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A. ORGANIZACIJA VZGOJNEGA DELA 
 

ODDELKI 
 

V Vrtcu Mokronožci je v šolskem letu 2020/21 v celodnevno bivanje (6–11 ur) vključenih 137 otrok, 
5 se jih bo še vključilo v mesecih oktobru in novembru 2020, ko bodo izpolnili starostni pogoj za 
sprejem v vrtec. Otroci so vključeni v osem oddelkov, od katerega se štirje oddelki nahajajo v 
prostorih Vrtca Mokronožci v Mokronogu, dva oddelka starejše skupine se nahajata v prostorih 
Osnovne šole Mokronog in dva oddelka v prostorih vrtca na Podružnični šoli Trebelno. 
Trenutno je v vrtcu 137 otrok, 1. novembra 2020 pa bo skupaj vključenih 142 otrok obeh starostnih 
obdobij. 
 
 Homogeni oddelek (11 mesecev–2 leti) 
       JASLI I.: JEŽKI – 14 otrok od 21. 10. 2020 dalje 
 
 Homogeni oddelek (11 mesecev–2 leti) 
       JASLI II.: RIBICE – 14 otrok od 1. 11. 2020 dalje 

 Homogeni oddelek (2–3 leta) 
JASLI II.: MIŠKE – 14 otrok  

       Homogeni oddelek (3–4 leta) 
            ČEBELICE – 17 otrok  

 Homogeni oddelek (4–5 let) 
STAREJŠA SKUPINA I: SOVICE – 21 otrok  

 Homogeni oddelek (5–6 let) 
      STAREJŠA SKUPINA II: ŠKRATKI – 24 otrok 

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

 Kombinirani oddelek Trebelno (1–4 leta)  
            ŽABICE – 19 otrok 

 

POSLOVNI ČAS VRTCA 
 

Poslovni čas Vrtca Mokronožci je od 5.30 do 16.30 v vrtcu Mokronog in v oddelkih vrtca 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 7.00–15.00 

Ena skupina: 
– zbiranje vseh otrok v 
skupini Čebelice 

Delitev na tri skupine: 
– skupina Čebelice 
(Čebelice in Miške) 
– Skupina Sovice (Sovice, Škratki) 
– skupina Ježki (Ribice in Ježki) 
 

Delitev na skupine: 
−skupina Ježki 
– skupina Ribice  
– skupina Miške 
– skupina Čebelice 
– skupina Sovice 

– skupina Škratki  
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JUTRANJE ZDRUŽEVANJE SKUPIN V VRTCU NA TREBELNEM 

 

5.30–7.00 7.00–14.30 

Ena skupina: 
– zbiranje vseh otrok v skupini Žabice  

Delitev na dve skupini: 
– skupina Žabice 
 
– skupina Medvedki 
 

 
POPOLDANSKO ZDRUŽEVANJE SKUPIN V VRTCU V MOKRONOGU 

 

15.00–15.30 15.30–16.30 

Štiri skupine: 
− skupini Ježki in Ribice v skupini Ribice 
−skupina Miške 
– skupina Čebelice in Škratki v skupini Čebelice 
– skupina Sovice   

 – vse skupine so združene v skupini Ribice 

 

POPOLDANSKO ZDRUŽEVANJE SKUPIN NA TREBELNEM 

                                      14.30–16.30 

− obe skupini sta združeni v skupini Žabice 

 

 KADROVSKA ZASEDBA 
 

ODDELEK IME IN PRIIMEK DELA IN NALOGE 

Jasli I. 

HOMOGENI ODDELEK:   

 

JEŽKI 

 

JERNEJA ROJC 

 

SANJA POVŠE ŽIBERT  

 

TANJA ŠKARJA v deležu 

vzgojiteljica 

 

pomočnica vzgojiteljice 

 

pomočnica vzgojiteljice 

Jasli II.  

HOMOGENI ODDELEK:   

 

RIBICE 

NIKA MIHELIČ 

 

URŠKA BRATKOVIČ 

 

TANJA ŠKARJA v deležu 

vzgojiteljica 

 

pomočnica vzgojiteljice 

 

pomočnica vzgojiteljice 

Jasli III.  

HOMOGENI ODDELEK: 

 

MIŠKE 

JANJA BRCAR 

 

MATEJA KOVAČIČ 

 

KARMEN LAMOVŠEK v deležu 

vzgojiteljica 

 

pomočnica vzgojiteljice 

 

pomočnica vzgojiteljice 
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Srednja skupina  

HOMOGENI ODDELEK: 

 

ČEBELICE 

MARUŠA ČAMER 

 

MANJA TIŠLAR 

vzgojiteljica 

 

pomočnica vzgojiteljice 

Starejša skupina I. 
HOMOGENI ODDELEK I.: 

 

SOVICE 

MAJA ZIHERL 

 

BOJANA GREGORČIČ 

vzgojiteljica 

 

pomočnica vzgojiteljice 

 

 

Starejša skupina II. 
HOMOGENIODDELEK II.: 

                    

ŠKRATKI 

SUZANA RUČMAN – nadomešča jo 
NATAŠA ROBEK do februarja 2021 

 

ANDREJA OŠTIR 

 

KATARINA JERIČ 

vzgojiteljica 

 

 

pomočnica vzgojiteljice 

 

delavec javnih del iz 

kvote invalidov 

KOMBINIRANI ODDELEK I. 

TREBELNO: 

 

ŽABICE 

PETRA ROZMAN 

 

ALENKA SVENŠEK 

 

KARMEN LAMOVŠEK v deležu 

vzgojiteljica 

 

pomočnica vzgojiteljice 

 

pomočnica vzgojiteljice 

KOMBINIRANI ODDELEK II. 

TREBELNO: 

 

MEDVEDKI 

POLONCA BARTOLJ 

 

VLASTA PRPAR 

 

KARMEN LAMOVŠEK v deležu 

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 NATALIJA POČIVALŠEK 

ORGANIZATORKA PREHRANE PETRA PRISTAVNIK 

DEFEKTOLOGINJA MANCA STARAŠINIČ 
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PREDSTAVNIKI STARŠEV ZA SVET STARŠEV 
 

IME IN PRIIMEK SKUPINA 

KATJA KARLIČ JEŽKI 

MIRAN ZORE RIBICE 

DAVID SMUKOVIČ MIŠKE 

PETRA STARIČ ČEBELICE 

NATALIJA KRAŠOVIC SOVICE 

SABINA HREN ŠKRATKI 

ANDREJA PRIMOŽIČ MEDVEDKI 

MATEJA ŠKRJANEC ŽABICE 

 

PREDSTAVNIK STARŠEV ZA SVET ZAVODA 
 

IME IN PRIIMEK SKUPINA 

MIRAN ZORE RIBICE 

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 

Maruša Čamer 
Nataša Robek 

Maja Ziherl 
Jerneja Rojc 
Janja Brcar 

Nika Mihelič 
Petra Rozman 
Polonca Bartolj 

7.30–15.00 
7.30–15.00 

8.00–15.30 oz. 8.30–16.00 
7.30–15.00 
7.00–14.30 
7.30–15.00 
7.30–15.00 
7.00–14.30 
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pom. vzgojiteljice  

Tanja Škarja 
Katarina Jerič 
Manja Tišlar 
Andreja Oštir 

Bojana Gregorčič 
Alenka Svenšek 
Urška Bratkovič 

Vlasta Prpar 
Mateja Kovačič 

Sanja Povše Žibert 

9.00−16.30 

7.0015.00, 8.00–16.00 
8.00–15.30 
5.30–13.00 
7.00–14.30 
5.30–13.00 
7.00–14.30 
8.00–15.30 
8.00–15.30 
6.30–14.00 

DEJAVNOSTI V VRTCU 
 

DEJAVNOST ČAS ZADOLŽENI 

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI 
Oddelčno praznovanje rojstnih dni.  

celo leto 

Nataša Robek 
Andreja Oštir 
Maruša Čamer 
Nika Mihelič 
Janja Brcar  

Vlasta Prpar 
Polonca Bartolj 

 Jerneja Rojc 
Sanja Povše Žibert 
 Bojana Gregorčič  

Tanja Škarja 
 Maja Ziherl 
 Manja Tišlar 

Mateja Kovačič 
Alenka Svenšek 
Petra Rozman 

Urška Bratkovič 

INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

DEJAVNOST ČAS IZVAJALEC 

ENCI, BENCI NA KAMENCI  
(slovensko otroško izročilo)  

Usvajanje besedil pesmic, izštevank, 
šaljivk utemeljenih na rimah, ritmu 

in melodičnosti. 

vse leto (priložnostno) Janja Brcar 
Mateja Kovačič 

RAZGIBANE SOVICE 
Z otroki bomo izvajali različne 

gibalne igre v vrtcu in na zunanjih 
površinah. 

vse leto/priložnostno 
Maja Ziherl 

Bojana Gregorčič 

DOMIŠLJIJSKA POTOVANJA z 
gibom in dotikom 

Joga, masaže, dihalne vaje in vaje za 
koncentracijo, pozornost za otroke 
skozi različne zgodbice, pravljice, 

teme. 

vse leto Jerneja Rojc 
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RAZISKOVANJE NARAVNIH 
MATERIALOV 

Iskanje, raziskovanje in ustvarjanje z 
naravnimi materiali. 

vse leto/priložnostno 
Nika Mihelič 

Urška Bratkovič 
Karmen Lamovšek 

SOCIALNE IN 
SPROSTITVENE IGRE 

Otroci skozi igre razvijajo svoje 
socialne kompetence in spoznavajo 

različne tehnike sproščanja in 
umirjanja. 

 

priložnostno, skozi vse 
leto 

Polonca Bartolj 
 

 

NARAVOSLOVNI POIZKUSI V 
VRTCU 

Raziskovanje in izvajanje različnih 
poskusov. Otrok spoznava potek 

naravoslovnih postopkov. 

priložnostno, skozi vse 
leto 

Maruša Čamer 
Manja Tišlar 

GIBALNE MINUTKE 
Vsakodnevno se tekom dneva 5 

minut razgibamo na različne načine. 

priložnostno, skozi vse 
leto 

Alenka Svenšek 
Petra Rozman 

ŽABICA V NARAVI  
Gibalne in raziskovalne igre v naravi. 

priložnostno 
Alenka Svenšek 
Petra Rozman 

 
 

PROJEKTI 
 
 

DEJAVNOST ČAS ZADOLŽENI 

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

celo leto Nataša Robek 
Maruša Čamer 
Manja Tišlar 

Andreja Oštir 
Maja Ziherl 

Bojana Gregorčič  
Polonca Bartolj 

Vlasta Prpar 
Alenka Svenšek 
Petra Rozman 

 
TEDEN OTROKA  
Ta teden s temo »ODGOVOR JE POGOVOR« bomo 
obeležili z raznolikimi ustvarjalnimi delavnicami, 
prireditvami in srečanji, tako v dopoldanskem, kakor tudi v 
popoldanskem času. 
 

5. 10.– 
11. 10. 
2020 

koordinatorice: 
Janja Brcar 

Urška Bratkovič 
Trebelno: Petra 

Rozman 

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

vse leto vse strokovne 
delavke, razen jasli I., 

II. 
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   Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti 
   Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti 

 
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
Hrana lokalnih pridelovalcev za zajtrk v vseh oddelkih Vrtca 
Mokronožci. 

20. 
november 

2020 

strokovni delavci 
vrtca 

PROGRAM NEON ZA PREVENTIVO NASILJA IN 
ZLORABE OTROK 
Osnovni cilj programa je krepiti varovalne dejavnike otrok, 
da bi se znali in zmogli ustrezno odzvati in da bi bili varni 
pred nasiljem, zlorabo. 
 

vse leto koordinatorici:  
Jerneja Rojc 
Maja Ziherl 

 

TRAJNOSTNA MOBILNOST 
S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih 
navad otrok v vrtcih in njihovih bližnjih. S tem želimo 
prispevamo tudi k zmanjševanju motornega prometa v 
okolici vrtcev. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju 
okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem 
h krepitvi njihovega zdravja. 

vse leto 
 
 
 
 
 
 

Jerneja Rojc 
Tanja Škarja 

Nataša Robek 
Andreja Oštir 
Maruša Čamer 
Manja Tišlar 
Maja Ziherl 

Bojana Gregorčič 

LAS PROJEKT – OD ZRNA DO KRUHA 
Občinski projekt v katerega je vključen tudi vrtec. V 
projektu bodo sodelovali otroci Vrtca Mokronožci z 
lokalnimi društvi. Projekt je namenjen poznavanju žit, 
pridelavi le-teh ter otrokom približati vrednote kruha.  
Dejavnosti projekta bodo: pridelava lastnih žit, obisk eko 
kmetije Ziherl, predelava in mletje žit ter peka kruha v 
pekarni. 

vse leto Janja Brcar 
Mateja Kovačič 

Jerneja Rojc 
Sanja Povše Žibert 

Tanja Škarja 
Nataša Robek 
Andreja Oštir 

Alenka Svenšek 
Petra Rozman 
Polonca Bartolj 

Vlasta Prpar 
Maja Ziherl 

Bojana Gregorčič 

 

PRIREDITVE 
 

PRIREDITVE ČAS 
VODJA, DRUGI 
ZADOLŽENI 

TEDEN OTROKA 
 Ta teden bomo obeležili z raznolikimi ustvarjalnimi 
delavnicami, prireditvami in srečanji, tako v 
dopoldanskem kakor tudi v popoldanskem času. 

5. 10.−11. 10. 2020 
Janja Brcar 

Urška Janežič 
Trebelno: Petra Rozman 

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. 

20. november 2020 

Mateja Kovačič 
Manja Tišlar 
Sanja Žibert 

in ostale strokovne 
delavke vrtca 

PRAZNIČNI SEJEM   
Izdelava izdelkov otrok in vzgojiteljic ter zbiranje 

december 2020 
Tanja Škarja  

Bojana Gregorčič 
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denarnih prispevkov za šolski sklad. 
VESELI DECEMBER  
Obogatitvene dejavnosti namenjene otrokom, ki 
bodo dodatno popestrile praznični čas. 

december 2020 
Jerneja Rojc 

Maruša Čamer 
 

PUSTOVANJE 
Predstavitev pustnih mask, rajanje v vrtcu, sprehod 
pustnih mask skozi Mokronog. 

februar 2021 
Bojana Gregorčič 

Nika Mihelič 
 

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

december 2020 Polona Kralj Zupančič 

ODDELČNA ZAKLJUČNA PRIREDITEV S 
KULTURNIM PROGRAMOM 
Otroci se bodo v zaključni prireditvi predstavili 
staršem s kratkim kulturnim programom, ki se bo 
nadaljevalo s skupnim druženjem staršev, otrok in 
vzgojiteljev.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Ježki: junij 2021 

 
 
 

Ribice: junij 2021 
 
 

 
Miške: junij 2020 

 
 
Čebelice: junij 2020 
 
Škratki: junij 2021 

 
 

Sovice: junij 2021 
  
 
Žabice: junij 2020 

 
 

Medvedki: junij 
2020 

 
Jerneja Rojc 

Sanja Povše Žibert 
Tanja Škarja 

 
Nika Mihelič 

Urška Bratkovič 
Karmen Lamovšek 

 
Janja Brcar 

Mateja Kovačič 
 

Maruša Čamer 
Manja Tišlar 

 
Nataša Robek 
Andreja Oštir 

 
Maja Ziherl 

Bojana Gregorčič 
 

Alenka Svenšek 
Petra Rozman 

 
       Polonca Bartolj 

Vlasta Prpar 

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

 
februar 2021 

 
Jelka Gregorčič Pintar 

Petra Rozman 

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

18. 3. 2021 
Dolenja Nemška 

vas 

Jelka Gregorčič Pintar 
Petra Rozman 

BIVANJE V NARAVI 
 

KRAJ ČAS ZADOLŽENI 

CŠOD LIPA 

Tridnevno bivanje otrok v naravi s 
poudarkom na naravoslovju. 

15. 2. 2021−17. 2. 2021 
Nataša Robek 

Polonca Bartolj 
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DODATNE DEJAVNOSTI 
 

DEJAVNOST ČAS ZADOLŽENI 

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

4 izleti Bojana Gregorčič 

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

po uskladitvi urnika 
učitelj športne vzgoje 

Igor Ban 
 

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

od oktobra 2020 do 
maja 2021 

učiteljici angleškega jezika: 
Nina Kreže 
Laura Starič 

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

Sovice, Škratki 
(četrtek od 8.30 do 

9.00 ) na 14 dni, 
Medvedki (četrtek ob 

11.00) 
 

 
Jelka Gregorčič Pintar 

Petra Rozman 
 

OBISK ŽIVALSKEGA VRTA 
LJUBLJANA 

 
maj 2021 

Nataša Robek 
Maja Ziherl 

Polonca Bartolj 
OBISK KEKČEVE DEŽELE 
 

pomlad 2021 
Nataša Robek 

Polonca Bartolj 

 
 
ŠPORTNA VADBA 
Športno vadbo bodo obiskovali otroci starejše skupine oddelka v Mokronogu in na Trebelnem. Vadba 
bo potekala v športni dvorani, enkrat tedensko. Skupini bo vodil učitelj športne vzgoje Igor Ban. 
 
TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA 
Predšolski otroci stari 5−6 let bodo obiskovali brezplačni tečaj angleškega jezika, kjer se preko igre 
učijo osnov angleščine. Program bo izvajala učiteljica angleškega jezika  Nina Kreže v oddelku v 
Mokronogu in Laura Starič v oddelku na Trebelnem.  
 
CICI PLANINEC  
V šolskem letu 2020/21 se bo v Vrtcu Mokronožci izvajala dejavnost Cici planinec. Nanjo se je  
prijavilo 21 otrok. Dejavnost je namenjena starejšima skupinama Škratki in Sovice.  
Opravili bodo 4 pohode po enega v vsakem letnem času. Otroci bodo dobili v planinske knjižice žige 
osvojenih točk. 
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ŠKRATOV PEVSKI ZBOR  
Otroci obeh starejših skupin bodo vse leto (praviloma enkrat na 14 dni, pred nastopi pa po potrebi 
tudi pogosteje) obiskovali pevski zbor, ki ga  vodi učiteljica Jelka Gregorčič Pintar. Z izbranimi 
pesmimi bodo obogatili nastope v vrtcu in šoli ter se širši publiki predstavili na prireditvah v kraju in 
izven njega. Udeležili se bodo tudi revije pevskih zborov Pomladni veter, ki bo v tem šolskem letu 
potekala v Dolenji Nemški vasi (18. 3. 2021).  
Pevski zbor predšolskih otrok v oddelku vrtca na Trebelnem (otroke letnika 2015) bo vodila 
vzgojiteljica Petra Rozman. 
 
BIVANJE V NARAVI  
V bivanje v naravo bodo odšli vsi otroci stari 5−6 let iz Mokronoga in Trebelnega. Letos  gredo v 
CŠOD Lipa, kjer jim ponujajo pestre naravoslovne in športne vsebine. 
 
KNJIŽNIČNA IZPOSOJA 
Izposoja knjig se bo začela v oktobru, sodelovali pa bodo vsi otroci v starosti 2−6. Izposoja bo 
potekala enkrat na dva tedna. Otrok si bo knjigo izbral in jo odnesel domov. V okviru izposoje knjig 
bo potekal tudi projekt Bralček.  
 
BRALČEK 
V projektu Bralček bo sodelovalo 89 otrok oddelkov Škratki (24), Sovice(21), Čebelice(17), 
Medvedki(15) in Žabice (12). Otroci bodo v okviru projekta skupaj s starši prebirali pravljice in jih 
dobili priznanje in mapo ter sodelovali na srečanju z literarnim ustvarjalcem. 
 

RAZPISI, NATEČAJI-- 
 

DEJAVNOST ČAS ZADOLŽENI 

LIKOVNI NATEČAJI PO RAZPISU vse leto vsi strokovni delavci 

 
 

KNJIŽNICA VRTCA MOKRONOŽCI  
 
Tudi v šolskem letu 2020/2021 bo potekala izposoja knjig iz knjižnice Vrtca Mokronožci. Izposoja 
knjig se bo začela v oktobru, sodelovali pa bodo oddelki Miške, Čebelice, Sovice, Škratki ter starejši 
otroci skupin Žabice in Medvedki. 
V letošnjem letu bo izposoja prilagojena trenutnim razmeram. Otrok si bo knjigo izbral in jo odnesel 
domov. Po enem tednu jo bo vrnil nazaj in te knjige bodo potem en teden v karanteni. Šele naslednji 
teden pa si bo izbral novo knjigo. Torej bo izposoja potekala vsak drugi teden.  
V okviru izposoje knjig bo potekal 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. 
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BRALNA ZNAČKA 
 

BRALNA ZNAČKA 
BRALČEK 

ŠTEVILO OTROK      STROKOVNA DELAVKA 

ČEBELICE 17     Maruša Čamer 
     Manja Tišlar 

SOVICE 21 Maja Ziherl 
Bojana Gregorčič 

ŠKRATKI 24 Nataša Robek 
Andreja Oštir 

ŽABICE 12 Petra Rozman 
Alenka Svenšek 

MEDVEDKI 15 Polonca Bartolj 
Vlasta Prpar 

 

ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM IN ORGANIZATORKA PREHRANE 
 
Dobro počutje in zdravje otrok sodi med eno izmed pomembnejših nalog vseh zaposlenih v vrtcu. S 
pomočjo vzpostavitve zdravstveno higienskega režima (vodi ga Polona Kralj Zupančič), ki temelji na 
določilih Zakona o vrtcih, Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in 
opremo vrtca ter navodilih in priporočilih strokovnih institucij, oblikujemo zdravo, varno in čisto 
okolje za otroke. 
 
Zdrava prehrana otroka je eden od temeljev zdravja, zato je za otroke pomembna raznovrstna 
prehrana. V času bivanja otroci v vrtcu zaužijejo štiri obroke dnevno (zajtrk, dopoldansko malico, 
kosilo in popoldansko malico), kar predstavlja 70 % celodnevnih energijskih in fizioloških potreb 
otrok različnih starosti. Jedilniki so oblikovani skladno s Smernicami zdravega prehranjevanja v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah (vodi ga Petra Pristavnik). Trudimo se za pestrost prehrane, zato je 
na jedilniku veliko raznovrstnega sadja, zelenjave, stročnic, žitaric, jajc, rib, mleka in mlečnih izdelkov 
ter raznovrstnega mesa. V prehrano so vključena tudi integrirana in eko živila. Hrana je po okusu in 
pripravi prilagojena otrokom posamezne starosti (za najmlajše je živilo narezano ali nasekljano, sadje s 
strani kuharic ponujeno v obliki sadnih kašic). 
Nad prehrano izvajamo interni nadzor skladno z zakonodajo, po načelih HACC sistema.  

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

 zajtrk                                                                      7.30–8.00 
 malica                                                           9.00–9.30 
 kosilo za oddelke Ježki, Ribice in Miške, Čebelice              11.00–11.30 
 kosilo za ostale oddelke                                                      11.30–12.00 
 popoldanska malica                                                          14.00–14.30 

 
Za otroke, ki potrebujejo posebno prehrano, se pripravijo dietni jedilniki po navodilih zdravnika. 
Starši podpisano in žigosano zdravniško potrdilo z navodili za dietno prehrano v začetku leta ali med 
letom predložijo organizatorju prehrane. Jedilniki so obešeni na oglasnih deskah ter na spletni strani 
vrtca in so na vpogled staršem. 

Preko celega dneva je  otrokom na voljo dovolj tekočine v obliki čaja in vode. 
 
Navodila glede zdravstvenega stanja ob sprejemu otroka: 
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● ob prvem prihodu je obvezno prinesti zdravniško spričevalo staro največ en mesec, 
● vzgojiteljici in organizatorki prehrane in ZHR predstaviti posebnosti otroka (diete, obolenja, 

posebnosti družine), 
● v primeru diete obvezno prinesti potrdilo specialista alergologa in načrt diete, ki jo pripravi 

otroški dietetik, 
● podati telefonsko številko na katero so starši dosegljivi v primeru pojava obolenja, 
● otroka primerno obleči (trenirko ali poleti kratke hlače) in obuti (copatki s trdnim opetnikom), 
● v igralnico stopati samo v copatih in seveda zdravi, 
● otroci v vrtec ne smejo prinašati predmetov s katerimi bo ogrožena varnost (mali predmeti). 

 
Organizator zdravstveno-higienskega režima opravlja naslednja dela in naloge:  
 

● načrtuje, organizira, usklajuje in nadzira delo na celotnem področju higienskega režima, 
● načrtuje, spremlja in nadzoruje izvajanje LDN za področje tehnične službe ZHR, 
● zbira, evidentira in analizira podatke za ZHR, 
● predlaga in uvaja novosti in izboljšave pri postopkih del na higienskem področju, 
● predlaga nakup novih osnovnih sredstev za higiensko področje, 
● svetuje in strokovno pomaga tehničnemu osebju, 
● svetuje in strokovno ter pedagoško pomaga pedagoškemu osebju, 
● sodeluje z zunanjimi ustanovami, 
● ukrepa in sodeluje v primeru nalezljivih bolezni in drugih nevarnosti, obvešča ustrezne organe 

in jim poroča v zvezi s tem, 
● izvaja ukrepe v skladu z odločbami inšpekcijskih organov, 
● vodi evidence o odsotnosti otrok in zaposlenih zaradi bolezni ali poškodb. 

 

POOSTRENI HIGIENSKI UKREPI, KI JIH PRINAŠA NOVI 
KORONAVIRUS COVID-19: 
 

 Ob prihodu otroka po počitniški odsotnosti ali odsotnosti zaradi daljše bolezni morajo starši 
prinesti izpolnjeno in podpisano izjavo o ponovnem prihodu otroka v vrtec, s katero 
izjavljajo, da je otrok ob prihodu zdrav. Velja tudi mnenje pediatra o ponovni vključitvi v 
vrtec. 

 V vrtec lahko starši pripeljejo izključno zdrave otroke, brez bolezenskih znakov kot so 
povišana telesna temperatura, gnojni izcedek iz nosu, kašelj, driska in bruhanje. 

 Potrebna je skrb za temeljito higieno rok (redno in temeljito umivanje rok z milom). 

 Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s 
papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). 

 Pogosto prezračevanje prostorov, še posebej pred prihodom otrok v igralnico. 
 Gibanje na svežem zraku in izvajanje aktivnosti na prostem. 

 Obvezna uporaba zaščitnih mask in razkužila v prostorih vrtca in šole za vse obiskovalce in 
zaposlene, ki se gibajo v skupnih prostorih vrtca ali šole ter upoštevanje socialne distance, v 
kolikor je to le mogoče. 

 V primeru, da otrok kaže bolezenske znake (kašelj, kihanje, izcedek iz nosu, povišana 
temperatura ali slabo počutje otroka), strokovni delavec otroka izolira od preostalih otrok v 
skupini, obvesti starše ter otroka varuje vse do prihoda staršev. 

 V primeru pojava nalezljivih bolezni so starši dolžni obvestiti vrtec, kajti le tako lahko uspešno 
zajezimo širjenje nalezljivih bolezni.  

 Pogosto pranje in razkuževanje igrač, posteljnine in površin, ki so izpostavljeni dotikom rok – 
mize, stoli, kljuke, wc-ji, kahlice. 
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 Vsi ukrepi so zapisani v Pravilih ravnanja v Vrtcu Mokronožci za preprečevanje širjenja SARS-
COV-2. Dokument je staršem na vpogled na oglasni deski vrtca, vzgojiteljice pa ga imajo v 
svojih igralnicah. Pravila, ki so zapisana upoštevamo in jih dosledno izvajamo. 

 

B. PREDNOSTNA NALOGA 
 

PREDNOSTNA NALOGA VRTCA 
 

• Prosta igra otrok s poudarkom na zunanjih površinah 
• Vključujoč vrtec in formativno spremljanje otrok 
• Govor kot permanentna naloga 

 
 

PREDNOSTNE NALOGE POSAMEZNIH SKUPIN 
 
SKUPINA JEŽKI: 

 Z gibanjem do zdravja in boljšega celostnega razvoja: otrok se preko gibanja razvija na 
vseh področjih in hkrati skrbi za svoje zdravje, spoznava svoje telo, meje gibljivosti … 

 
SKUPINA RIBICE:  

 Gibanje ob pravljici : različne pravljice in banse obogatimo z gibanjem, kretnjami in glasovi. 
Otrokom s pomočjo gibanja in izraznosti približamo vsebino in potek zgodbe. 
 

SKUPINA MIŠKE:  
 TO ZMOREM SAM: navajanje otrok na samostojno hranjenje, umivanje rok, uporabo 

kahlice in stranišča, oblačenje … pri čemer upoštevava individualni razvoj in interes 
posameznega otroka. 

 UŽIVAM V GIBANJU: razvijanje gibalnih spretnosti in sposobnosti ter zavedanje lastnega 

telesa, upoštevajoč individualne razvojne razlike, potrebe in interese. 

SKUPINA ČEBELICE:  
 Z IGRO V SVET NARAVE: spodbujati spoštljiv odnos do narave in približati otroku 

naravo v povezavi z vsemi področji. Predstavitev narave, naravnih materialov, pojavov, 
spoznavanje živali. 

 
SKUPINA SOVICE: 

 SOVICE SMO ZDRAVE: dejavnosti, ki bodo zajemale prehrano, gibanje, higieno, 
medsebojne odnose. 
 

SKUPINA ŠKRATKI:  
  MEDSEBOJNA POVEZANOST:  povezati skupino v celoto in ustvariti ugodno socialno 

klimo v oddelku. Spoznavati, da moramo vsi v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi 
lahko ta delovala ter omogočila dobro počutje in udobje. 

  RADI SE GIBAMO: spoznavanje zdravega način življenja in pomena gibanja skozi prijetne 
gibalne dejavnosti. 
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 ŽABICE 

 S POMOČJO PRIJATELJA MARSIKAJ ZMOREM SAM (spodbujanje pomoči med 
otroci – starejši mlajšim, navajanje na samostojnost, socializacijo). 



17 
 

 SPODBUJANJE GIBALNIH DEJAVNOSTI IN ZDRAVEGA NAČINA 
ŽIVLJENJA. 

 

 
SKUPINA MEDVEDKI: 

 SPRETNI PRSTKI IN GRAFOMOTORIKA – z različnimi dejavnostmi in igrami 
spodbujati razvoj fine motorike pri najmlajših, pri starejših otrocih skupine pa je poudarek na 
razvoju grafomotorike, ki jo želimo razvijati z vsakodnevnimi nalogami s tega področja. 

 

 

C. DELOVNA OBVEZNOST STROKOVNIH DELAVK VRTCA 
 
 
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. 
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 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 
 
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 
 

 
 Opis del svetovalnega delavca za vrtec 

Delo svetovalnega delavca v vrtcu se bo izvajalo v obsegu 10,8 ur tedensko.  Potekalo bo na dveh 
lokacijah: v Vrtcu Mokronožci in dislocirani enoti istega vrtca na Trebelnem.  
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URNIK PRISOTNOSTI SVETOVALNE DELAVKE V VRTCU 
Šolsko leto 2020/2021 

 

 
Osnovna področja dela svetovalnega delavca bodo:  

- 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 
 
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; 
- ter na področju socialno-ekonomskih stisk. 

 
Prednostne naloga svetovalne službe v tem šolskem letu: 

- formativno spremljanje : prosta igra na zunanjih površinah 

- stalna prednostna naloga je spremljanje govora v predšolskem obdobju 
- usmerjanje in izobraževanje staršev preko IKT-ja (po e-mailu, preko spletne strani vrtca); 

predvsem temi postavljanja mej in discipline ter govor 
- načrtnejše spremljanje oddelkov in otrok z razvojnimi, čustvenimi in drugimi posebnostmi 

(več neposrednega opazovanja otrok) 
- zagotavljanje optimalnih pogojev za razvoj, vključevanje, vzgojo in izobraževanje otrok z 

dsp (lažja motnja v duševnem razvoju, lažja gibalna oviranost, dolgotrajno bolen, 
jezikovnih motenj) avtističnega otroka; usmerjanje in pomoč vzgojiteljicam ter staršem 
tega otroka; 

- hospitacije v vseh oddelkih   
  

PON TOR SRE ČET PET 

8.20–10.10 
 

Trebelno 

7.30–10.10 
 

Mokronog 

11.05–11.50 
12.45–13.30 
Mokronog 

8.20–9.05 
 

Trebelno 

10.15–12.40 
 
Mokronog 
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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     
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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 

• zaključni roditeljski sestanek  
  

 
vse skupine 

 
26. 8. 2020 (Ježki – za novince 

in 1. rod. sest.) 
26. 8. 2020 (Ribice za novince) 

in 16. 9. 2020 (za ostale-on 
line) 

17. 9. 2020 (Sovice) 
16. 9. 2020 (Medvedki) 

8. 9. 2020 (Miške) 
9. 9. 2020 (Škratki) 

7. 9. 2020 (Čebelica) 
16. 9. 2020 (Žabice) 

POGOVORNE URE 
• vsakodnevna kratka izmenjava 

informacij pisna obvestila, 
anonimne ankete  

• pogovorne ure osebno ali po 
telefonu, na daljavo 

vse skupine 
po dogovoru strokovnih 
delavk oddelka in starši 

STROKOVNO PREDAVANJE ZA 
STARŠE 

 
vse skupine januar 2021 

PRAZNIČNI SEJEM 
• prodaja izdelkov na stojnici 

• zbiranje prispevkov za šolski sklad 
vse skupine november 2020 

POHOD  

 popoldanski pohod s starši 
Sovice 

 
april 2021 

IGRAJMO SE SKUPAJ   

 gibalna delavnica za starše in otroke 
Miške marec 2021 

PRIJETNO SKUPNO POPOLDNE            

 delavnica za starše in otroke 
Ježki  pomlad 2021 

POSADIMO MEDGENERACIJSKO 
DREVO  

 delavnica skupaj s starši in otroci 
Ribice 22. 4. 2021 

IMEJMO URO ZA KULTURO  

 otroci se staršem predstavijo s 
kulturnim programom 

 

Medvedki pomlad 2020 

ZIMSKO RAJANJE S STARŠI   
 gibalno popoldne s starši  Škratki januar 2021 

PREDNOVOLETNO SREČANJE 
 

Žabice december 2020 
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F. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE       
 

DEJAVNOST SKUPINA DATUM 

Peka parkljev z upokojenkami vsi oddelki 5. 12. 2020 

Delavnica z babicami in dedki Škratki december 2021 

Babice in dedki na obisku Medvedki april 2021 

 

G. SODELOVANJE NA RAVNI VRTCA 
 

SREČANJE ČAS 

Aktivi strokovnih delavk – vodja Polona Kralj Zupančič vse leto 

Kolegiji vzgojiteljic 
1x tedensko: 

ponedeljek, ob 13.00 

Kolegiji pomočnic vzgojiteljic  1x na 14 dni:  
torek, ob 12.30 

Sodelovanje s svetovalno delavko Natalijo Počivalšek vse leto 

Strokovni aktivi 1. in 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 Škratki, Medvedki 

TEČAJ ANGLEŠKEGA 
JEZIKA 

vse šolsko leto  Škratki, Medvedki 

OBISK 1. RAZREDA po dogovoru Škratki, Medvedki 
OBISK 1. RAZREDA V 

VRTCU 
po dogovoru Škratki, Medvedki 

OBISK ŠOLSKE KNJIŽNICE  
 

priložnostno  

Miške 
Čebelice 
Škratki 

Medvedki 
Žabice 
Sovice 

 
  



23 
 

I. SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI 
 

SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENIM DOMOM 
 

ZDRAVSTVENA VZGOJA TEMA ČAS 

 
Ribice Zmanjšanje strahu pred zdravstvenim 

pregledom pri otrocih 
9. 2. 2021 

Miške Umivanje rok 
Zmanjšanje strahu pred zdravstvenim 

pregledom pri otrocih 

12. 1. 2021 

9. 2. 2021 

Čebelice Umijmo si roke 

Zmanjšanje strahu pred zdravstvenim 
pregledom pri otrocih 

12. 1. 2021 
 

9. 2. 2021 

Škratki  Zmanjšanje strahu pred zdravstvenem 
pregledom pri otrocih 

 
Spoznaj človeško telo 

 
Spodbujanje zdrave telesne dejavnosti 

21. 10. 2020 
 

 
20. 1. 2021 

 
 

19. 5. 2021 

Žabice  
 

 

Zdrava prehrana 
 

Zmanjšanje strahu pred zdravstvenim 
pregledom pri otrocih 

 
Spodbujanje zdrave telesne dejavnosti 

7. 11. 2020 
 

14. 1. 2021 
 

 
15. 4. 2021 

Medvedki Umijmo si roke 
 

Zmanjšanje strahu pred zdravstvenim 
pregledom pri otrocih 

 
Spodbujanje zdrave telesne dejavnosti 

7. 11. 2020 
 

14. 1. 2021 
 

15. 4. 2021 
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Sovice Zmanjšanje strahu pred zdravstvenim 
pregledom pri otrocih 

 
Spoznaj človeško telo 

 
Spodbujanje zdrave telesne dejavnosti 

21. 10. 2020 
 

 
20. 1. 2021 

 
            19. 5. 2021 

Ježki  Zmanjšanje strahu pred zdravstvenim 
pregledom pri otrocih 

9. 2. 2021 

 

ZOBNA PREVENTIVA TEMA ČAS 

 
Ribice Lutka Zobozaver 10. 11. 2020 

 
Miške Lutka Zobozaver 10. 11. 2020 

 
Čebelice 

 
Pravilna tehnika umivanja zob 10. 11. 2020 

 
Žabice   Lutka Zobozaver 20. 11. 2020 

Medvedki Pravilne tehnike umivanja zob 20. 11. 2020 

Ježki  Lutka Zobozaver marec 2021 

Sovice 
 

Prikaz pravilne tehnike umivanja 
zob 

Predstavitev dela v zobni 
ambulanti 

18. 11. 2020 

14. 4. 2021 

Škratki Predstavitev dela v zobni 
ambulanti 

 
Pogovor o pravilnem ravnanju s 

priborom za ustno higieno 

18. 11. 2020 

 

14. 4. 2021 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM  
 

INSTITUCIJA DEJAVNOST SKUPINA DATUM 

Gasilci 
Predstavitev gasilca, gasilske 
opreme in gasilskega 
avtomobila. 

Čebelice 
Žabice 

       Sovice 
Škratki 
Miške 

Medvedki 
Žabice 

oktober 2020 

Čebelarska zveza 
Slovenije 

 

Tradicionalni slovenski zajtrk. vsi 
 

november 2020 
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Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje in krajevna 
knjižnica Mokronog 

 

Različne delavnice in obisk 
obisk knjižnice. 
 
Obisk knjižničarke v skupini. 
(poslušanje pravljic, 
ustvarjanje)         

Čebelice 
Sovice 
Škratki 

Medvedki 
Žabice 

od oktobra 2020 do 
junija 2021 

Občina Mokronog-
Trebelno 

 
Tradicionalni slovenski zajtrk vrtec v celoti november 2020 

Zdravstveni dom 
Trebnje 

Zdravstvena vzgoja v vrtcu  
Zobozdravstvena preventiva 

Ježki 
Ribice 

Čebelice 
Medvedki 

Miške 
Žabice 
Sovice 
Škratki 

 
skozi celo leto 

 
 
 
 

Društvo upokojencev 
Mokronog 
 
 
 
DPŽ Tavžentroža, 
Trebelno 

 
Peka parkljev 
 

Čebelice 
Ježki 

Ribice 
Sovice 
Škratki  
Miške 

Medvedki 
Žabice 

december 2020 

Čebelarji Predstavitev dela čebelarja in 
pripomočkov 

Medvedki 
Žabice 

november 2020 

Sodelovanje z enoto 
reševalnih psov 
Slovenije  
K-9 Novo mesto 

Predstavitev nalog reševalnega 
psa in njegovega vodnika. 

Čebelice 
Ribice 
Žabice 
Sovice 
Miške 

Medvedki 

junij 2020 

Prostovoljno društvo 
Tačke pomagačke 

Predstavitev društva, 
aktivnosti s pomočjo psa, 
premagovanje strahu, … 

Ježki 
Škratki 
Sovice 
Miške 

Čebelice 
Žabice 

Medvedki 

Po dogovoru 
(pomlad 2021) 

Lovska družina 
Mokronog 

Obisk lovca, spoznavanje 
aktivnosti lovcev 

Sovice 
Žabice 

Medvedki 
Po dogovoru 

OŠ Mokronog 

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

Ježki 
Škratki 

Čebelice 
Sovice 

po dogovoru 

PŠ Trebelno 
Obisk 1. razreda 
Sodelovanje in obiski različnih 
prireditev 

Medvedki 
Žabice 

 
po dogovoru 
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J. IGRAČE, DIDAKTIČNA IN OSNOVNA SREDSTVA 
 
Igralnice so dobro oskrbljene z različnimi igračami in didaktičnim materialom.  
Na igrišču vrtca na Trebelnem bomo postavili nov, večji peskovnik s streho in dokupili igrače za igro 
na zunanjih površinah (tovornjaki, traktorji, bagri). 

Na igrišču vrtca v Mokronogu bomo postavili novo igralo – gibljiv most in sanirali že obstoječa igrala 

na vzmeti. Nad peskovnika bomo namestili premični strehi za senco. 
Še naprej bomo posodabljali knjige v knjižnici vrtca.  
Na terasi 1. starostnega obdobja bomo montirali dodatno senčilo. 

Na terasi 2. starostnega obdobja pa bomo zamenjali prevleko za tla. 

V prostorih vrtca bomo zamenjali poškodovane zaščite za prste.  
Za delo strokovnih delavk bomo potrebovali še 1 računalnik v igralnici Sovice in 1 prenosni 

računalnik. 
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K. HOSPITACIJE 
 
CILJI HOSPITACIJ:  

 poudarek na aktivni vključenosti otrok v proces 

 prosta igra 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 ZA STROKOVNI IZPIT 
 
IME IN PRIIMEK STATUS NASTOP MENTOR 

NATAŠA ROBEK zaposlena v OŠ Mokronog 5 nastopov Maja Ziherl 

 
 

 HOSPITACIJE IN NASTOPI ZA POKLICNO MATURO 
 
IME IN 
PRIIMEK 

ŠOLA LETO 
IZOBRA. 

ŠTEVILO UR  MENTOR 

KARIN 
NAHTIGAL 

Srednja vzgojiteljska 
šola Novo mesto 

4. 190 ur Petra Rozman 

KARIN 
JEROVŠEK 

Srednja vzgojiteljska 
šola Novo mesto 

4. 190 ur Maja Ziherl 

KLARA 
SVENŠEK 

Srednja vzgojiteljska 
šola Novo mesto 

4. 190 ur Polonca Bartolj 

JERNEJA 
MAVER 

Srednja vzgojiteljska 
šola Novo mesto 

4. 190 ur Jerneja Rojc 
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HOSPITACIJE DIJAKOV  
 
IME IN 
PRIIMEK 

ŠOLA LETO 
IZOBRA. 

ŠTEVILO UR MENTOR 

SARA GRLICA Srednja vzgojiteljska 
šola Novo mesto 

3. 114 ur Nika Mihelič 

KLAVDIJA 
DEBELJAK 

Srednja vzgojiteljska 
šola Novo mesto 

2. 76 ur Janja Brcar 

LEA NOVAK Srednja vzgojiteljska 
šola Novo mesto 

2. 76 ur Maruša Čamer 

 
 
NAČRT MEDSEBOJNIH HOSPITACIJ – KRITIČNI PRIJATELJ  
 

KDO KOGA ODDELEK ČAS 

Maruša Čamer Janja Brcar Miške maj 2021 

Manja Tišlar Mateja Kovačič Miške november 2020 

Mateja Kovačič Manja Tišlar Čebelice november 2020 

Maja Ziherl Nataša Robek Škratki september 2020 

Bojana Gregorčič Sanja Povše Žibert 
 

Ribice marec 2021 

Nika Mihelič Polonca Bartolj Medvedki januar 2021 

Urška Bratkovič Vlasta Prpar Medvedki februar 2021 

Janja Brcar Maruša Čamer Čebelice maj 2021 

Jerneja Rojc Nataša Robek Škratki  november 2020 

Sanja Povše Žibert Manja Tišlar Čebelice december 2020 

Tanja Škarja Mateja Kovačič Ribice januar 2021 

Petra Rozman Polonco Bartolj Medvedki januar 2021 
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Vlasta Prpar Alenko Svenšek Žabice maj 2020 

Andreja Oštir Nika Mihelič Ribice januar 2021 

Nataša Robek Janja Brcar Miške december 2020 

Polonca Bartolj Petra Rozman Žabice november 2020 

 

L. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
 

STROKOVNO PREDAVANJE 
STROKOVNI 

DELAVEC 
TERMIN 

Študijske skupine in mentorske mreže 
po programu Zavoda za šolstvo za 
šolsko leto 2020/2021 

strokovne delavke vrtca po programu 

Posvet pomočnikov ravnatelja vodja vrtca po programu 
 
Likovni materiali in tehnike 3 
 

Nataša Robek še nedoločeno 

8. srečanje pom. vzgojiteljic: Igra v 
vrtcu 

Tanja Škarja september 2020 

 
Izobraževanje, ki ga organizira zavod 

vsi še nedoločeno 

 

 

 

 

    Pomočnica ravnateljice za vrtec: 
Mokronog, september 2020                                                                    Apolonija Kralj Zupančič 
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