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Nenehen razvoj je pomemben, da dosegamo in izboljšujemo vzgojno-izobraţevalne cilje ter razvijamo 

delovno organizacijo, v kateri se bomo dobro počutili in dosegali odlične rezultate. Da bi bili pri tem 

uspešni, je pomembno, da sodelujemo vsi. Dobro načrtovanje in  sprejemanje odgovornosti je naše 

poslanstvo.  

S pogovorom, z dialogom, v katerem bomo drug drugega poslušali, sprejemali argumente in se 

medsebojno spoštovali, sem prepričana, da nam bo uspelo. Ob tem pa se zavedajmo, da moramo biti 

nenehno zmoţni delati  spremembe. 

 
Trţič, 30. 06 .2010 

 
Predsednik Sveta VVZ Trţič                                                         Ravnateljica VVV Trţič: 
 
Jasmin  Kukavica                                                                           Nataša Durjava  
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I. VIZIJA IN POSLANSTVO VRTCA 
 

Vizija vrtca:   

 

»NAŠ VRTEC JE HIŠA, KI STOJI NA  TEMELJIH SPOŠTOVANJA IN STROKOVNOSTI« 

 

- HIŠA : Vrtec je v treh različnih enotah, imamo dislocirane oddelke.  Izvedbeni kurikulum je oplemeniten z 

različnimi metodološkimi pristopi. Odnosi so spoštljivi. Zavedamo se, kako pomembno je to, da delujemo  

v skupno dobro.  Skrbimo za prijetno, varno, sproščeno in toplo vzgojo, kjer se otrok počuti varnega, 

sprejetega, enakovrednega in spoštovanega.  

 

- SPOŠTOVANJE: V vrtcu se druţimo različni posamezniki - majhni in veliki. Prav zato, ker je vrtec 

stičišče takšne različnosti, je pomembno, da so medsebojni odnosi spoštljivi in da iščemo poti, da bi 

otrokom zagotovili čim več moţnosti za optimalni razvoj. 

 

- STROKOVNOST: Skrbimo za to, da smo otrokom  pozitivni zgled. Da se bomo v  vrtcu dobro počutili , 

bodimo strokovni in pripravljeni na sprejemanje drugačnosti. Z iskrenostjo do sebe in drugih gradimo 

največjo strokovnost.  

 

 

KAKO VIDIMO  POSLANSTVO NAŠEGA VRTCA ?  

 

 

1. Ţelimo biti vrtec, kjer prevladuje ljubeznivost, poštenost, prijaznost, odkritost in medsebojno 

spoštovanje. 

2. Delovati ţelimo odkrito in pošteno, pri tem pa skrbimo za strokovnost, za ljubezen do otrok , sprejetost in 

varnost.  

3. Zaposlenim je pomembna pomoč v medsebojnih odnosih do okolja. 

4. S sprejemanjem drugačnosti v varnem okolju gradimo prihodnost otrok. 

5. Vrtec naj bo temelj prijateljstva. 

6. Prihodnost naših otrok uresničujemo z osnovnimi vrednotami. 
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II.  CILJI IN PREDNOSTNE NALOGE VRTCA 

 

 1. TEMELJNI CILJI  
 
     Temeljni cilji in naloge predšolske vzgoje v vrtcih so opredeljeni v Zakonu o vrtcih: 

 razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, 

 razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah, 

 razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doţivljanja in izraţanja, 

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

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

pisanja, 

 spodbujanje doţivljanja umetniških del in umetniškega izraţanja, 

 posredovanje znanj z različnih področij znanosti in vsakodnevnega ţivljenja, 

 spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja, 

 razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. 

     

2. PREDNOSTNE NALOGE VRTCA V ŠOLSKEM LETU 2010/2011 

 

 V tem šolskem letu ţelimo dvigniti kakovost našega dela  na vseh področjih.   

 

              Zastavili smo si nekaj  prednostnih nalog: 

 Inovacijski projekt opazovanja otrok in dela na sebi »Reflektiranje otrokovega razvoja in razvoja 

vzgojiteljice«.  

 Vrtec naj postane idealen prostor za socializacijo in učenje otrok.   

 Profesionalen odnos s starši, sprotno obveščanje o dejavnostih oddelka -  oglasne deske, zapisi, 

srečanja. 

 Skrb za čim boljše telesno in duševno zdravje otrok in zaposlenih – na področju vzgoje, prehrane in 

zdravega načina ţivljenja in razvijanje ekološke zavesti – zaposleni, otroci, starši, oddelki, enote, vrtec.   

 Multikulturna vzgoja in ţivljenje otrok v skupnosti, narodna identiteta, ohranjanje ljudskega izročila, 

spoznavanje starih običajev in navad.  

 Spoznavanje različnih pristopov k spoznavanju narave, spodbujanje k dejavnostim na prostem in 

zdravega načina ţivljenja, nadaljevanje teme iz preteklega šolskega leta »Zunaj bodimo, zdravo 

ţivimo«. 

 Spoznavanje in doţivljanje narave v njeni raznolikosti, povezanosti in spreminjanju. 
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 Sodelovanje – na ravni oddelkov, enot, vrtca.  

 

3. STRATEGIJE 

 

 Delo na kakovosti  in uresničevanje ciljev iz preteklega obdobja v našem vrtcu. 

 Iskanje različnih oblik za spodbujanje odnosov na različnih nivojih. 

 Iskanje različnih oblik sodelovanja s starši, redno sprotno obveščanje staršev o dejavnostih v  oddelkih, 

o realizaciji LDN oddelka, profesionalnost v stikih.  

 Organizirali bomo izobraţevanje  za kakovostno izvajanje  izvedbenega kurikuluma. 

 Tako kot v preteklosti bomo skrbeli za ekološko osveščenost: osveščanje otrok, staršev skupaj z otroki 

in starši  bomo skrbeli za urejeno in čisto okolje, varovanje narave in bivanja v njej. 

  Ponovno bomo pričeli  z intenzivnejšim  sodelovanjem med starostno enakimi oddelki in enotami – 

aktivi po starostih *(priloge LDN-jev aktivov po posameznih starostnih aktivih v septembru 2010). 

 

 

 

 

III. ORGANIZACIJA DELA V VRTCU 
 

V šolskem  letu 2010/ 2011 je število novo vpisanih otrok  večje za 3 oddelke. Načrtujemo,  da se ob enoti Kriţe  

postavi modularni vrtec z dvema igralnicama, v OŠ Trţič  bomo imeli dva oddelka  in enega v OŠ Bistrica. 

Telovadnica  v enoti Kriţe bo morala ostati igralnica. Septembra  (najkasneje oktobra)  2010 bomo imeli v vrtcu  

28 oddelkov. Od teh bodo trije ostali v osnovnih šolah in eden v prostorih telovadnice. 

 

VVZ Trţič tako v šolskem letu 2010/11  posluje na naslednjih  lokacijah: enota Palček, c. Ste Marie aux Mines 28; 

enota Deteljica, Kovorska 2;  enota Kriţe, c. Kokrškega odreda 22; dva dislocirana oddelka v OŠ Trţič, Šolska 

ulica 7; dislociran oddelek podruţnične šole OŠ Trţič v Lomu, Lom 12 in dislociran oddelek v OŠ Bistrica, 

Begunjska cesta 2.  
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ODDELKI PO ENOTAH V  ŠOLSKEM LETU 2010/11 

Oddelki v vzgojno-varstvenem zavodu Tržič 

 

ODD V IN K ENOTI 
DETELJICA 

Predlagana razporeditev kadra: 
 

V - vzgojiteljica 
PV - pom. vzgojiteljice 

Skupina Število otrok Sočasnost ur 

1-2 leti V in PV homogena 14 6 
2-3 leti V in PV homogena 13 6 
2-3 let V in PV homogena 14 6 
2-3 let V in PV homogena 14 6 
3-4 let V in PV homogena 19 4 
3-5 let V in PV heterogena 20 4 
3-5 let V in PV heterogena 20 4 

4-5 let V in PV homogena 23 4 
5-6 let V in PV homogena 22 odločba 4 
v OŠ B. 
5-6 let 

V in PV homogena 24 
6 (obe delavki 
nad 50 let!) 

10 odd 10 V in 10 PV 
7 homogenih 
2 heterogeni 

183  

 

ODD V in K ENOTI 
PALČEK 

Predlagana razporeditev kadra: 
 

V - vzgojiteljica 
PV - pom. vzgojiteljice 

Skupina Število otrok Sočasnost ur 

1-2 leti V in PV homogena 12 6 
1-2 leti V in PV homogena 14 6 
2-3 let V in PV homogena 14 6 
2-3 let V in PV homogena 14 6 
3-4 let V in PV homogena 19 4 
2-4 let V in PV kombiniran 19 4 
4-5  let V in PV homogena 24 4 
v OŠ T. 
5-6  let 

V in PV homogena 22 odločba 4 

V OŠ T. 
5-6  let 

V in PV homogena 21 4 

K Lom 
3-6 let 

V in PV heterogena 19 odločba 6 

10 odd 10 V in 10 PV 
8 homogenih 

1 kombinirana 
1 heterogena 

178  

 

ODDELKI V ENOTI 
KRIŽE 

Predlagana razporeditev kadra Skupina Število otrok Sočasnost ur 

1-2* V in PV homogena 14 6 
1-2* V in PV homogena 13 6 
2-3 V in PV homogena 14 6 
3-4 V in PV homogena 19 4 
3-5 V in PV heterogena 21 4 
5-6 V in PV homogena 20 4 
4-5 V in PV homogena 22 4 
4-6 V in PV heterogena 21 4 

8 odd 8 V in 8 PV 
6 homogenih 
2 heterogeni 

144  

 
SKUPNO 

28 odd 28 V in 28 PV 
22 homogenih 
5 heterogenih 
1 kombiniran 

505  
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2. RAZPOREDITEV OTROK V ODDELKE 

 

V vse oddelke  bo septembra (** oktobra)  2010 vključenih 505  otrok od prvega do šestega leta starosti, ki so 

oblikovani v skladu z normativi. Glede na potrebe okolja smo morali upoštevati zgornjo mejo števila otrok 

(fleksibilni normativ). Večina oddelkov je starostno homogenih, 5 oddelkov je starostno heterogenih, en oddelek 

(Lom)  pa je kombiniran.  

 

3. RAZPOREDI  DELAVCEV V ODDELKE IN SKUPINE  
 
Predlog sistemizacije delovnih mest smo pripravili junija. Zaradi  novih oddelkov se bo povečalo tudi število 

članov našega kolektiva, s 25 vzgojiteljev  in 25 pomočnikov vzgojiteljev na 28.   

Razporede delavcev v oddelke in skupine bomo  naredili na podlagi potrjene sistemizacije. Praviloma strokovne 

delavke spremljajo otroke v celotnem predšolskem obdobju, pogosto pa prihaja tudi do sprememb zaradi 

zakonskih omejitev, upokojitev, porodniških dopustov, bolezni, delovnega razmerja za določen čas ipd.  

 

4. DELOVNI ČAS DELAVCEV 

 

Tedenska delovna obveznost vseh delavcev, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za poln delovni čas, je 40 ur. 

Realizacijo delovnega časa  delavcev načrtujemo v skladu z zakoni in kolektivno pogodbo. Poskrbeli  bomo  za  

učinkovito izrabo delovnega časa, za dnevno evidentiranje prihodov in odhodov ter za ustrezno evidenco  

opravljenega dela. 

Strokovni delavci opravijo del svoje delovne obveznosti  tudi izven vrtca (izobraţevanje, načrtovanje, sodelovanje 

z okoljem). Urnike pripravita pomočnici ravnateljice skupaj z organizacijskimi vodji.  Pri tem  upoštevamo prihode 

in odhode otrok v posameznih oddelkih. Z urniki zagotavljamo tudi  sočasnost, kot jo predvideva Zakon o vrtcih. V 

vseh oddelkih bodo  vzgojiteljice delale  en teden v mesecu popoldne.  

Delovni čas vodstvenih delavcev je fleksibilen glede na delovne naloge, običajno  je  prihod med 6.30 in 7.00 uro 

in odhod med  14.30 in. 15.00 uro. 

Delovni čas tajništva in računovodstva je  med 6.30 do 15.00, ob sredah pa je deţurstvo do 16.00 ure.  

Delovni čas ostalih delavcev  se določi glede na potrebe delovnega procesa tekom leta. 

Poleg urnikov bomo izdelali  tudi letni plan izrabe delovnega časa za strokovne delavce ter se dogovorili za 

ustrezen način evidentiranja in spremljanja. 
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5. POSLOVALNI ČAS 

 

Vse naše enote, kjer izvajamo celodnevni program, se odpirajo ob 5.30 in  zapirajo ob 16.30 uri (razen enote 

Lom, ki se zapira  ob 15.15 uri). Poslovni čas je odvisen od potreb staršev. Ob sobotah  vrtec ne bo posloval, ker 

ni izkazanih tovrstnih potreb. Potrebe bomo sproti preverjali.  

Otrok je lahko po določilih Zakona o vrtcih v vrtcu dnevno največ 9 ur. Če bodo posamezni otroci ostajali dalj, se 

bomo s starši poskušali pogovoriti v smislu zaščite otrok. 

V primeru predvidene bistveno manjše prisotnosti otrok pred prazniki oz. med šolskimi počitnicami bomo po 

predhodnem zbiranju podatkov o prisotnosti otrok racionalizirali poslovanje in v ta namen zdruţevali oddelke oz. 

enote. O tem bomo starše pravočasno obvestili.  

V poletnih mesecih bomo oddelke po potrebi in analizi potreb zdruţevali, poslovanje pa tudi organizirali glede na 

odobrena obnovitvena dela.  

 

6. DNEVNI RED 
Dnevni red je enak kot v preteklem šolskem letu; sproti ga bomo prilagajali starosti otrok,  letnemu času, 

vremenu  in različnim  dejavnostim v oddelkih in enoti. 

Vzgojne dejavnosti se prepletajo v skladu s kurikulom preko dneva z elementi dnevne rutine v prostorih vrtca in 

na prostem - na terasah, igriščih, sprehodih in izletih. 

Okvirni čas obrokov bo naslednji: 

STAROST  OTROK ZAJTRK MALICA KOSILO MALICA 

I. st. sk.   8.00 9.30 med 11.30 in 11.45  med 15.15 in 15.30  

II. st. skupina  8.00 * med 12.00 in 12.15  med 15.15 in 15.30  

 
* dopoldansko malico predstavlja sadni ali zelenjavni kroţnik, ki ga imajo  poleg napitkov otroci na voljo vse 
dopoldne. 

Poleg prehrane vsem otrokom  omogočamo tudi popoldanski počitek, ki pa ga strokovne delavke v posameznih 

oddelkih prilagajajo starosti in  individualnim potrebam otrok (počitek ob poslušanju pravljic, pesmic, umirjene 

glasbe, mirna igra, spanje).  

 

Tudi bivanju otrok na prostem posvečamo veliko pozornost. Če vremenske razmere le  dopuščajo, so otroci zunaj 

 vsak dan.  
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IV. PROGRAMI 
1. PROGRAMI GLEDE NA TRAJANJE  
V vseh 28. oddelkih izvajamo dnevni program, ki traja po določilih Zakona o vrtcih od 6 - 9 ur. Za druge vrste  

programov  ni prijav, zaenkrat pa nimamo niti prostorskih moţnosti, da bi tak vpis spodbujali. 

V tem šolskem letu  bomo ponovno  poskušali organizirati tudi krajši program za otroke, ki niso vključeni v vrtec – 

razpis v oktobru 2010.  

2. PROGRAMI IN PROJEKTI VRTCU 

Osnova za načrtovanje in izvajanje vseh programov v vrtcu je javno veljavni program za predšolske otroke -  

Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraţevanje 18. marca 1999.  

V skladu s Kurikulom in Zakonom o vrtcih  staršem ponudimo različne programe in obogatitvene 

dejavnosti, ki jih lahko realiziramo ob zadostnem številu vpisanih otrok. 

 

Celodnevni programi vzgoje in varstva se izvajajo v vseh enotah v obsegu  do 9 ur dnevno. 

 

Izvedbeni kurikulumi posameznih oddelkov v celodnevnih programih  

Gre za prepletanje različnih pristopov, ki jih oblikujejo strokovne delavke glede na svoje znanje in veščine. 

Poudarek je večinoma na tehnikah aktivnega učenja otrok, na ekologiji, ljudskem izročilu in multikulturi. V 

posameznih oddelkih potekajo različni projekti - po izbiri strokovnih delavk. Področja dejavnosti so zelo raznolika 

in  pa načrtno pripravljena na  način, da se upošteva  ravni posameznega otrokovega razvoja.  

Programi za otroke s posebnimi potrebami 

Skozi poslanstvo se strokovni delavci zavezujemo, da bodo otroci s posebnimi potrebami s pomočjo strokovnega 

kadra in sovrstnikov premagovali vsakodnevne dejavnosti in se v soţitju z drugimi učili ţiveti z drugačnostjo. 

Otroci s posebnimi potrebami so integrirani v redne oddelke. Za vključitev in integracijo vsakega otroka pa glede 

na njegve  potrebe skušamo pripraviti ustrezne pogoje. 

 

Program »Reggio Emilia koncept« 

V šolskem letu 2009/10  se je nekaj naših strokovnih delavk vključilo v štiriletno Profesionalno usposabljanje 

strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju 

predšolske vzgoje. Projekt se izvaja na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in je bilo zanj  pridobljeno 

soglasje  na Ministrstvu za šolstvo in šport. Kurikulum za vrtce ja nacionalni dokument, ki ga morajo vsi  strokovni 

delavci v vzgojno-varstvenih zavodih upoštevati, delo v posameznih oddelkih pa vključuje tudi elemente koncepta 

Reggio Emilia kot obogatitev ţe obstoječega Kurikuluma. Koncept namenja pozornost uporabi vseh čutil, daje 

prednost učenju pred poučevanjem, pomen vključevanju otrok iz vrtca v kulturno okolje, dokumentiranju, 

načrtovanju dela idr.  
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Dodatne storitvene dejavnosti  z zunanjimi sodelavci običajno potekajo v deseturnem ciklusu  v jesenskem 

ter deseturnem ciklusu v pomladanskem času.V te dejavnosti so praviloma vključeni otroci v starosti od 4. do 6. 

leta, izjemoma tudi mlajši otroci. Te interesne dejavnosti niso vračunane v ceno programa  in jih starši plačajo 

dodatno.  

Na izbiro so naslednje dejavnosti: 

 gibalno/športne dejavnosti, 

 plesne urice, 

 planinske urice, 

 igrajmo se gledališče. 

 

Obogatitvene dejavnosti v lastni izvedbi in v sodelovanju z zunanjimi sodelavci  

 Zlati sonček za 5-6 letne otroke: dejavnost poteka celo leto in vključuje tudi smučarski in plavalni tečaj, 

 Ciciban planinec za 5-6 letne otroke: poteka celotno šolsko leto,  

 ogled  Narodne galerije v Ljubljani, 

 ogled  predstav v Lutkovnem gledališču Ljubljana, 

 obisk Kekčeve deţele v Kranjski Gori, 

 obisk Ţivalskega vrta v Ljubljani. 

 

Te dejavnosti  načrtujejo in izvajajo strokovni delavci vrtca v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. 

Smučarski tečaj organiziramo v sodelovanju s Smučarskim klubom Trţič in Zvezo učiteljev in vaditeljev smučanja 

Trţič.  

Plavalni tečaj organiziramo v sodelovanju s Plavalnim klubom Merit Triglav Kranj.  

Petdnevni planinski tabor organiziramo ob zaključku šolskega leta v planinski koči v okolici Trţiča (na Kofcah). 

Dodatne stroške, ki so vezani na dejavnosti izven vrtca in za katere je potrebno plačilo vstopnine in prevoza, 

krijejo starši skladno s cenami na trgu. 

Program interesnih dejavnosti    
 

INTERESNA DEJAVNOST skupina MENTOR 

PALČEK   

ples 5-6 let Mira Lauseger 

pripovedovanje pravljic 3-4 Ana Leban Januš 

likovna dejavnost 3-4 Beti Kavčič Kurnik 

matematika skozi igro 2-3 Mojca Ručigaj 

jezik 2-3 Nika Novšak 

DETELJICA    

glasba 4-6 Tanja Ovsenek 

ples 4-6 Petra Dominika Perko 
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telovadba 2-3 Sanda Fende 

dramska igra 2-6 Ana Peharc, Gabi Štrukelj 

lutke 2-3 Alenka Verbič 

likovne delavnice 2-6 Tatjana Malovrh, Damjana 

Mlinarič, Tina Golmajer 

KRIŢE   

sprostitvene tehnike za otroke 3-6 Tatjana Blaţi 

pravljični kotiček  Andreja Stanek 

jutranja telovadba 3-4 Vesna Polajnar 

glasba 4-6 Milena Hostnik 

LOM   

jezik, gibanje, umetnost 3-6 Mira Čemaţar, Ana Peharc 

 
2.2 RAZVOJNI PROJEKTI 

 
ENOTA VRTCA IME PROGRAMA  IZVAJALCI, SODELAVCI 

Vse enote inovacijski projekt 
Reflektiranje otrokovega 
razvoja in razvoja 
vzgojiteljice  
 

strokovne delavke,  vodja Mojca Luţnik v sodelovanju s 
konzulentko  Urško Stritar ZŠRS 

Vse enote  projekt Usposabljanje za 
učenje učenja  

strokovne delavke, vodja Nataša Durjava v sodelovanju z 
Andrejem Korenom, Šola za ra ravnatelje  

   
   

 
 

       V. KADROVSKI POGOJI  IN STROKOVNO 
IZPOPOLNJEVANJE V VRTCU 

 
S skrbno izbiro, usposabljanjem in spremljanjem  novih sodelavk in sodelavcev zagotavljamo ustrezne kadrovske 
pogoje za kvalitetno izvedbo naših programov. Ob tem skrbimo tudi za sprotno strokovno izpopolnjevanje in 
izmenjavo izkušenj. 
 
1. ŠTUDIJ OB DELU 
Spodbujali bomo izobraţevanje ob delu,  izobraţevali se bodo za pridobitev višje stopnje izobrazbe v svojem 
poklicu naslednji sodelavci: * dopolnitev september 2010 
Za izpolnjevanje pogojev za opravljanje del in nalog  pomočnice vzgojiteljice se dodatno izobraţujejo: * dopolnitev 
september 2010 

2. PRIPRAVNIŠTVO IN STROKOVNI IZPITI 
Hospitacije za strokovni izpit  so v  preteklem šolskem letu   opravljale:   Ina Donoša, Vanja  Šumič, Saša Hribar, 
na strokovni izpit pa so se prijavile  Alenka  Verbič, Beti Kavčič Kurnik in Andreja Stanek. 
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3. PROSTOVOLJCI 
V naslednjem šolskem letu nam bodo pri uspešnejši izvedbi programa pomagali prostovoljci preko projekta 
»Človek za druge«. Razporedili  jih bomo  v oddelke, kjer so integrirani otroci s posebnimi potrebami in kjer se 
bodo izkazala potrebe po dodatnem delu z otroci s čustvenimi teţavami.   V vrtec  bodo prihajali enkrat tedensko 
po vsaj dve uri. Pri organizaciji prostovoljnega dela  bomo sodelovali z mentorjem Klemnom Jevnikarjem. 

 
4. HOSPITACIJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV IN DELOVNA PRAKSA 
Hospitacije in  nastopi  dijakov in študentov  bodo v bodoče potekali le z institucijami, s katerimi bomo sklenili 
pogodbo. Tako bomo natančno opredelili število in čas opravljanja prakse le-teh.  
 

 
5. STROKOVNO  IZOBRAŢEVANJE V VRTCU 

 
 IZVAJALEC TEMA MESEC 

Andrej Kavčič  tuj  jezik - angleščina šol. leto 2010/11 

Brigita Rupar  timska supervizija šol. leto 2010/11 

Nataša Durjava priprava na strokovni izpit celo šolsko leto 

Sabina Jagodnik  supervizija          celo šolsko leto 

Tomaţ Flajs geštalt Supervizija          celo šolsko leto 

Nataša Durjava novosti v zakonodaji celo šolsko leto 

     Dina Pintarič delo z računalnikom november 2010 

 
Poleg izobraţevanj v vrtcu se bodo posamezni delavci strokovno izpopolnjevali  tudi izven vrtca. Ta 
izobraţevanja so odvisna od ponudb in potreb strokovnih delavk in jih ni mogoče načrtovati vnaprej za celo 
šolsko leto.   
 
Preko ZRSŠ se bodo strokovne delavke udeleţevale študijskih  skupin: Pripravili bomo enodnevno strokovno 
ekskurzijo  (predvidoma) v Prekmurje  za vse člane kolektiva.  

 
6. KOMISIJE 

 
 CENTRALNA INVENTURNA KOMISIJA  VVZ Trţič  

 

 Mira  ČEMAŢAR, predsednik  

 Marija SUŠNIK BROVČ, 
nam.predsednika 

 Anton GODNOV, član 
 

 KOMISIJA ZA POPIS MATERIALA V SKLADIŠČU CENTRALNE KUHINJE IN KURILNEGA OLJA PO 
ENOTAH  

 

 Brigita PETKOVIČ, predsednik  

 Suzana  SMOLEJ, nam.predsednika 

 Anton GODNOV, član 
 

 KOMISIJA ZA POPIS OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA INVENTARJA, POPIS GOTOVINE V 
BLAGAJNI IN DENARNIH SREDSTEV NA RAČUNU TER TERJATEV IN OBVEZNOSTI  

 

 Marija SUŠNIK B., predsednik 
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 Mira ČEMAŢAR, nam.predsednika 

 Brigita PETKOVIČ, član 

 Sandra MIKULIČ, član 

 Saša HRIBAR, član 
 

 KOMISIJA ZA PREHRANO 

 

 Nataša BRZIN 

 Gregor SELKO 

 Suzana SMOLEJ 

 Mojca RUČIGAJ 

 Gabi ŠTRUKELJ 

 Marija LANGUS 

 Draga VALJAVEC 
 
 

 KOMISIJA ZA PRIREDITVE 

 

 Milena HOSTNIK 

 Tatjana MAJERŠIČ 

 Tjaša ROZMAN 

 Nataša BRZIN 

 Draga VALJAVEC  
 

 KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK 

 

 Nataša BRZIN 

 Alenka ČEBAŠEK 

 Barbara AHAČIČ 

  

VI. DELO STROKOVNIH ORGANOV VRTCA 
 
 
1. STROKOVNI KOLEGIJ 
Strokovni kolegij sklicuje in vodi ravnateljica. Oţji strokovni kolegij sestavljajo ravnateljica, obe pomočnici, 
svetovalna delavka in organizatorka ZHR. Sestajal se bo enkrat tedensko, ob ponedeljkih in po potrebi.  
Širši strokovni kolegij se bo sestajal glede na obravnavano problematiko. Pridruţile se nam bodo vodje aktivov, 
organizacijske vodje, računovodja oz. druge sodelavke.  
Organizacijski vodja v enoti Palček: Draga Valjavec 
Organizacijski vodja v enoti Deteljica: Ana Peharc 
Organizacijski vodja v enoti Kriţe: Tatjana Blaţi 
 
 
2. VZGOJITELJSKI ZBORI – PEDAGOŠKE KONFERENCE 

 
Pedagoške konference bodo namenjene strokovnim temam in planiranju LDN oddelkov, enot in vrtca ter 
spremljavi njihove realizacije. Skliče jih ravnateljica.  
Strokovne teme:  
September 2010: Boštjan Štrajhar:  Celostni pogled na razvoj otroka. 
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November 2010: Bedita Mlinar: Knjiga mene briga.  
 
Skupna vzgojiteljska zbora bosta predvidoma dva, ob začetku in zaključku šolskega leta. Skliče in vodi ju 
ravnateljica. 
 
3. DELOVNI SESTANKI 

 
Na delovnih sestankih bomo obravnavali sprotno aktualno problematiko po enotah ter se dogovarjali za skupne 
aktivnosti. Sklicevali jih bosta pomočnici ravnateljice, glede na vsebino pa se bodo vključevale tudi ravnateljica, 
svetovalna delavka oz. organizatorka ZHR.  
Delovni sestanki bodo potekali enkrat mesečno  predvidoma ob 7.30 in 13.30 uri, oziroma ob 16.00 uri za manjše 
enote. Načini izvedbe sestankov bodo odvisni od same tematike (informacije, organizacija, izmenjava izkušenj, 
strokovno izpopolnjevanje, poglabljanje znanj, diskusija, predstavitev novosti, reševanje dilem z delavnic, 
povezovanje z zunanjimi sodelavci, sodelovanje s starši). 
 
4. STROKOVNI AKTIVI 
 
Aktiv bo pripravil in oddal program dela za šolsko leto. Vodje aktivov bomo večkrat v letu povabili tudi na seje 
kolegija. 
 
Delovali bodo  trije strokovni  aktivi: 
 

 aktiv 1. starostne  skupine 1-3,  vodja Mojca Ručigaj  

 aktiv 2. starostne skupine 3-4, vodja Gabi Štrukelj 

 aktiv 3. starostne skupine 4-6, vodja Marija Langus 
 
NALOGE AKTIVA: 

 
Skrbi za novosti na kurikularnem področju, za sprotno  načrtovanje dela,  za seznanjanje z različnimi pristopi v 
okviru izvedbenih kurikulumov ter povezovanje in sodelovanje med strokovnimi delavkami, oblikuje kriterije za 
kvalitetno izvedbo vsebin idr., izbiro za nakup sredstev, za izobraţevanje posameznih članov ter poda predloge 
za izboljšanje prakse. Vodje aktivov se pri pripravi programa posvetujejo z ravnateljico in ji oddajo program dela 
do 30. septembra 2010. 
 

 

VII. PEDAGOŠKO VODENJE IN SPREMLJANJE VZGOJNEGA DELA 

 
Pedagoško vodenje in spremljanje vzgojnega dela bomo opravljale ravnateljica in pomočnici ravnateljice.  
Poudarek bo na spremljanju dela novih oddelkov, novih strokovnih delavk, pripravnic in spremljava prednostnih 
nalog.  
 
Spremljanje bo potekalo preko hospitacij pri neposrednem vzgojnem delu, preko individualnih pogovorov s 
strokovnimi delavkami, pregledov dokumentacije in poročil ter  prisotnosti na aktivih, timih in roditeljskih 
sestankih. 

 
 

VIII. SODELOVANJE S STARŠI  
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1. RODITELJSKI SESTANKI 
V vsakem oddelku bodo najmanj trije roditeljski sestanki, kjer bodo starši skupaj s strokovnimi delavkami 
oblikovali  LDN oddelka ter se dogovarjali o njegovi izvedbi in sodelovanju. 
 
Prvi roditeljski sestanki na temo predstavitve programa vrtca, novosti in načinih sodelovanja s starši  bodo: 
 
20. september 2010  ob 16.30 – enota Deteljica in ob 18.00 – dislocirana enota Lom 
21. september 2010 ob 16.30  – enota Palček in ob 18.00 dislocirana oddelka v OŠ Trţič 
22. september 2010  ob 16.30 – enota Kriţe 
 
Drugi roditeljski sestanki  z vsebinami po izbiri vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice oddelka bodo v mesecu 
februarju ali marcu 2011.  
 
Tretji roditeljski sestanek bo v mesecu juniju 2011.  
 
Za starše novincev  bodo skupni roditeljski sestanki  v začetku junija 2011, ki jih bodo pripravile in izvedle članice 
strokovnega kolegija. 
Roditeljski sestanki bodo organizirani tudi po potrebi v posameznih oddelkih oz. enotah - skupna problematika, 
novi projekti. 
 
2. POGOVORNE  URE 
V vseh oddelkih bodo potekale skupne redne mesečne pogovorne ure. Vzgojiteljice se bodo s starši dogovorile o 
ustreznem času in organizaciji glede vabil oz. udeleţbe. 
 

sreda, 6.10. 2010 -  od 16.00-18.00 ure 

sreda, 3.11. 2010 - od 16.00-18.00 ure 

sreda , 8.12. 2010 - od 16.00-18.00 ure 

sreda , 5. 1. 2011 - od 16.00-18.00 ure 

sreda,  6 .4. 2011 - od 16.00-18.00 ure 

sreda,  4. 5. 2011 - od 16.00-18.00 ure 

 
3. SREČANJA OTROK IN  STARŠEV V ODDELKU 
bodo organizirana v skladu z dogovorom po posameznih oddelkih, ob različnih priloţnostih – npr. skupna 
praznovanja, izleti, pikniki, skupne igralne urice, prikazi vzgojnega dela,  izdelovanje igrač ipd. 
 
 
4. TEMATSKA SREČANJA ZA STARŠE 
bodo organizirana  po potrebi na pobudo staršev ali strokovnih delavk. Pri njihovi pripravi in izvedbi bo sodelovala 
svetovalna delavka, ki bo starše tudi sproti obveščala o srečanjih ter vsebino in teme objavila na spletu. V času 
predavanj in delavnic bomo po potrebi organizirali tudi varstvo za otroke. 
 
V letošnjem letu bodo srečanja potekala vsebinsko tako, kot so predlagali starši (po prioritetah):  
 
Sreda, 6. 10. 2010 ob 18.00  - Kako otroku postavljati zdrave meje in Kako ohraniti mirno kri  
Sreda, 3. 11. 2010  ob 18.00 -  Kako se izogniti razvajenosti otrok; 
Sreda, 8. 12. 2010 ob 18.00 -  Kako ravnati z otrokovimi čustvi; 
Sreda, 5. 1. 2011 ob 18.00 - Raziskovanje sebe kot prvi korak k dobremu starševstvu/ Samopodoba staršev; 
Sreda, 6. 4. 2011 ob 18.00 - Prepoznavanje govorice telesa; 
Sreda, 4. 5. 2011 ob 18.00 - Kako ravnamo ob neprimernem vedenju otroka/motnje vedenja in trening 
starševstva. 
 
Vsa srečanja bodo potekala v enoti Palček zdruţeno  za vse enote.  
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5. SVETOVALNO DELO  
 
V svetovalni sluţbi je zaposlena Nataša Brzin, univ. dipl. pedagoginja in  prof. sociologije. V skladu z veljavnimi 
standardi in normativi skrbi za dobro svetovalno delo, svetovanje staršem ter sodeluje z vzgojitelji, pomočniki 
vzgojitelja in vodstvom vrtca pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji dela vrtca ter pri opravljanju vzgojno-
izobraţevalnega dela. Prizadeva si za dobrobit vseh. 
Svetovalna delavka v vrtcu opravlja interdisciplinarno strokovno delo. Temeljna naloga je, da se na podlagi 
svojega specifičnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v 
kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vrtca.  
Svetovalno delo v vrtcu temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovoru ter zaupnosti in je usmerjeno v dobrobit 
otrok. Delo je namenjeno vsem otrokom, ki so vključeni v vrtec. V vrtcu sodeluje s strokovnimi delavci, vodstvom, 
zunanjimi institucijami in starši. Prizadeva si, da bi otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno 
odzvali.  
 
Starši se s svetovalno delavko lahko posvetujejo:  o vključitvi otroka v vrtec  in navajanju  na ţivljenje v vrtcu, 
o teţavah pri vključevanju in sodelovanju v skupini, o vzgoji otroka, o otrokovem razvoju, o teţavah, ki jih ima 
otrok ob različnih kritičnih situacijah (rojstvo sorojenca, ločitev  staršev, socialno-materialne stiske, nasilje v 
druţini, odvisnost …), o vprašanjih in dilemah pri prehodu in pripravi na vstop v šolo, o razvojnih, čustvenih in 
vedenjskih teţavah ter stiskah (teţave pri hranjenju, spanju, močenju postelje, nemirnost, agresivnost …). 
 
V šolskem letu 2010/2011 je prisotna vsak dan med 7.00 in 15.00 uro. 
 
6. DRUŢINSKA SVETOVALNICA 
 
Poleg individualnega posvetovanja s svetovalno sluţbo imajo starši še moţnost individualne druţinske 
obravnave, ki je  za starše vrtca brezplačna in na način, ki ohranja popolno zasebnost staršev. Starši lahko 
naveţejo kontakt preko spleta,  direktno pri ravnateljici vrtca ali pa  pri vodji enote Kriţe - Tatjani Blaţi.  

 
 
7. CENTRALNI SVET STARŠEV 
 
 
Predsednica centralnega sveta staršev je Barbara Ahačič. Predstavniki centralnega sveta staršev *(priloga 
september 2010).



IX. PREDVIDENE PROSTORSKE IZBOLJŠAVE IN POTREBE ZA IZVAJANJE PROGRAMA 
 
PLAN INVESTICIJ V VVZ TRŽIČ

PRIORITETNE NALOGE = KRATKOROČNE NALOGE (DO 1 LETA)

VVZ TRŽIČ/ ENOTE IN PROSTOR POTREBNA INVESTICIJA OCENJENA VREDNOST OPOMBA

ENOTA DETELJICA

ZUNAJ Obnovitev in varnost igral 0,00 €  NUJNO!  Odločba inšpekcije o neustreznosti !

Zasaditev dreves

Igrala vzdrževanje 0,00 €

Ureditev igralnih površin 0,00 €

Varovalna ograja okrog vrtca 10.000,00 €  NUJNO!  

Posek grmovja za vrtcem 0,00 € To bi lahko naredili javni delavci!

IGRALNICE Obnova in oprema dotrajanih igralnic 0,00 €

kamera, računalnik, brezžična povezava, LCD projektor, USB, CD predvajalniki

Pleskanje igralnic 1.939,50 €

Ureditev kabinetov (police)

Ogledala

Preureditev ene igralnice (starejši) v igralnico za mlajše otroke  in oprema te igralnice 0,00 €
Zamenjava oken in žaluzij: štiri igralnice in telovadnica (5 odprtin)  11.794,00 €

KUHINJA: Sanacija plesni in beljenje v kuhinji 0,00 €

Termo posoda za razvoz hrane 300,00 €

3 garderobne omarice za delavce 0,00 €

SKUPAJ 24.033,50 €

ENOTA  PALČEK

TOALETE potrebna je obnovitev otroških kabin  in nekaterih wc-jev v skupinah 1.045,00 €

KUHINJA

KABINETI zagotoviti in opremiti prostor za svetovalno službo v prostorih uprave 1.000,00 € NUJNO!

potrebna obnovitev kabineta za računalnik, opremljenost s policami 1.500,00 €

zaklonišče, ki bi se  dalo preurediti v telovadnico (potrebna je inšpekcija, ki bi to preverila) ali vsaj v 

knjižnico/čitalnico za otroke in strokovne delavce oz. konferenčne sobe   K (če uporabimo 

telovadnico za eno igralnico mlajših otrok) drugače S 0,00 €

nabava računalniške opreme - 1 računalnik 1.500,00 €

nakup interaktivne table 1.500,00 €

ZUNAJ sanacija brežine za vrtcem 0,00 €

večnamensko igralo za otroke starosti 1 - 3, tobogan

nakup igral - hiška, miza s klopjo, miza za igro z vodo, mivko, podloge za sedenje na travi, skiroji 0,00 €

GARDEROBE zamenjati dotrajane garderobe za otroke (3) 0,00 €

IGRALNICE novi stoli 24 v eni igralnici 950,00 € NUJNO!

sredstva za igre z vlogami

fotoaparat v vsaki igralnici

lahki ležalniki, pregradni elementi s policami (primerna višina za starost otrok 1 - 3), 

talne blazine

mize, stoli - primerna višina

dokupiti eno garderobno omarico za otroke 0,00 €

SKUPAJ 7.495,00 €  
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ENOTA KRIŽE

PREDNOSTNE NALOGE MENJAVA  OKEN  18.575,00 € NUJNO- poraba dodatne energije za ogrevanje je zagotovo velika

menjava talnih površin v 2 igralnicah 4.500,00 € NUJNO - imamo odločbo MSŠŠ za dve igralnici, ki nista ustrezni) 

stojalo za knjižni kotiček, likovni voziček

fotoaparat v vsaki igralnici

mize (primerna višina)

GARDEROBE garderoba za osebje

sanitarije za odrasle

KABINETI nabava računalniške in strojne opreme, TV, fotokopirni stroj 0,00 €

prostor za kabinete

1 računalnik, 1 tiskalnik 1.500,00 €

ZUNAJ senčniki, bazenčki, skirojo, kotalke, rolerji

voda na igrišču, pokrit peskovnik, večnamensko igralo

lesena igralna hišica, tobogan za najmlajše, miza s klopjo

KUHINJA nova napa nad konvektomatom 0,00 €

 nabava gostinskega hladilnika oz hladilne omare 5.288,00 €

 nabava dveh garderobnih omaric 0,00 €

menjava ploščic (po stenah celotne kuhinje odpadajo)* 0,00 €

menjava vratnega podboja v WC-ju 0,00 €

težave s pipami in mešanjem vode* 0,00 €

 izolacija (globalno) shrambe in stene (prehodne, na hodniku)* za pomivalnim strojem 0,00 €

 izolacija nape prosti ropotu* 0,00 €

obnovitev mavčnih plošč 0,00 €

SKUPAJ 29.863,00 €

ENOTA LOM

ZUNAJ ureditev igrišča 8.600,00 €

KUHINJA barvanje opaža (predvideno bomo zaprosili za pomoč starše in člane kolektiva VVZ 0,00 €

IGRALNICA pleskanje lesenih oblog v dveh igralnicah  500,00 €

oprema za raziskovanje

kolo in drugo telovadno orodje

veliko terapevtsko ogledalo 0,00 €

GARDEROBA Pleskanje dvojih vrat  0,00 €

Pleskanje lesenega opaža /stene 0,00 €

Pleskanje lesenih oblog 0,00 €

Ena garderobna omarica za delavko 0,00 €

SKUPAJ 9.100,00 €

SKUPAJ KRATKOROČNE INVESTICIJE NA VSEH LOKACIJAH 62.996,50 €  
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PLAN INVESTICIJ V VVZ TRŽIČ - ENOTA DETELJICA

KRATKOROČNE INVESTICIJE (DO 1 LETA)

LOKACIJA POTREBNA INVESTICIJA OCENJENA VREDNOST OPOMBA

ZUNAJ obnovitev in varnost igral Odločba inšpekcije o neustreznosti !

Zasaditev dreves

Igrala vzdrževanje 

Ureditev igralnih površin

Varovalna ograja okrog vrtca 10.000,00 €

Posek grmovja za vrtcem To bi lahko naredili javni delavci!

IGRALNICE Obnova in oprema dotrajanih igralnic  ter ustrezna oprema v garderobah

kamera, računalnik, brezžična povezava, LCD projektor, USB, CD predvajalniki

Pleskanje igralnic 1.939,50 €

Ureditev kabinetov (police)

Ogledala

Preureditev ene igralnice (starejši) v igralnico za mlajše otroke  in oprema te igralnice 

Zamenjava oken in žaluzij: štiri igralnice in telovadnica (5 odprtin)  11.794,00 €

KUHINJA: Sanacija plesni in beljenje v kuhinji 

Termo posoda za razvoz hrane 300,00 €

3 garderobne omarice za delavce 

SKUPAJ 24.033,50 €

SREDNJEROČNE INVESTICIJE (DO 5 LET)
LOKACIJA POTREBNA INVESTICIJA OCENJENA VREDNOST OPOMBA

IGRALNICE Dograditev ene terase 

Zamenjati garderobo za tri oddelke 

KUHINJA Menjava oken in vrat v kuhinji 

KABINETI Dopolnitev sredstev za kabinete ( didaktični, glasbeni, lutkovni) 

ZUNAJ Terasa

SKUPAJ 0,00 €

DOLGOROČNE INVESTICIJE (DO 10 LET)
LOKACIJA POTREBNA INVESTICIJA OCENJENA VREDNOST OPOMBA

KABINETI Nakup projektorja 

SKUPAJ 0,00 €

SKUPAJ VSE INVESTICIJE NA LOKACIJI
SKUPAJ K+S+D 24.033,50 €  
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PLAN INVESTICIJ V VVZ TRŽIČ - ENOTA PALČEK

KRATKOROČNE INVESTICIJE (DO 1 LETA)
LOKACIJA POTREBNA INVESTICIJA OCENJENA VREDNOST OPOMBA

TOALETE potrebna je obnovitev otroških kabin  in nekaterih wc-jev v skupinah 1.045,00 €

KUHINJA

KABINETI zagotoviti in opremiti prostor za svetovalno službo v prostorih uprave 1.000,00 € NUJNO!

potrebna obnovitev kabineta za računalnik, opremljenost s policami 1.500,00 €

zaklonišče, ki bi se  dalo preurediti v telovadnico (potrebna je inšpekcija, ki bi to preverila) ali vsaj v knjižnico/čitalnico za otroke in strokovne 

delavce oz. konferenčne sobe   K (če uporabimo telovadnico za eno igralnico mlajših otrok) drugače S

nabava računalniške opreme - 1 računalnik 1.500,00 €

nakup interaktivne table 1.500,00 €

ZUNAJ sanacija brežine za vrtcem 

večnamensko igralo za otroke starosti 1 - 3, tobogan

nakup igral - hiška, miza s klopjo, miza za igro z vodo, mivko, podloge za sedenje na travi, skiroji

GARDEROBE zamenjati dotrajane garderobe za otroke (3) 

beljenje

IGRALNICE novi stoli 24 v eni igralnici 950,00 € NUJNO!

sredstva za igre z vlogami

fotoaparat v vsaki igralnici

lahki ležalniki, pregradni elementi s policami (primerna višina za starost otrok 1 - 3), 

talne blazine

mize, stoli - primerna višina

dokupiti eno garderobno omarico za otroke 

SKUPAJ 7.495,00 €

SREDNJEROČNE INVESTICIJE (DO 5 LET)
LOKACIJA POTREBNA INVESTICIJA OCENJENA VREDNOST OPOMBA

TOALETE menjava svinčene napeljave v  otroških wc- jih  

IGRALNICE pleskanje igralnic

menjava poda v igralnici dojenčki

KUHINJA menjava pomivalnega stroja

KABINETI potrebna obnovitev kabineta za glasbo  

nabava računalniške 1 računalnik K in strojne opreme 1.500,00 €

ZUNAJ obnoviti ograjo 

zamenjati leso pri vhodu 

menjava strešne kritine 

SKUPAJ 1.500,00 €

DOLGOROČNE INVESTICIJE (DO 10 LET)
LOKACIJA POTREBNA INVESTICIJA OCENJENA VREDNOST OPOMBA

SKUPAJ VSE INVESTICIJE NA LOKACIJI  
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PLAN INVESTICIJ V VVZ TRŽIČ - ENOTA KRIŽE

KRATKOROČNE INVESTICIJE (DO 1 LETA)
LOKACIJA POTREBNA INVESTICIJA OCENJENA VREDNOST OPOMBA

PREDNOSTNE NALOGE MENJAVA  OKEN  18.575,00 € NUJNO- poraba dodatne energije za ogrevanje je zagotovo velika

IGRALNICE menjava talnih površin v 2 igralnicah 4.500,00 € NUJNO - imamo odločbo MSŠŠ za dve igralnici, ki nista ustrezni) 

stojalo za knjižni kotiček, likovni voziček

fotoaparat v vsaki igralnici

mize (primerna višina)

GARDEROBE garderoba za osebje

sanitarije za odrasle

KABINETI nabava računalniške in strojne opreme, TV, fotokopirni stroj

prostor za kabinete

1 računalnik, 1 tiskalnik 1.500,00 €

ZUNAJ senčniki, bazenčki, skirojo, kotalke, rolerji

voda na igrišču, pokrit peskovnik, večnamensko igralo

lesena igralna hišica, tobogan za najmlajše, miza s klopjo

KUHINJA nova napa nad konvektomatom 0,00 €

 nabava gostinskega hladilnika oz hladilne omare 5.288,00 €

 nabava dveh garderobnih omaric

menjava ploščic (po stenah celotne kuhinje odpadajo)*

menjava vratnega podboja v WC-ju 

težave s pipami in mešanjem vode*

 izolacija (globalno) shrambe in stene (prehodne, na hodniku)* za pomivalnim strojem 

 izolacija nape prosti ropotu* 

obnovitev mavčnih plošč

SKUPAJ 29.863,00 €

SREDNJEROČNE INVESTICIJE (DO 5 LET)
LOKACIJA POTREBNA INVESTICIJA OCENJENA VREDNOST OPOMBA

HODNIK menjava požarnih luči 

IGRALNICE pleskanje igralnic

SKUPAJ 0,00 €

DOLGOROČNE INVESTICIJE (DO 10 LET)
LOKACIJA POTREBNA INVESTICIJA OCENJENA VREDNOST OPOMBA

SKUPAJ VSE INVESTICIJE NA LOKACIJI
SKUPAJ K+S+D 29.863,00 €  
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PLAN INVESTICIJ V VVZ TRŽIČ - ENOTA LOM

KRATKOROČNE INVESTICIJE (DO 1 LETA)
LOKACIJA POTREBNA INVESTICIJA OCENJENA VREDNOST OPOMBA

ZUNAJ ureditev igrišča 8.600,00 €

KUHINJA barvanje opaža (predvideno bomo zaprosili za pomoč starše in člane kolektiva VVZ

IGRALNICA pleskanje lesenih oblog v dveh igralnicah  500,00 €

oprema za raziskovanje

kolo in drugo telovadno orodje

veliko terapevtsko ogledalo 

GARDEROBA Pleskanje dvojih vrat  

Pleskanje lesenega opaža /stene 

Pleskanje lesenih oblog 

Ena garderobna omarica za delavko 

SKUPAJ 9.100,00 €

SREDNJEROČNE INVESTICIJE (DO 5 LET)
LOKACIJA POTREBNA INVESTICIJA OCENJENA VREDNOST OPOMBA

KUHINJA beljenje kuhinje in shrambe 

popravilo desk na stropu kuhinje 

nova mreža na okno v kuhinji 

menjava treh pip  

IGRALNICA sanacija lesenih tal v igralnici 

UMIVALNICA 2 nova ogledala 

2 milnika 

SKUPAJ 0,00 €

DOLGOROČNE INVESTICIJE (DO 10 LET)
LOKACIJA POTREBNA INVESTICIJA OCENJENA VREDNOST OPOMBA

SKUPAJ VSE INVESTICIJE NA LOKACIJI
SKUPAJ K+S 9.100,00 €  



X. SODELOVANJE Z OKOLJEM 
 
Sodelovali bomo z  naslednjim institucijami in posamezniki: 

1. Občina Trţič - financiranje programa vrtca  
2. zunanji sodelavci pri izvedbi programov in projektov  
3. Osnovna šola Trţič 
4. Osnovna šola Bistrica 
5. Osnovna šola Kriţe 
6. Glasbena šola Trţič 
7. Zavod za šolstvo - študijske skupine, mreţa vrtcev, konzulentki  Karmen Usar in Urška Stritar 
8. ZD Kranj – pedopsihiatrinja Kališnik - Šavli Metka, psihologinja Metka Oštrek  in logopedinja Nataša 

Zupan 
9. Turistično informacijski centerTrţič 
10. Športna Zveza Trţič 
11. Center za socialno delo Trţič 
12. Planinsko društvo Trţič in Kriţe - akcija Ciciban planinec, planinski tabori, planinski izleti 
13. Agencija za šport - izvajanje Zlatega sončka,  izobraţevanje 
14. Zdravstveni dom Trţič - zdr. preventiva – dr. Hermina Krese, zobozdravstvena preventiva – Nataša 

Kavar  
15. Pedagoška fakulteta, hospitacije in  nastopi  
16. Srednja vzgojiteljska šola Jesenice 
17. GRS Trţič 
18. Radio Gorenc 
19. Biotehniški center 

20. Knjiţnica dr. Toneta Pretnarja Trţič  

21. Muzej Trţič 
22. Fotoatelje  Čebron 

 

XI. AKTIVNOSTI ZA PROMOCIJO VRTCA 

 
K promociji našega vrtca bomo prispevali predvsem z dobrim delom, s predstavitvami naših dejavnosti staršem 
otrok. Poleg tega pa bodo potekale še naslednje aktivnosti v tem šolskem letu: 

 praznovanje 110. obletnice  predšolske vzgoje v Trţiču, oktober 2010 

 dan odprtih vrat, marec 2011 

 aktivno sodelovanje na posvetu  Doţivljajske pedagogike,  oktober 2010 

 aktivno sodelovanje na CMEPIUS seminarju za vodstvene delavce oktober 2010  

 aktivno iskanje partnerjev za mednarodni projekt, oktober 2010  

 sprotno dopolnjevanje spletnih strani 

 tek po ulicah Trţiča, maj 2011. 
Objave strokovnih člankov v strokovnih časopisih in revijah. 

 
 
 
Sodelavkam in sodelavcem se zahvaljujem za sodelovanje pri planiranju ter vsem  ţelim uspešno realizacijo ter 
veliko zadovoljstva in veselja  ob skupnem snovanju in ustvarjanju. 

 
 

 
Nataša Durjava 

ravnateljica 


