strokovna delavka vrtca. 

 S srednjo vzgojiteljsko šolo: izvedba prakse za dijakinje programa predšolska 

vzgoja, ogled njihovih predstav na SVŠGL. 

 S Planetom otrok: organizacija mini počitnic in letovanja.  

 S Simpli, športne storitve: organizacija in izpeljava tečaja rolanja. 

 S Foto prijatelj & prijatelj: skupinsko fotografiranje otrok. 

 S CUDV Draga: sodelovanje na teku, pohodu in v kulturnem programu na 

dobrodelnem pohodu ob ribnikih v Dragi. 

 Z MIZŠ, ZRSŠ: zakonodaja, mreža vrtcev, študijske skupine, svetovanje.  

 Z zdravstvenim domom Vič: svetovanje, zobna preventiva, medicina dela. 

 Z Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana: izobraževanje, svetovanje, 

spremljanje higienskega stanja. 

 Z Zavodom za zdravstveno varstvo Celje: projekt Varno s soncem . 

 Z GD Ig, Tomišelj, Golo: predstavitev gasilcev in opreme, izvedba požarne vaje in 

     evakuacije v enotah Krimček, Sonček, Hribček. 

 S Turističnim društvom Krim, Turističnim društvom Mokrc, Turističnim društvom 

Iška vas: sodelovanje na razstavah in prireditvah. 

 Z Društvom deklet in žena na podeželju Ig: izvedba različnih razstav in prireditev. 

 Z institucijami v Centru Ig (Ljubljanska banka, Lekarna, trgovina Pečjak, pošta): 

obiski otrok v povezavi z vsebinami individualnih načrtov. 

 S Čebelarskim društvom Ig: promocija uporabe medu za zdravo prehrano, obisk 

čebelarjev v oddelku. 

 Z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Čebelarska zveza SLO, 

MŠŠ: Tradicionalni slovenski zajtrk. 

 S Turistično zvezo Slovenije: projekt Turizem in vrtec. 

 Z letališčem Jožeta Pučnika: ogled letališča in predstavitev njihovega dela. 

 S pekarno Legiša, trgovino Hofer: ogled in predstavitev njihovega dela. 

 Z Jumicar d. o. o.: izpeljava programa Kolesarčki. 

 ZOO Ljubljana: ogled živalskega vrta in neposreden stik z živalmi. 

 Julijana turizem: obisk Kekčeve dežele. 

 Z drugimi vrtci v okolici (obljubljanski): izmenjava izkušenj, iskanje skupnih rešitev, 

podajanje predlogov ... 
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 Podjetje Pikapolonica: donacija odsevnih brezrokavnikov. 

 KPL: donacija dreves. 

 Zavod varna pot: predavanje za starše, sodelovanje ob svetovnem dnevu 

spomina na žrtve prometnih nesreč. 

 Z različnimi predavatelji: izvedba programa ŠOLA ZA STARŠE. 

 Z organizatorji različnih natečajev: Nivea, Medex, Zdravko Lidl, Zavod Janeza 

Levca, Zavod varna pot, Vrtec Zarja Kamnik, Zavod za šport RS in RS Planica. 

8  POROČILO OPZHR – Jan Brajer (Priloga 1) 

9 POROČILO SVETOVALNE SLUŽBE – Teja Skušek (Priloga 2) 

10 POROČILO VZGOJITELJICE ZA DSP – Danijela Ezgeta Košnik (Priloga 3) 

11 VZDRŽEVANJE, NABAVE, INVESTICIJE  

 

V skladu z načrtovanimi investicijami smo ob rebalansu proračuna občine izvedli 

nekaj nujnih investicij. V enoti Krimček smo zamenjali dotrajan hladilnik v centralni 

kuhinji, hišnika sta za svoje nemoteno delo dobila kompresor zraka in električni 

vrtalnik. Zaradi dotrajanosti drsne površine smo morali zamenjati tobogan na igrišču 

enote Krimček in v enoti Sonček. V enoti Hribček smo izvedli sanacijo tal v garderobi, 

ki so zaradi zamakanja pričela odstopati in bila tako zelo nevarna.  

Zaradi boljše in večje varnosti otrok ob dostavi hrane v enote smo na službeno vozilo 

vgradili vzvratno kamero.  

Pred pričetkom del na OŠ Ig smo morali z igrišča v enoti Mavrica odstraniti obstoječa 

igrala. Nekaj igral smo prestavili na igrišče enote Hribček, nekaj pa na igrišče enote 

Sonček.  

Zaradi slabe izkušnje ob izpadu električnega omrežja smo v enoti Krimček uredili 

električno napeljavo za priklop agregata in ustrezni električni priklop za industrijski 

pralni stroj.  

Veliko težav smo imeli z doseganjem primerne temperature vode v umivalnici otrok v 

enoti Hribček. Zaradi dotrajanosti smo morali zamenjati termostatske ventile v 

umivalnici otrok v starem delu stavbe.  

Veliko sredstev je bilo namenjenih obveznim servisnim storitvam prezračevalnega 

sistema in sistema ogrevanja ter strojev in aparatov v kuhinji.  

Celo šolsko leto smo skrbeli za primerno sprotno vzdrževanje prostorov v vseh 

enotah vrtca. 

  

Sprotno in v zadostnih količinah so bili nabavljeni materiali za vzgojne dejavnosti in 

za spremljajoče dejavnosti. Prav tako so bili redno opravljeni vsi periodični pregledi 

naprav in aparatov v vseh enotah vrtca. Iz sredstev tekočega vzdrževanja so bila 

opravljena vsa potrebna manjša vzdrževalna dela po enotah. 

Zagotovljen je bil vzgojni material, igrače, vse higienske potrebščine in drobni 

inventar, potreben za nemoteno poslovanje in kvalitetno delo. 
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Poročilo pripravili: 

 

 Mateja Janežič, ravnateljica 

 Tea Oplotnik, pomočnica ravnateljice 

 Jan Brajer, OPZHR 

 Teja Skušek, svetovalna služba. 

 Danijela E. Košnik, vzgojitelj za DSP  

 

 

 

Ravnateljica 

 

MATEJA JANEŽIČ 
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Poročilo je bilo posredovano Vzgojiteljskemu zboru dne: 10. 9.2018. 

Poročilo je bilo posredovano na Svetu staršev dne: 9. 10. 2018. 

Poročilo je bilo posredovano in sprejeto na 5. seji Sveta zavoda Vrtca Ig  

dne: 10. 10. 2018. 

              

 

                                                                                                                

                                                                                          Predsednica Sveta zavoda:   

                              

                                                                                                          Saša Bizjak 

 


