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A. ORGANIZACIJA VZGOJNEGA DELA 

 

ODDELKI 
 

V Vrtcu Mokronožci je v šolskem letu 2017/18 v celodnevno bivanje (6–11 ur) vključenih 121 
otrok, ki so razporejeni v sedem oddelkov. Štirje oddelki se nahajajo v prostorih vrtca Mokronožci 
v Mokronogu, dva oddelka starejše skupine v prostorih Osnovne šole Mokronog in en oddelek, ki 
ima svoje prostore na Podružnični šoli Trebelno. 
 

 Homogeni oddelek (11 mesecev–2 let) 
       JASLI I.: RIBICE - 14 otrok (en otrok se vključi oktobra, dva decembra) 

 Homogeni oddelek (2–3 let) 
JASLI II.: MIŠKE - 14 otrok (en otrok se vključi decembra) 

 Homogeni oddelek (2–3 let) 
JASLI II: ČEBELICE - 14 otrok  

 Homogeni oddelek (3–4 let) 
       SREDNJA SKUPINA: ŽABICE - 18 otrok  

 Heterogeni oddelek (4–6 let) 
STAREJŠA SKUPINA I: SOVICE - 21 otrok  

 Heterogeni oddelek (4–6 let) 
      STAREJŠA SKUPINA II: ŠKRATKI - 21 otrok 

 Kombinirani oddelek Trebelno (2–6 let)  
      MEDVEDKI - 19 otrok  

 
 

POSLOVNI ČAS VRTCA 

 
Poslovni čas vrtca Mokronožci je od 5.30 do 16.30 v vrtcu Mokronog in v oddelku na 
Trebelnem. 
Zjutraj, ko se otroci zbirajo (od 5.30 do 6.30 oz. 7. ure), so skupine združene, združevati pa se 
začnejo spet od 15. ure dalje, ko otroci odhajajo domov. 
 
JUTRANJE ZDRUŽEVANJE SKUPIN V VRTCU V MOKRONOGU 

 

5.30–6.30 6.30–7.00 7.00–7.30 7.30 
Ena skupina: 
– zbiranje vseh otrok v 
skupini Žabice 

Delitev na dve skupini: 
– skupina Žabice 
(jasli III. Čebelice, 
srednja skupina Žabice, 
starejša skupina I. Sovice 
in starejša skupina II. 
Škratki) 
– skupina Ribice (jasli I. 
Ribice in jasli II. Miške) 
 

Delitev na tri skupine: 
– skupina Ribice (jasli I. 
in jasli II.) 
– skupina Žabice 
(Čebelice in Žabice) 

– skupina Škratki in 

Sovice odidejo v 
igralnico Sovic v šolo. 
 

Delitev na šest 
skupin: 
– vsaka skupina v 
svoji igralnici 

 
 

  



POPOLDANSKO ZDRUŽEVANJE SKUPIN 
 

15.00–15.30 15.30– 16.30 
Pet skupin: 
– skupini Ribice in Miške v skupini Miške 
– skupina Čebelice  
– skupina Žabice  
– skupina Škratki 
– skupina Sovice   

 – vse skupine so združene v skupini Miške 

 

PREHRANA 
 
Prehrana se pripravlja v šolski kuhinji. Imamo štiri obroke in sicer : 

 zajtrk                                                                      7.30–8.00 

 malica                                                          9.00–9.15 

 kosilo za oddelka Ribice in Miške                                     11.00–11.30 

 kosilo za ostale oddelke                                                    11.30–12.00 

 popoldanska malica                                                        14.30–14.45 
 
Vsem otrokom, ki imajo dieto z zdravniškim potrdilom, pripravimo dietne obroke. 
Jedilniki so obešeni na oglasnih deskah in so na vpogled staršem. 

 

 KADROVSKA ZASEDBA 

 

ODDELEK IME IN PRIIMEK 
DELA IN 

NALOGE 

Jasli I.  

HOMOGENI ODDELEK:   

 

RIBICE 

PETRA ROZMAN 

 

TANJA ŠKARJA 

 

SANJA POVŠE ŽIBERT (del. del. čas) 

vzgojiteljica 

 

pomočnica vzgojiteljice 

 

pomočnica vzgojiteljice 

Jasli II.  

HOMOGENI ODDELEK: 

 

MIŠKE 

MAJA ZIHERL  

 

MANJA TIŠLAR 

 

SANJA POVŠE ŽIBERT (del. del. čas) 

vzgojiteljica 

 

pomočnica vzgojiteljice 

 

pomočnica vzgojiteljice 

Jasli III. 

HOMOGENI ODDELEK: 

 

ČEBELICE 

SUZANA RUČMAN 

 

ANDREJA OŠTIR 

vzgojiteljica 

 

pomočnica vzgojiteljice 



Srednja skupina (3–4 let)  

HOMOGENI ODDELEK: 

 

ŽABICE 

JERNEJA ROJC 

 

TEJA PETERLE 

 

BOJANA GREGORČIČ 

vzgojiteljica 

 

vzgojiteljica 

 

pomočnica vzgojiteljice 

Starejša skupina I.- 

HETEROGENI ODDELEK 

I.: 

 

SOVICE 

JANJA BRCAR 

 

VLASTA PRPAR/ 

SANJA POVŠE ŽIBERT 

 

MATEJ ŽGAJNAR 

vzgojiteljica 

 

pomočnica vzgojiteljice 

 

delavec javnih del iz 

kvote invalidov 

Starejša skupina II.- 

HOMOGENI ODDELEK II.: 

                    

ŠKRATKI 

BARBARA DOLENC 

 

MATEJA KOVAČIČ 

vzgojiteljica 

 

pomočnica vzgojiteljice 

KOMBINIRANI ODDELEK 

TREBELNO: 

 

MEDVEDKI 

POLONCA BARTOLJ 

 

ALENKA SVENŠEK 

 

URŠKA BRATKOVIČ 

vzgojiteljica 

 

pomočnica vzgojiteljice 

 

pomočnica vzgojiteljice 

 
 
 

DRUGI STROKOVNI 

DELAVCI V VRTCU 
IME IN PRIIMEK 

RAVNATELJICA ZVONIMIRA KOSTREVC 

POMOČNICA RAVNATELJICE  

ZA VRTEC 

APOLONIJA KRALJ ZUPANČIČ 

SVETOVALNA SLUŽBA BARBARA JAZBEC 

VODJA PREHRANE PETRA PRISTAVNIK 

DEFEKTOLOGINJA EVA SLAPŠAK 

 

 

 



PREDSTAVNIKI STARŠEV ZA SVET STARŠEV 

 

IME IN PRIIMEK SKUPINA 

BARBARA BLATNIK jasli I.: RIBICE 

TAMARA VAVTAR ŽIBERT jasli II.: MIŠKE 

SABINA HREN jasli III.: ČEBELICE 

MARKO KOSTREVC srednja skupina: ŽABICE 

MATEJA ZAVRŠNIK starejša skupina I.: SOVICE 

MAJA JELENC starejša skupina II.: ŠKRATKI  

BARBARA FORTUNA oddelek Trebelno: MEDVEDKI 

 

PREDSTAVNIK STARŠEV ZA SVET ZAVODA 
 
 

IME IN PRIIMEK SKUPINA 

MAJA JELENC starejša skupina I.: SOVICE 

 
 

DELOVNI ČAS STROKOVNIH DELAVK 
 
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic so v vrtcu prisotne 7,5 ur. V delovni čas je vključen tudi 
polurni odmor. Vzgojiteljica ima poleg odmora še enourno prekinitev, ki jo uporabi za dejavnosti, 
ki ne vključujejo neposrednega dela z otroki. 
 

 

STROKOVNI KADER IME IN PRIIMEK DELOVNI ČAS 

vzgojiteljica Barbara Dolenc 8.30–16.00 

pom. vzgojiteljice  Mateja Kovačič 7.00–14.30 

vzgojiteljica Janja Brcar 7.30–15.00 

pom. vzgojiteljice Vlasta Prpar 12.30–16.30 

pom. vzgojiteljice Sanja Povše Žibert 5.30–12.00 



vzgojiteljica Jerneja Rojc 7.30– 13.30 

vzgojiteljica Teja Peterle 13.30–15.00 

pom. vzgojiteljice Bojana Gregorčič 8.00–15.30 

vzgojiteljica Suzana Ručman 7.30–15.00 

pom. vzgojiteljice Andreja Oštir 8.00–15.30 

vzgojiteljica Petra Rozman 7.30–15.00 

pomočnica vzgojiteljice Tanja Škarja 7.30–15.00 

vzgojiteljica Maja Ziherl 8.00–15.30 

pom. vzgojiteljice  Manja Tišlar 7.30–15.00 

vzgojiteljica Polonca Bartolj 7.30–15.00 

pom. vzgojiteljice Alenka Svenšek 5.30–13.00 

pom. vzgojiteljice Urška Bratkovič 12.30–16.30 

 

  DEJAVNOSTI V VRTCU 
 

DEJAVNOST ČAS ZADOLŽENI 

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI celo leto 

Barbara Dolenc 
 Mateja Kovačič 

Janja Brcar  
Sanja Povše Žibert 

 Vlasta Prpar 
 Jerneja Rojc 

 Bojana Gregorčič 
 Teja Peterle 

 Suzana Ručman 
 Andreja Oštir 
 Petra Rozman 
 Tanja Škarja 
 Maja Ziherl 
 Manja Tišlar 



TEDEN OTROKA  
Teden otroka poteka 2. 10. – 6. 10. 2017 pod 
sloganom Povabimo sonce v šolo. Ta teden 
bomo obeležili z raznolikimi ustvarjalnimi 
delavnicami, prireditvami in srečanji, tako v 
dopoldanskem, kakor tudi v popoldanskem času.  

od 2. do 6. oktobra 2017 
strokovni delavci vrtca, 
koordinator: Polonca 

Bartolj 

IGRALNI DAN 
otroci se igrajo z od doma prinesenimi igračami 

vsak petek 
 
 

(vsak drugi petek) 
 

Barbara Dolenc 
Mateja Kovačič 

Janja Brcar 
Sanja Povše Žibert 

Vlasta Prpar 
 Polonca Bartolj  
Alenka Svenšek   
Urška Bratkovič 

Jerneja Rojc 
Bojana Gregorčič 

Teja Peterle 

ZABAVA V PIŽAMAH 
Otroci bodo ves dan preživeli v vrtcu ob igri in 
zabavi ter prespali do naslednjega dne.  

Janja Brcar 
Vlasta Prpar 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

DEJAVNOST ČAS IZVAJALEC 

1, 2, 3 – one, two, three! 

Jezikovna kopel – učenje angleškega 
jezika 

celo leto Barbara Dolenc 

SOVJI JEZIKOVNI KOVČEK – 
poslušanje, razumevanje in 
doživljanje jezika, zabavanje, 
uživanje v različnih glasovnih in 
besednih igrah, doživljanje zvočnosti 
in ritma 
 

celo leto Janja Brcar 

DOMIŠLJIJSKA POTOVANJA z 
gibom in dotikom 
JOGA IN MASAŽE za otroke 
skozi različne zgodbice, pravljice, 
teme. 

vsak torek skozi celo 
šolsko leto 

Jerneja Rojc 

BIBARIJE (izštevanke, rajalne igre, 
deklamacije …) 

celo leto 
Suzana Ručman 
 Andreja Oštir 



BIBINE IGRARIJE (bibarije, 
izštevanke, jezikovne igre, pesmice, 
rajalne igre, …) 

celo leto 
Petra Rozman 
Tanja Škarja 

RIBICE SE ŽOGAMO (igre z 
žogo, baloni, na različne načine, z 
različnimi materiali žog, težo, 
velikost …) 

celo leto Petra Rozman 
 Tanja Škarja 

MIŠKE PLEŠEMO (rajalne igre, 
ples ob glasbi….) 

celo leto Maja Ziherl 
 Manja Tišlar 

LUTKE (spoznavanje, igra in 
ustvarjanje z lutkami) 

celo leto Polonca Bartolj 
 Alenka Svenšek 

 

 PROJEKTI 
 

DEJAVNOST ČAS ZADOLŽENI 

RAZISKUJEM IN SPOZNAVAM SVOJ KRAJ 
Otroci z raziskovanjem spoznavajo kraj in njegove 
značilnosti. 

celo leto 
Barbara Dolenc 
Mateja Kovačič 

BRALČEK 
Družinsko branje. Otroci skupaj s starši preberejo 
določeno število knjig, ki se razlikuje glede na starost 
otrok. Po branju otroci likovno poustvarjajo in obnovijo 
pravljico oz. odgovarjajo na vprašanja.  
Za opravljeno Bralno značko prejmejo otroci priznanje. 

celo leto 

Barbara Dolenc 
Mateja Kovačič 

Janja Brcar 
Sanja Povše Žibert  

Jerneja Rojc  
Bojana Gregorčič 
Suzana Ručman 
Andreja Oštir 

Polonca Bartolj 
 

ŠKRATKI V PROMETU 
Otroci bodo aktivni udeleženci prometa. Spoznavali 
bodo pravila in obnašanje pešca. 

celo leto 
Barbara Dolenc 
Mateja Kovačič 

PROMETNA VZGOJA  
Otroci bodo spoznavali varnost v prometu kot aktivni 
udeleženci prometa. 

od decembra 
naprej do konca 

aprila 

Petra Rozman 
Tanja Škarja 

Projekt KUHAMO IN PEČEMO Z BABICO   
Babice bodo pomagale pri kuhi in pečenju dobrot.  
Otrok odnese domov nahrbtnik, v katerem je pekač v 
obliki Sovice ter mapo za zapis recepta in doživetij ter 
skupaj z babico speče pecivo oz. sladico. 

celo leto 
Janja Brcar  

Sanja Povše Žibert  
 

Projekt OTROCI IN BONTON  
Pozdravljanje; bonton za mizo, doma, v javnosti… 
spoštovanje vrstnikov in odraslih; spodbujanje otrok k 

celo leto 
Janja Brcar  

Sanja Povše Žibert 
Vlasta Prpar 



empatiji in izražanju iskrenega opravičila, bonton pri 
igri. 
 

Projekt GOZD – NAŠA IGRALNICA   
Raziskovanje gozda v različnih letnih časih. 

celo leto 
Janja Brcar  

Sanja Povše Žibert 

MALI SONČEK 
Gibalni/športni program za najmlajše vseh starosti od  
2 let dalje.  

M   Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti 
Ø   Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti 
Ø   Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti 
Ø   Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti 

vse leto 
vse strokovne 

delavke, razen jasli I. 

VARNO S SONCEM 
Cilj: otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne 
zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in 
vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. 

od konca maja do 
konca 

avgusta  2018 

Koordinatorka 
projekta: Alenka 

Svenšek 
in strokovne delavke 
posameznih oddelkov 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
v  sodelovanju z lokalnimi pridelovalci hrane,  
Čebelarsko zvezo Slovenije in Čebelarskim društvi v 
občini Mokronog-Trebelno  

november 2017 
strokovni delavci 

vrtca 

PORAJAJOČA PISMENOST 
Spodbujanje predbralnih in predpisalnih sposobnosti ter 
pripovedovanja otrok. 

skozi celo 
šolsko leto 

Suzana Ručman 
Andreja Oštir 

MIŠKIN BONTON 
Pozdravljanje, bonton med vrstniki, bonton med 
igro…. 

skozi celo šolsko 
leto 

Maja Ziherl 
 Manja Tišlar 

GIBAM SE  
Vsakodnevno gibanje v igralnice, terasi, večnamenskem 
prostoru, , igrišču, okolici vrtca. 

skozi celo šolsko 
leto 

Maja Ziherl 
 Manja Tišlar 

MEDVEDJI BONTON 
Spoznavanje pravil vedenja, vljudnostnih izrazov, 
razvijanje spoštljivega odnosa do drugih …) 

skozi celo šolsko 
leto 

Polonca Bartolj 
Alenka Svenšek 
Urška Bratkovič 

 

 
  



PRIREDITVE 
 

PRIREDITVE ČAS 
VODJA, DRUGI 
ZADOLŽENI 

TEDEN OTROKA 
Teden otroka poteka 2. 10. – 6. 10. 2017 pod 
sloganom Povabimo sonce v vrtec. Ta teden bomo 
obeležili z raznolikimi ustvarjalnimi delavnicami, 
prireditvami in srečanji, tako v dopoldanskem, kakor 
tudi v popoldanskem času. 

2. 10. –8. 10. 
2017 

Polonca Bartolj 

JESENSKO GIBALNO POPOLDNE 
Otroci in starši se bodo zabavali v gibalnih 
delavnicah, zadišalo pa bo tudi po pečenem kostanju. 

oktober 2017 Andreja Oštir 

TRADICIONALNI SLOVENSKI   ZAJTRK 
je vseslovenski projekt, ki spodbuja zavedanje o 
pomenu in prednostih lokalne samooskrbe v  
sodelovanju z lokalnimi pridelovalci hrane,  
Čebelarsko zvezo Slovenije in Čebelarskim društvom 
v občini Mokronog-Trebelno. 

17. novembra 
2017 

Jerneja Rojc 

VESELI DECEMBER  
Obogatitvene dejavnosti namenjene otrokom, ki bodo 
dodatno popestrile praznični čas. 

skozi cel 
december 

Suzana Ručman 

Pustovanje 
Predstavitev pustnih mask, rajanje v vrtcu, sprehod 
pustnih mask skozi Mokronog 

13. februar 2018 
Maja Ziherl 
Manja Tišlar 

DEDEK MRAZ 
Otroke vrtca bo obiskal dedek Mraz in jih obdaril s 
skupinskimi darili. 

december 2017 Polona Kralj Zupančič 

ODDELČNA ZAKLJUČNA PRIREDITEV S 
KULTURNIM PROGRAMOM 
Otroci se bodo v zaključni prireditvi predstavili 
staršem s kratkim kulturnim programom. 
Vzgojiteljice bodo pripravile tudi foto predstavitev 
skupine skozi celo leto.  

Škratki: junij 
2018 

 
Sovice: junij 

2018 
 
 
 

Žabice: junij 
2018 

 
 
 

Čebelice: junij 
2018 

 

Barbara Dolenc  
Mateja Kovačič 

Janja Brcar  
Sanja Povše Žibert 

Vlasta Prpar 
 

Jerneja Rojc, 
Teja Peterle 

Bojana Gregorčič 
 

Suzana Ručman 
Andreja Oštir 

Polonca Bartolj 
Alenka Svenšek 
Urška Bratkovič 



 
Medvedki: junij 

2018 

ZBOROVSKI KONCERT 
Vrtec se s svojim pevskim zborom pridruži nastopu 
šolskih otrok. 

februar 2018 Barbara Dolenc (za vrtec) 

POMLADNI VETER – PEVSKA REVIJA 
Vrtčevski pevski zbor se bo predstavil na Območni 
reviji predšolskih pevskih zborov v Dolenji Nemški 
vasi. 

16. 3. 2018 Barbara Dolenc 

 

BIVANJE V NARAVI 
 

KRAJ ČAS ZADOLŽENI 

CŠOD LIPA 
Tridnevno bivanje otrok v naravi s 
poudarkom na naravoslovju. 

29. 11.–1. 12. 2017 

Barbara Dolenc 
Janja Brcar 

Sanja Povše Žibert 
Polonca Bartolj 

 

 DODATNE DEJAVNOSTI 
 

DEJAVNOST ČAS ZADOLŽENI 

PLESNI TEČAJ  
Plesni vrtec. 

ponedeljek, 
14.30–15.15 

Plesni studio Novo mesto 
• otroci  3–6 let 

CICIBAN PLANINEC 
Otroci pohodniki bodo sodelovali na 4 
pohodih v bližnjo in daljno okolico. 
Program sofinancira Občina Mokronog-
Trebelno. 

4 izleti 

Polona Kralj Zupančič 
• otroci letnika 2011, 

2012 
 

ŠPORTNA VADBA ZA PREDŠOLSKE 
OTROKE 
(Sovice, Škratki) 
Pri predšolski športni vadbi bodo otroci 
spoznavali osnovne veščine gibanja in se 
igrali različne gibalne igre. Dodatni program 
financira Občina Mokronog-Trebelno. 

oktober 
 
 

učitelj športne vzgoje 
 



TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA 
Predšolski otroci bodo obiskovali tečaj 
zgodnjega učenja tujega jezika angleščine. 
Dodatni program financira Občina 
Mokronog-Trebelno. 

od oktobra 2017 do 
maja 2018 

učiteljica angleškega jezika: 
Nataša Kuselj 

• oddelek Sovice: 
petek, 8.00–8.30 
Škratki: 
 petek, 8.30–9.00  

učiteljica angleškega jezika: 
Silvia Valenčič 

 Medvedki: sreda, 
12.00–12.30 

OBISK LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA 
V LJUBLJANI 
Otroci si bodo ogledali lutkovno predstavo, 
ki bo na programu. 

spomladi 2018 
• skupina Sovice Škratki, 

Medvedki (2011, 2012, 
2013) 

ŠKRATOV PEVSKI ZBORČEK 
(oddelka Sovice in Škratki) 
Otroci se učijo peti otroške pesmice in se 
pripravljajo za javno nastopanje. 

Sovice 
(petek od 8.30 do 

9.00) 
Škratki 

(ponedeljek od 9.00 
do 9.30) 

Barbara Dolenc 
 
 

OBISK KEKČEVE DEŽELE 
Zaključni izlet za otroke, ki so v vrtcu 
zadnje leto pred vstopom v šolo. 

junij 
2018 

Barbara Dolenc 
Mateja Kovačič 

Sanja Povše Žibert 
Polonca Bartolj 
Alenka Svenšek 

 

RAZPISI, NATEČAJI 
 

DEJAVNOST ČAS ZADOLŽENI 

LIKOVNI NATEČAJI PO RAZPISU vse leto vsi strokovni delavci 

 

 KNJIŽNICA VRTCA MOKRONOŽCI 
 
Tudi v šolskem letu 2017/2018 bo potekala izposoja knjig iz knjižnice Vrtca Mokronožci. Izposoja 
knjig se bo začela v oktobru, sodelovali pa bodo vsi otroci v starosti 2−6 let, ki se bodo prijavili.  
Izposoja poteka enkrat tedensko. Otrok si knjigo izbere in jo odnese domov. V okviru izposoje 
knjig poteka tudi projekt Bralček, ki se v vrtcu izvaja že nekaj let, z njim pa predvsem spodbujamo 
družinsko branje, krepimo bralno kulturo v družini ter sodelovanje med vrtcem in družino 
naredimo še kvalitetnejše. 
Knjižnica vrtca je odlično založena. Na voljo imamo tako otroško kot strokovno literaturo. Zbirka 
knjig se stalno dopolnjuje in sledi novostim, še posebej ponosni pa smo, da se dopolnjuje tudi s 
pomočjo staršev. Imamo namreč posebno obliko praznovanja rojstnih dni, ko otrok, ki praznuje, 
prinese v vrtec knjigo in jo podari vrtcu. 



SVETOVALNA SLUŽBA 
 

Delo svetovalnega delavca v vrtcu se bo izvajalo v obsegu 9,2 uri tedensko.  Potekalo bo na dveh 
lokacijah: v Vrtcu Mokronožci in dislocirani enoti istega vrtca na Trebelnem.  

 
URNIK PRISOTNOSTI SVETOVALNE DELAVKE V VRTCU 

Šolsko leto 2017/2018 
 

 
 

Svetovalno delo se bo opravljalo na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela vrtca: 
   - na področju igre in poučevanja 
   - kulture, vzgoje, klime in reda v vrtcu 
   - telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja 
   - sprejema in uvajanja otrok v vrtec in prehoda otrok iz vrtca v šolo 
   - na področju socialno-ekonomskih stisk 

 
   Prednostne naloga svetovalne službe v tem šolskem letu: 
   - usmerjanje in izobraževanje staršev preko IKT-ja (po e-mailu, preko spletne strani vrtca); 
   - načrtnejše spremljanje oddelkov ter otrok z razvojnimi, čustvenimi in drugimi posebnostmi   

(več neposrednega opazovanja otrok) 
 

  

PON TOR SRE ČET PET 

/ / /  

7.00–15.00 

7.00–9.00 

(prvi in tretji 

teden v mesecu) 



B. PREDNOSTNA NALOGA 
 

1. PREDNOSTNA NALOGA VRTCA 
 

 Formativno spremljanje: Vključevanje otrok v proces učenja v vrtcu 
 Bonton v luči moralnega razvoja 

 

 

2. PREDNOSTNE NALOGE POSAMEZNIH SKUPIN 
 
Skupina ŠKRATKI: 
 

• ŠKRATEK UHEC (navajanje otrok na medsebojno poslušanje in pripovedovanje) 

• GRADIM PRIJATELJSTVO (razvijanje prijateljskih odnosov med otroki preko 

socialnih iger, razvijanja empatije in sprejemanja drugačnosti) 

• ŠKRATOVEDNEŽ (spoznavanje in zavedanje sveta okoli sebe preko preprostih 

naravoslovnih poskusov) 

 
Skupina SOVICE: 
 

• SPODBUJANJE ZGODNJE PISMENOSTI (razvijanje govornih zmožnosti in 

bralne pismenosti z naslednjimi dejavnostmi: piše grafomotorične vaje v pravi smeri, 

primerno sedi in pravilno drži pisalo, pozna prvi glas v besedi, zloguje, napiše svoje 

ime,…) 

•  VZGOJA ZA LEPO VEDENJE (navajanje otrok na besedno izražanje svojih želja 

in občutij, uporaba vljudnostnih izrazov (prosim, hvala, …), obvladovanje svojih 

čustev ter navajanje na upoštevanje skupnih pravil) 

 
Skupina ŽABICE: 
 

• Z GIBANJEM DO ZDRAVJA (spodbujanje različnih oblik gibanja, spoznavanje 

svojega telesa in njegovih zmožnosti, privzgojiti veselje do gibanja, svojega telesa in s tem 

krepiti svoje zdravje in razvoj.)  

• LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE (spoznavanje z bontonom, navajanje na 

uporabo vljudnostnih izrazov, oblikovanje in upoštevanje pravil v vrtcu, pomoč 

sovrstnikom,...) 

 
Skupina ČEBELICE: 
 

 NAVAJANJE NA SAMOSTOJNOST 

            Otroke bova spodbujali, da postanejo čim bolj samostojni. Trudili se bova: 

 da samostojno opravijo osebno higieno (umivanje, uporaba stranišča), 

 da se samostojno obujejo in oblečejo, 

 da pomagajo in sodelujejo pri pospravljanju igrač. 

 

 SPODBUJANJE GIBANJA 



Otrokom bova vsakodnevno omogočali in jih spodbujali, da z različnimi dejavnostmi v 

prostoru in na prostem spoznajo in razvijejo gibalne spodobnosti ter usvojijo različne 

gibalne koncepte. 

 
Skupina RIBICE: 
 

 SAMOSTOJNOST na vseh področjih, sploh v času dnevne rutine 

 GIBANJE: razvijanje gibalnih sposobnosti, spretnosti 
 

Skupina MIŠKE 
 

• GOVOR (spodbujanje razvoja govora z govornimi igrami, z igrami za razvijanje slušne 

pozornosti, vajami za razgibavanje jezika, z igricami in vajami za dobro izreko nekaterih 

glasov)  

 

Skupina MEDVEDKI 
 

 ČUSTVENA INTELIGENCA (spodbujanje socialno-čustvenega razvoja z 

najrazličnejšimi dejavnostmi) 

 

  



C. DELOVNA OBVEZNOST 
 
Delovna obveznost vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice je 40 ur tedensko. Vzgojiteljica opravi 
30 ur neposrednega dela z otroki, pomočnica vzgojiteljice pa 35 ur. 
 
17. člen Zakona v vrtcih predvideva, da sočasnost pomočnika vzgojitelja in vzgojitelja ne poteka v 
času počitka otrok. 
 

 Opis del vzgojitelja 
 

 izvajanje neposrednega dela z otroki v dnevnem varstvu 

 oblikovanje letnih, mesečnih in dnevnih priprav na vzgojno delo ter analize 

 izdelovanje didaktičnih pripomočkov, igrač in drugih izdelkov za neposredno delo 

 sodelovanje v strokovnih organih in aktivih zavoda 

 sodelovanje s starši in svetovalno službo 

 izpolnjevanje predpisane dokumentacije 

 organizacija in sodelovanje pri organiziranju prireditev, akcij in drugih srečanj 

 opravljanje mentorstva pripravnikom 

 opravljanje drugih del po navodilu vodje ali ravnatelja 
 

 Opis del pomočnice vzgojiteljice 
 

 pomoč pri izvajanju vzgoje in varstva otrok v dnevnem varstvu 

 izvajanje varstva v jutranjem in popoldanskem času 

 soudeležba pri oblikovanju priprav za neposredno delo vzgojiteljice 

 izdelovanje igral, didaktičnih pripomočkov in drugih izdelkov za neposredno delo 

 sodelovanje v strokovnih aktivih zavoda 

 izpolnjevanje predpisane dokumentacije 

 pomoč vzgojiteljici pri oblikah sodelovanja s starši 

 skrb za čistočo in urejenost okolice 

 opravljanje del, ki so nujno potrebna za funkcioniranje skupine (menjava brisač, likanje, 
šivanje, aktivno sodelovanje pri razdeljevanju hrane in počitku otrok, izdelava dekoracij …) 
 

Vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic in vodja vrtca se sestajajo na strokovnih aktivih, udeležujejo 
se vzgojiteljskih zborov, tematskih konferenc in strokovnih predavanj. 
 

 Opis del pomočnice ravnateljice za vrtec 
 
Organizacija življenja in dela vrtca: 

 skrb za nemoteno delo vrtca 

 sodelovanje v komisiji za sprejem otrok v vrtec 

 ugotavljanje števila oddelkov in starostnih skupin 

 časovna razporeditev dela strokovnih delavcev 

 spremljanje realizacije delovne obveznosti delavcev vrtca 

 organiziranje tekočega dela vrtca 

 urejanje nadomeščanj odsotnih delavcev 



 priprava letnega delovnega načrta vrtca 

 priprava publikacije vrtca 
 

 Opis del  svetovalnega delavca 

 
 svetovalno delo z otroki;  

 svetovalno delo z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev;  

 svetovalno delo s starši;  

 sodelovanje z vodstvom vrtca in zunanjimi ustanovami ter 

 strokovno izpopolnjevanje. 
 

Sodelovanje s starši: 

 obvestila staršem 

 sodelovanje na sestankih sveta staršev 

 govorilne ure za starše 
 

Povezovanje vrtca s šolo in okoljem: 

 sodelovanje in usklajevanje programa vrtca s programom šole 

 sodelovanje z občino in drugimi dejavniki iz okolja za skupne akcije 
 

Pedagoško vodenje vrtca: 

 sodelovanje na strokovnih aktivih strokovnih delavcev vrtca 

 spremljanje vzgojno-varstvenega dela v oddelkih 

 hospitacije v oddelkih 

 priprava predlogov za razvoj dejavnosti vrtca 

 vodenje dela vzgojiteljskega zbora v dogovoru z ravnateljico 

 priprava načrta izobraževanja za delavce vrtca 
 

Posvetovanja, izobraževanja: 

 sodelovanje na aktivih ravnateljev in pomočnikov ravnateljev vrtcev 

 udeležba na posvetovanjih za vodstvene delavce vrtcev 

 lasten načrt izobraževanja 
 



D. DOKUMENTACIJA V VRTCU 
 
1.  Dokumentacija, ki jo vodi pomočnica ravnateljice vrtca: 

 kronika 

 letni delovni načrt vrtca 

 poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta 

 samoevalvacijsko poročilo 

 pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca 

 mapa z vpisnimi listi otrok, vključenih v vrtec 

 publikacijo za starše - 1 x letno v obliki zgibanke za že vključene otroke in obsežnejša 

publikacija za novince  

 evidenco vpisanih in vključenih otrok 

 evidence pregledov otroškega igrišča, evidenca čiščenja igrač in prostorov 

 prisotnosti na delu 

 potrebe po materialu 

 ostali načrti dodatnih dejavnosti 

 zapisniki roditeljskih sestankov, konferenc, sveta staršev, aktivov, kolegijev ... 

 

2. Dokumentacija vzgojiteljice: 

 imeniki vključenih otrok v oddelek 

 dnevnik dela za vsak dan 

 letni načrt dela za oddelek 

 analizo dela po oddelkih 

 osebne mape otrok, ki so vključeni v svetovanje 

 vsebinsko pripravo in analizo za določeno časovno obdobje (vsakodnevno) 

 zapisniki aktivov, oddelčnih sestankov ... 

 evidenca mesečne odsotnosti otrok 

 

3. Dokumentacija pomočnice vzgojiteljice 

 dnevno načrtovanje in analiza 

 zapisnik aktiva, kolegija     

 
 
 
 
  



E. SODELOVANJE S STARŠI 
 

SODELOVANJE S STARŠI SKUPINA DATUM 

RODITELJSKI SESTANKI  
• sestanek za novince  

• predstavitev programa dela oddelka  

• bivanje v naravi  

• priprava na šolo in vloga staršev pri tem 

 
Ribice 
Škratki 
Sovice 

Medvedki 

 
          28. 8. 2017 

19. 9. 2017 
 

november 2017 
januar 2018 

POGOVORNE URE 
• vsakodnevna kratka izmenjava informacij pisna 

obvestila, anonimne ankete  
• pogovorne ure 

vse skupine 
Po dogovoru 

strokovnih delavk 
oddelka in starši 

STROKOVNO PREDAVANJE ZA STARŠE 
• Bonton naš vsakdanji - Damjana Šmid 

vse skupine 11. 1. 2018 

JESENSKO GIBALNO POPOLDNE 
•  zbiranje starega papirja (tekmovanje po 

skupinah), peka kostanja  
• oddelek na Trebelnem – nabiranje kostanja v 

bližnjem gozdu, peka kostanja, delavnice in piknik 
v vrtcu. 

vse skupine oktober 2017 

SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK 
• sodelovanje s čebelarji in občino 
• poudariti pomen oskrbe s kakovostno hrano 

lokalnih pridelovalcev 
• obrok iz črnega kruha, masla, medu, mleka in 

jabolka 

vse skupine 17. november 2017 

PRAZNIČNI SEJEM 
• prodaja izdelkov na stojnici 
• zbiranje prispevkov za šolski sklad 

vse skupine 1. december 2017 

PRAZNIČNO POPOLDNE 
Ustvarjalne delavnice za otroke in starše. 
 

Čebelice 
Ribice 

december 2017 

POPOLDNE Z MAMICAMI 
Ribice marec 2018 

OKRASIMO SKUPAJ 
Izdelovanje okraskov in okrasitev igralnice 

Miške december 2017 



ODDELČNI ZAKLJUČEK  Miške junij 2018 

NOVOLETNA ČAJANKA 
Druženje otrok in staršev ob čaju in prazničnem pecivu. Medvedki december 2017 

OČETJE NA OBISKU 
Skupno ustvarjanje otrok in očetov. 

Medvedki april 2018 

IMEJMO URO ZA KULTURO 
Otroci in starši se družijo na delavnicah, ki so namenjene 
kulturi. 

Medvedki februar 2018 

VELIKONOČNA DELAVNICA ZA STARŠE 
(izdelava okraskov iz odpadnega in naravnega materiala)  Sovice april 2018 

PREDNOVOLETNO USTVARJANJE 
• obisk staršev v oddelku v dopoldanskem času v 

oddelku: ustvarjanje dekoracije, voščilni, sladic ipd. 
po njihovi izbiri, popoldanska delavnica-krašenje 
igralnice 

Škratki 
 
 
 

 

december 2017 

VESELI DECEMBER  
(prireditve ob novem letu): 

• obisk DEDKA MRAZA in lutkovna predstava 
 

Miške,  
Žabice,  
Sovice,  
Škratki , 
Čebelice 
Ribice 

december 2017 

POHOD Z LUČKAMI 
• nočni pohod z lučkami 

Škratki december 2017 

PREDNOVOLETNO DRUŽENJE  
in pohod z lučkami 

Žabice december 2017 

BABICE IN DEDKI O GREGORJEVEM 
Babice in dedki bodo otrokom pripovedovali o 
Gregorjevem nekoč. 

Žabice Marec 2018 

MATERINSKI DAN Z MAMICAMI 
Prijetno popoldne, ki ga bodo otroci preživeli s svojimi 
mamicami. 

Škratki marec 2018 

POPOLDNE Z MAMICO IN OČETI Čebelice marec 2018 

VODNE IGRARIJE 
• različne zabavne igre z vodo 

Škratki Junij 2018 

IGRAJMO SE SKUPAJ Čebelice junij 2018 



STARŠI V ODDELKU  
• predstavitev zanimivih hobijev staršev 
• priložnostni obiski staršev 

 
Škratki 
Sovice  

po dogovoru, skozi 
celo šolsko leto 

JESENSKA in SPOMLADANSKA ČISTILNA 
AKCIJA  

• čiščenje okolice vrtca 
• jesensko čiščenje, spomladansko čiščenje igrišča. 

vse skupine, 
razen jasli I 

oktober 2017 
april 2018 

KNJIŽNICA 
• izposoja knjig enkrat tedensko 

Škratki  
Sovice,  

Medvedki 
Žabice  

Čebelice 
Miške 

celo šolsko leto 

ZBIRANJE SREDSTEV, ODPADNEGA IN 
NARAVNEGA MATERIALA 

• zbiranje materiala 
• prošnje za donacijo 

vse skupine 
 

celo šolsko leto 
 

ZAKLJUČNO SREČANJE OB KONCU 
ŠOLSKEGA LETA 

• skupna druženja po oddelkih 
vse skupine junij 2018 

 
  



F. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 
 

DEJAVNOST S KRATKIM OPISOM SKUPINA DATUM 

PRAZNIČNE USTVARJALNE DELAVNICE Z 
BABICAMI IN DEDKI 

Škratki december 2017 

ČAJANKA Z BABICAMI IN DEDKI Sovice december 2017 

BABICE IN DEDKI V VRTCU Čebelice januar 2018 

BABICE IN DEDKI O GREGORJEVEM Žabice marec 2018 

SAJENJE ROŽIC S STARIMI STARŠI Miške april 2018 

VESELIMO SE POMLADI Z BABICAMI IN 
DEDKI 

Medvedki april 2018 

  



G. SODELOVANJE NA RAVNI VRTCA 
 

SREČANJE ČAS 

Aktivi strokovnih delavk – vodja Polona Kralj Zupančič vse leto 

Kolegiji vzgojiteljic 
1 x tedensko – 

ponedeljek ob 13.00 

Kolegiji pomočnic vzgojiteljic  
1x na 14 dni – 

torek ob 12.30 

Sodelovanje s svetovalno delavko Barbaro Jazbec vse leto 

Strokovni aktivi 1. starostnega obdobja  

Strokovni aktivi 2. starostnega obdobja 

vse leto 

 

Spletna stran – vrtec – posamezna skupina - vzgojiteljica 

 

vse leto 

 

 
 

  



H. SODELOVANJE S ŠOLO 
 

TEMA TERMIN SKUPINA 

ŠPORTNA VADBA ZA 
PREDŠOLSKE OTROKE 

vse leto Sovice, Škratki, Medvedki 

TEČAJ ANGLEŠKEGA 
JEZIKA 

oktober, november Sovice, Škratki, Medvedki 

OBISK 1. RAZREDA po dogovoru Sovice, Škratki, Medvedki 

OBISK 1. RAZREDA V 
VRTCU 

po dogovoru Sovice, Škratki, Medvedki 

  



I. SODELOVANJE Z OKOLJEM  
 
 

INSTITUCIJA DEJAVNOST SKUPINA DATUM 

Gasilci 
Predstavitev gasilca, gasilske 
opreme, avtomobila. 

Ribice  
Žabice 

       Sovice 
Škratki 

Čebelice 
Miške 

Medvedki 

oktober 2017 

Čebelarska zveza Slovenije 
 

Tradicionalni slovenski 
zajtrk. 

vsi 
 

november 2017 
 

Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje in knjižnica 
Mokronog 
 

Različne delavnice in obisk 
obisk knjižnice. 
 

Medvedki 
Žabice 
Sovice 
Škratki 

Čebelice 
Miške 

od oktobra 2017 do 
junija 2018 

Občina Mokronog-
Trebelno 
 

Tradicionalni slovenski 
zajtrk 

vrtec v celoti skozi vse leto 

Zdravstveni dom Trebnje Zdravstvena vzgoja v vrtcu  

Medvedki 
Ribice 
Miške 
Žabice 
Sovice 
Škratki 

Čebelice 

 
skozi celo leto 

 
 
 
 

Srečanje z Mokronožicami 
Peka parkljev 
 

Žabice 
Ribice 
Sovice 
Škratki  

Čebelice 
Miške 

december 2017 

Čebelarji 
Predstavitev dela čebelarja in 
pripomočkov 

Žabice 
Medvedki 

Sovice 
Škratki 

po dogovoru 

Sodelovanje z enoto 
reševalnih psov Slovenije  
K-9 Novo mesto 

Predstavitev nalog 
reševalnega psa in njegovega 
vodnika. 

Ribice 
Žabice 
Sovice 

junij 2018 



Škratki 
Čebelice 
Miške 

Lovska družina Mokronog 
Obisk lovca, spoznavanje 
aktivnosti lovcev. 

Sovice 
Škratki  
Žabice 

jesenski čas 

Rdeči križ Mokronog 
Predstavitev dejavnosti 
društva, sodelovanje pri 
humanitarnih akcijah. 

Sovice 
 Škratki 

 
celo šolsko leto 

OŠ Mokronog 

Obisk 1. razreda. 
Gibalne urice v športni 
dvorani. 
Obisk šolske knjižnice. 

Škratki 
 Sovice 

po dogovoru 

Planinska zveza Slovenije 
in Planinska zveza Polet iz 
Šentruperta 

Sodelovanje pri akciji 
Ciciban planinec 

Škratki 
 Sovice 

4 izleti 

Plesni studio Novo mesto 
Plesni tečaj za otroke 
3–6 let. 

prijavljeni v 
plesni tečaj 

 skozi celo šolsko 
leto ob ponedeljkih 
od 14.30 do 15.15  

Delovne organizacije in 
posamezniki v kraju in 
izven njega 

Zbiranje odpadnega 
materiala. 

vse skupine vse leto 

Šola jahanja Viktorija 
Obisk, ogled in predstavitev 
dejavnosti ter živali. 

Žabice po dogovoru 

Kmetija Bregant 
Ogled živali in pomoč pri 
kmečkih opravilih. 

Žabice po dogovoru 

 
  



J. IGRAČE, DIDAKTIČNA IN OSNOVNA SREDSTVA 
 
Igralnice so dobro oskrbljene z različnimi igračami in didaktičnim materialom. Nabavili bomo več 

igrač za prvo starostno obdobje, saj se je povečala vključenost otrok 1. starostnega obdobja.  

Za dokumentiranje vzgojnega dela vzgojiteljice potrebujejo še en prenosni računalnik in nekaj 

digitalnih mišk.  

V zbornici vrtca in kabinetu za individualno delo potrebujemo omari za shranjevanje igrač in 

didaktičnega materiala. 

Še naprej bomo posodabljali knjige v knjižnici vrtca. Prav tako bomo kupili nekaj glasbenih 

zgoščenk za delo z otroki. 

V spomladanskem času je potrebno prebarvati vsa igrala na otroškem igrišču ter nanj   

postaviti otroški pitnik za vodo.  

Že nekaj let ugotavljamo, da je potrebno sanirati tla teras vrtca, saj so lesena tla neprimerna, itison 

pa se zelo obrablja in ga je potrebno pogosto menjati. 

 
 

  



K. HOSPITACIJE 
 
CILJI HOSPITACIJ:  

 poudarek na aktivni vključenosti otrok v proces 

 poudarek na moralnih vrednotah otrok  

 timsko delo strokovnih delavk 
 
 

HOSPITACIJE: 

 Napovedane hospitacije ravnateljice in vodje vrtca 

 Medsebojne hospitacije – »kritični prijatelj« 

 Hospitacije dijakov in študentov 

 Hospitacije po potrebi in željah 
 
 

HOSPITACIJE DIJAKOV ZA POKLICNO MATURO 
 

DIJAKINJA ŠOLA NASTOPI ČAS 

KATJA STARIČ Srednja vzgojiteljska šola Ljubljana 3 
januar–marec 

2018 

MAJA KLEMENČIČ 
Šolski center , Srednja vzgojiteljska 

šola Novo mesto 
3 april 2018 

 
 

NAČRT MEDSEBOJNIH HOSPITACIJ – KRITIČNI PRIJATELJ  
 

KDO KOGA ODDELEK ČAS 

Barbara Dolenc Petra Rozman Ribice oktober 2017 

Mateja Kovačič Andreja Oštir Čebelice november 2017 

Janja Brcar Barbara Dolenc Škratki november 2017 

Sanja Povše Žibert Andreja Oštir Čebelice oktober 2017 

Jerneja Rojc Janja Brcar Sovice april 2018 

Bojana Gregorčič Sanja Povše Žibert Sovice maj 2018 



Suzana Ručman Polonca Bartolj Medvedki december 2017 

Andreja Oštir Manja Tišlar Miške marec 2018 

Tanja Škarja  Andreja Oštir Čebelice januar 2018 

Petra Rozman Barbara Dolenc Škratki januar 2018 

Maja Ziherl Suzana Ručman Čebelice marec 2018 

Manja Tišlar Tanja Škarja Ribice april 2018 

Alenka Svenšek Sanja Povše Žibert Sovice marec 2018 

Polonca Bartolj Suzana Ručman Čebelice november 2017 

 

 

  



L. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
 

STROKOVNO 

PREDAVANJE 

STROKOVNI 

DELAVEC 
TERMIN 

Študijske skupine in mentorske 

mreže po programu Zavoda za 

šolstvo za šolsko leto 2017/2018 

strokovne delavke vrtca po programu 

Formativno spremljanje v 
podporo učenju 1: AKTIVNA 
VKLJUČENOST OTROK V 
VIZ PROCES V VRTCU 
 

Barbara Dolenc 
Janja Brcar 

Polona Kralj Zupančič 
16. 9. 2017 

14. strokovni posvet primerov 
dobrih praks v vrtcih (Supra) 
 

Janja Brcar januar 2018 

6. strokovno srečanje pomočnic 
vzgojiteljev  

Sanja Povše Žibert 
Tanja Škarja 

maj 2018 

Playness pedagogika  vsi strokovni delavci 
vrtca 

19. oktober 2017 

Čuječnost 
vsi strokovni delavci 

vrtca 
februar 2018 

Bonton naš vsakdanji 
vsi strokovni delavci 

vrtca 
11. januar 2018 

Posvet pomočnikov ravnatelja Polona Kralj Zupančič       6. in 7. marec 2018 

 

 

 

    Pomočnica ravnateljice vrtca 
Mokronog, september 2017                                                               Apolonija Kralj Zupančič 
 


