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ZAČETEK  IN ZAKLJUČEK  ŠOLSKEGA LETA   

 
Novo šolsko leto smo pričeli 1. septembra 2011, zaključili pa 30. Junija 2012.  
1. septembra smo pričeli z 28 oddelki, 1. marca 2012 pa smo odprli oddelek  
1 – 2 letnih otrok v prostorih stanovanjske hiše Jožeta Bohinca v Križah. 
Bivalne prostore pritličnega stanovanja smo preuredili, opremili in tako 
pridobili izredno prijetne prostore za potrebe najmlajših otrok. Ta oddelek 
organizacijsko spada pod enoto Križe in meseca julija  se je ta oddelek preselil 
v matično enoto.  
 

POSLOVALNI ČAS 
 
Poslovalni čas v Vrtcu Tržič je od 5. 30 ure do 16. 30 ure. 
V Lomu  je bil vrtec odprt od 6.30 do 15.00 oziroma po potrebi in dogovoru.  
V OŠ Tržič so otroci  prihajali ob 6.00, odhajali pa so do 15.30 ure.  
V oddelku v OŠ Bistrica  so se otroci zbirali v enoti Deteljica, ob 6.30 so odšli v 
OŠ, kjer so ostali do 15.15, nato pa so se skupaj s pomočnico odpravili v enoto 
Deteljica.  
 

ŠTEVILO ODDELKOV  IN OTROK  
 
Vrtec Tržič je javni zavod, ki je v šolskem letu 2011/12 združeval  
29 oddelkov s celodnevnim programom in popoldanski oddelek cicibanovih 
uric. 
 

ENOTA ODDELKI  
1-3 

ODDELKI 
3-6 

ODDELKI 
pri OŠ 

KOMBINIRANI 
ODDELEK 

ŠTEVILO  
OTROK 

DETELJICA 3 5 1 1 188 
PALČEK 4 3 2  157 
KRIŽE 4 4  1 158 
LOM  1   19 
 11 13 3              2  
 
SKUPAJ 
 

 
ODDELKOV  29 

 
OTROK  522 

 
V vrtec sta bila vključena tudi 2 otroka s posebnimi potrebami. 
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 DELAVCI V ŠOLSKEM LETU 2011/12 
 

UPRAVA 
 

Ravnateljica: mag. Nataša Durjava, prof. socialne pedagogike 
Pomočnica ravnateljice: Draga Valjavec, dipl. vzg., (2. julija 
2012 se je upokojila). 
Svetovalna služba: Nataša Brzin, univ.dipl. pedagog 
 Računovodstvo : Metka Kočar, dipl.oec.,  Meta Bratina je 
nadomeščala Urško Jerman do februarja  2012. 
Tajnica, vodja prehrane: Suzana Smolej, organizator 
gostinskega poslovanja 
Vodja ZHR: Andreja Meglič (aprila na porodniško) 

CENTRALNA 
KUHINJA 

Gregor Selko – vodja kuhinje 
Mojca Polajnar  
Anne Marie Polajnar  
Polona Romšak (po 12.uri pomoč na Deteljici) 
Robi Kaštrun (od 10.1.2011 dalje)                                                                             

MLEČNA 
KUHINJA 

Duši Meglič – enota Križe                                                
Brigita Petkovič - enota Palček 
Maruša Bečan - enota Deteljica 
Cilka Meglič - Lom 

TEHNIČNI 
KADER 

Hišnik IV Tone Godnov 

Hišnik V Jože Bohinc 
 
ČISTILKE 

Marija Jesenko, Marjeta Perko - enota Palček 
Blažka Gajšek, Dragi Obajdin- enota Deteljica 
Vasvija Mulalić, Jana Borič (po 4 ure) – enota Križe 
Cilka Meglič - Lom 
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ODDELKI - VZGOJITELJICE IN POMOČNICE VZGOJITELJIC 
  
ENOTA PALČEK 
  
Vodja enote je bila Andreja Meglič – Ahačič, s 1.1.2012 je organizacijske 
zadeve prevzela Vesna Žitnik, vodenje enote pa je po odhodu Andreje Ahačič 
na porodniško sprejela  Mojca Lužnik.  
                     
Zap.št. ODDELEK VZGOJITELJICA  

Delovni čas ( 40 ur/ teden )  
POMOČNICA VZGOJITELJICE 
Delovni čas ( 40 ur / teden) 

1. 1- 2 let Mira čemažar Nika Novšak 
2. 2 - 3 let Vanja Šumič Mojca Studen 
3. 2 - 3 let Olga Češka Diana Zaplotnik (maja na 

porodniško, namesto nje 
Urška Erlah) 

4. 2 - 3 let Damjana Mlinarič Petra Bodlaj 
5. 3 -  4 let Marija Gašperlin Andrijana Knific 
6.  3 – 4 let Ksenja Jeram (1/2del.čas) 

Andreja Ahačič      »« 
AlenkaVerbič   

7. 5 – 6 let Mojca Lužnik Vesna Žitnik 
8. 4 - 5 let    

OŠ Tržič 
Marjeta Grum Dragi Čauš 

9. 4 - 6 let    
OŠ Tržič 

Ana leban Januš Matija Kunstelj 

 
 
ODDELEK v LOMU 
 
Zap.št. ODDELEK VZGOJITELJICA POMOČNICA VZGOJITELJICE 

 
1.  3– 6 let Mira Lauseger Ana Peharc 
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ENOTA KRIŽE 
 
Vodja enote  je bila   Tatjana Blaži, meseca maja jo je na tem mestu zamenjala 
Ana Štucin. 
 
Zap.št. ODDELEK VZGOJITELJICA 

Delovni čas ( 40 ur  / teden) 
POMOČNICA VZGOJITELJICE 
Delovni čas ( 40 ur / teden) 

1. 1 – 2 leti Ana Štucin BarbaraKovačič 
2. 1 – 2 leti Aleksandra Gubič Andreja Stanek 
3. 2 - 3 let Majda Donoša Patricija Perne 
4. 3 - 4 let Vlasta Prešern Marija Sušnik Brovč 
5. 2 - 4 let Marija Langus Vesna Prelog 
6. 4 – 5 let Vesna Polajnar Milena Markelj 
7. 4 - 6 let Tatjana Blaži Tjaša Wolf 
8. 5 - 6 let Milena Hostnik Marija Pajek 
 
9. 1 – 2 leti Monika Meglič Saša Hribar 
 
 
 
ENOTA DETELJICA 
 
Vodja enote je bila Draga Valjavec, od 26.4.2012 dalje pa Ana Peharc 
 

Zap 
.št. 

ODDELEK VZGOJITELJICA 
Delovni čas ( 40 ur/ teden)  

POMOČNICA VZGOJITELJICE 
Delovni čas ( 40 ur/ teden) 

1. 1 – 2 leti Tanja Ovsenek Ina Donoša 
2. 2 - 3 let  Andreja Pogačnik Aleksandra Bohinc 
3. 2 - 3 let  Tatjana Malovrh Tjaša Marcola 
4. 2 - 4 let Robert Makuc Aleksandra Fende 1/2 

del.čas, Ana Marija Kuhelj 
5. 3 – 4 let Ana Peharc Lavra Stritih 
6. 3 - 4 let Tatjana Majeršič Elma Beganovič 
7. 4 – 5 let Marija Kopač  Andreja Knafelc 
8.  4 – 6 let Mojca Ručigaj Elizabeta Kavčič Kurnik 
9. 4 - 6 let Gabi Štrukelj Tina Golmajer 
10.  5 - 6 let  

V  OŠ 
Bistrica 

Dani Krevs Monika Meglič - do 1.3. 
2012, dalje Anita Albreht 
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V vrtcu je bilo zaposlenih 87 delavcev, od tega 60 strokovnih  delavcev.  
V letošnjem šolskem letu so se sporodniškega dopusta vrnile delavke Urška 
Jerman, Tjaša Rozman,  na porodniško pa so odšle tri delavke (Darja Magdič, 
Andreja Ahačič in Diana Zaplotnik. V letošnjem šolskem letu smo v našem 
vrtcu na novo zaposlili  več delavcev : septembra 2011 Mojco Studen, Lavro 
Stritih,  Anamarijo Kuhelj (za 4 ure), februarja Majo Pečjak (4 ure), Anito 
Albreht in Sašo Hribar pa  za polni delovni čas. Meseca junija je Diano 
Zaplotnik zamenjala Urša Erlah, namesto delavke v kuhinji, ki je na daljši 
bolniški,  pa v kuhinji pomaga Fatima Lakić Bučinel. 
1.7. 2012 so naš vtec zapustili Robert Makuc 
V tem šolskem letu smo imeli smo dve volonterski pripravnici in prostovoljki: 
Anito Albreht in Uršo Erlah, poleg teh pa  še nekaj drugih prostovoljk 
(prostovoljcev) : Matic Zavrl, Rebeka Peharc, Nada Kodeh, Tanja Arnež 
Klemenčič,  Breda Mihelič, Tanja Ahačič. 
 

 NAPREDOVANJE:  
 
V letošnjem šolskem letu so spodaj navedene strokovne delavke opravile 
strokovni izpit :  Anamarija Kuhelj, Anita Albreht, Urša Erlah, Saša Hribar, 
Mojca Studen, Lavra Stritih pa je diplomirala na PA. 
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 VIZIJA VRTCA 
 

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

 
S to mislijo se vedno bolj istovetimo, vedno bolj se je zavedamo in vedno bolj 
postaja res naša. Zavedanje pomembnosti stroke in sodelovanja za skupno 
dobro otrok  nam narekuje  potrebo za omogočanje prijetnega, sproščenega in 
toplega vzdušja, kjer se otrok počuti varnega, sprejetega, enakovrednega, 
spoštovanega in s svojo aktivnostjo, avtonomnostjo in ustvarjalnostjo sledi 
načrtovanim dejavnostim ter tako na igriv način doseže zastavljene cilje.  
Za predšolsko obdobje velja, da so otroci silno radovedni, njihova želja in 
potreba po spoznavanju, raziskovanju in odkrivanju novega je zelo velika. 
Predšolska vzgoja temelji in gradi na   dobrem  poznavanju otroka, njegovih 
razvojnih značilnosti, interesih, potrebah, predvsem pa na otrokovih 
zmožnostih. Dobro načrtovano delo in močno doživljanje ob predstavljenih 
vsebinah omogoča doživeto izražanje in čustveno ter socialno angažiranje. 
Prevladujoč način dela v predšolskem obdobju je igra. V igri je otrok aktiven, 
ustvarjalen, pridobiva nova znanja, jih poglablja utrjuje in nova spoznanja 
uporablja v novih situacijah. Igra je tako otrokovo aktivno učenje, saj ga preko 
prijetnih, igrivih doživetij vodi do novih izkušenj in spoznanj. Če imajo otroci 
možnost sodelovanja v fazi izbire, načrtovanja, izvedbe in pri evalvaciji 
posameznega projekta oziroma teme, je tako pridobljeno znanje še bolj 
obogateno in trajnejše. Otroci so v letošnjem šolskem letu tako : 
 
SPOZNAVALI 
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ODKRIVALI 
 

     
 
Se DOGOVARJALI in NAČRT0VALI  
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SVOJE IZKUŠNJE UPORABLJALI  V NOVIH SITUACIJ 
 
 

      
 

 
 
SODELOVALI in se DRUŽILI 
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SE ZABAVALI 
 

       
 
 

 
        

USTVARJALI, REŠEVALI... 
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 IN KAJ VSE SE JE DOGAJALO V NAŠEM VRTCU ? 
 

  
 Več starejših oddelkov je bilo vključenih v program »Cici vesela šola« 
 Dva oddelka enote Deteljica sta sodelovala v dobrodelni akciji 

»Obdarajanje« 

 
 

 V vseh enotah so praznovali  prihod jeseni. 
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  V sodelovanju s Čebelarsko zvezo je v našem vrtcu potekala akcija »Med 
slovenskih čebelarjev« (z obiskom čebelarja v vrtcu in podaritvijo medu 
za medeni zajtrk). 

 Zanimive zabavne in pestre dejavnosti  so popestrile vse dni v  tednu 
otroka. 

 Starejši otroci so se udeležili Mini olimpijade na igrišču pri šoli v Križah. 
 Obiskali smo Narodno galerijo v Ljubljani. 
 Starejši oddelki so obiskali Hišo eksperimentov v Ljubljani. 
  Ogledali smo si predstavo Mala in velika luna v Prešernovem 

       gledališču v Kranju. 
 Ogledali smo si  še več gledaliških predstav : 
- Gostovale so dijakinje  Vzgojiteljske  šole Jesenice s predstavama Božič 

in Kaj je v mojem trebuhu.  
- Predstave otroških  gledališč  in tržiškega gledališča Smeh(Kresniček, 

Rdeča kapica in drveči volk, Volk in sedem kozličkov. S predstavama 
Kresniček in Kaj mora sova narediti pozimi pa so gledališčniki gostovali 
v enoti Palček. 

- In predstave, ki so jih pripravile strokovne delavke v posameznih 
enotah. 

 Otroci iz Križev so sodelovali na prednovoletni prireditvi v atriju Občine 
in na dobrodelnem koncertu v Križah. 

 V enoti Palček smo odprli knjižni kotiček. 
 Obiskal  nas je dedek Mraz.  
 Starejši otroci so se udeležili glasbenega koncerta v Glasbeni šoli Tržič. 
 Nekaj skupin je sodelovalo na prireditvi Gregorjevo. 
 Pustovanje -  pustno rajanje po posameznih enotah in pustni sprevod v 

KS  
  proslavo ob Slovenskem kulturnem prazniku  je vsaka  enota 

organizirala v svojem okolju. V enoti Deteljica smo v tem času 
organizirali razstavo ilustracij ilustratorke in avtorice otroških slikanic 
gospe Nataše Vertelj.    

 Starejši otroci so sodelovali na predstavitvi Zapravljivček in šparovček, 
kjer jim je bilo predstavljeno varčevanje z energijo. 

 Vse enote so sodelovale v vse-slovenski akciji Očistimo Slovenijo.  
 Oddelek v OŠ Tržič je sodeloval na predstavitvi Verižnega eksperimenta 

v Ljubljani.                     
 Obiskali smo Kekčevo deželo v Kranjski gori (najstarejši otroci)  
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  Nekaj skupin otrok  je obiskalo Arboretum v Volčjem potoku. 
 Nekaj oddelkov pa je obiskalo Živalski vrt v Ljubljani. 

 
 Dva oddelka enote Deteljica sta z likovnimi dejavnostmi  sodelovala na 

ustvarjalni delavnici na Bledu. 
 
 
 
 
 

   

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI za otroke, ki smo jih 
izvedli v letošnjem šolskem letu: 
 
 Izvajanje programa ZLATI SONČEK z zaključkom in podelitvijo medalj in 

priznanj na prireditvi »Tek po ulicah Tržiča«. V sklopu te akcije smo 
izvedli tudi plavalni tečaj za otroke starejših oddelkov( junij 2012) v 
sodelovanju s  Plavalnim klubom  Triglav iz Kranja.  

 
 Akcija CICIBAN PLANINEC za 5 – 6 letne otroke je potekala  celo leto 

pod mentorstvom Majde Donoša, zaključili smo jo na griču pri sv, Jožefu  
s podelitvijo posameznih priznanj.  
 

 Prireditev  PROMETNI DAN (s sodelovanjem Gasilskega društva, Policije 
Tržič, Reševalcev ZD Tržič, Občine Tržič in Vulkanizerstva Benedičič ter 
Good year Dunlop Sava Tires). 
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POLEG TEGA SMO IZVAJALI TUDI: 
 
INTERESNE DEJAVNOSTI v popoldanskem času 
 

 PLESNE URICE so potekale v organizaciji in izvedbi Plesnega kluba M 
Tržič. 

 Te dodatne  dejavnosti so potekale v 10 urnem ciklu v jesenskem in v 
spomladanskem času. V te dejavnosti so bili vključeni otroci v starosti 
od 4. do 6. leta starosti.   

 CICIBANOVE URICE 
So bile organizirane za otroke, ki vrtca ne obiskujejo. Izvajali  smo jih v 
ponedeljkih in četrtkih od meseca oktobra do meseca junija. To 
dejavnost je vodila Ina Donoša. 

 PLANINSKE URICE so potekale pod mentorstvom Majde in Ine Donoša. 
V letošnjem šolskem letu je bilo prijavljenih precej več otrok, zato sta 
mentorici otroke po starosti razdelili v dve skupini. Prijeten zaključek 
teh dejavnosti je bil PLANINSKIM TABOR na Kofcah  meseca junija v 
organizaciji in pod vodstvom obeh mentoric. 
 
 
Otroci so na taboru SPOZNAVALI 
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USTVARJALI 
 

        
 
Predvsem pa UŽIVALI na čudovitih poteh   
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 DELOVANJE  ORGANOV VRTCA, STROKOVNIH AKTIVOV, 
KOMISIJ, SKUPIN VRTCA 
 
1. VZGOJITELJSKI ZBOR smo v preteklem šolskem letu sklicali tri krat. 
2.  Tudi SVET  ZAVODA se je v šolskem letu 2011/2012 sestal tri krat. Zadnji 
je bil tudi prvi za novoizvoljene člane pod predsedovanjem Jureta Zadnikarja, 
ki je na tem mestu zamenjal Jasmina Kukavico. 
3. Na KOLEGIJU (prisotni:ravnateljica, pomočnica ravnateljice, svetovalna 
delavka, vodja ZHR in organizacijske vodje) smo se srečevali mesečno.  
Obravnavali smo načrtovane, tekoče zadeve in  sprotno razreševali  probleme, 
dileme, vprašanja v praksi ter organizacijske zadeve.  
4. AKTIVI ENOT so potekali v posameznih enotah. Strokovne delavke so 
obravnavale naloge določene v LDN in se dogovarjale o načrtovanih 
dejavnostih. 
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5. STROKOVNI AKTIVI oddelkov starosti 1 – 3 in 3 – 6 so se sestali 3 krat. Na 
prvem aktivu so načrtovali, na drugem so se pogovarjali o dejavnostih, na 
tretjem pa so evalvirali svoje delo in nanizali predloge za naprej.  
6. KOMISIJA ZA PRIREDITVE se je sestajala občasno  - glede na potrebe.  
7. KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK se je sestala večkrat po potrebi. 
 

SODELOVANJE S STARŠI  
 
Je  potekalo v obliki RODITELJSKIH SESTANKOV, SKUPNIH SREČANJ  in 
POGOVORNIH UR. Starši so se na različne ponujene oblike odzivali različno – 
v nekaterih oddelkih so se bolj udeleževali skupnih srečanj, drugje pa 
pogovornih ur. 
Za starše smo organizirali PREDAVANJE ZA STARŠE: Brez pravljic ni otroštva 
(T. Jamnik)  in  Varuh otrokovih dolžnosti (Juhant). Odzivi staršev na 
ponujeno tematiko kot tudi na vsebino so bili pozitivni, starši so bili s 
predavanji zelo zadovoljni. 
SVET  STARŠEV 
V posameznih enotah se je svet staršev sestal po dva do trikrat, prav tako tudi 
Centralni svet staršev. Na sestankih so obravnavali  LDN, tekočo 
problematiko, v enoti Križe so poskrbeli za kontejner, v katerega so starši 
lahko oddali rabljena oblačila. 
 

LOGOPED V NAŠEM VRTCU 
 
V letošnjem šolskem letu je logoped Franci Šimnic opravil preventivno 
diagnostiko govora otrok. Za starše otrok, pri katerih je zaznal motnjo,  je 
pripravil  oceno – obvestilo. Vsem je bila ponujena možnost  terapevtske 
obravnave in odprave motnje na jezikovno – govornem področju. 
 
 
 

TEDEN ODPRTIH VRAT IN VPIS OTROK 
 
Teden odprtih vrat je potekal od 27.2 – 29.2.2012. Po posameznih enotah so 
pripravili različne delavnice in dejavnosti za obiskovalce - otroke. Vpis otrok 
je letos potekal od 5.3. do 9.3.2012. Ob zaključku vpisa je bilo 137 prijavnic za 
novo vpisane otroke od tega 78 prijavnic za  otroke v oddelke v starosti 1 -3 
let in 55 prijavnic za  otroke  za oddelke 3 – 6 let. 
 

PROJEKTI, V KATERE SMO BILI VKLJUČENI 
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1. Rekonceptualizacija delovnega časa v vrtcu 
2. Reflektiranje otrokovega razvoja in razvoja vzgojiteljic 
3. Samoevalvacija 
4. Učenje učenja 
5. Krepimo družine 

 

 STROKOVNO  IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV VRTCA  
 
Delo s predšolskimi otroki zahteva visoko strokovnost, avtonomnost in 
odgovornost vseh izvajalcev vzgojno-izobraževalnega procesa. Osnovni pogoj 
za doseganje kvalitete je ustrezno izobraževanje.  

  Strokovne delavke so bile vključene v izobraževanje ki smo  
  ga  organizirali v lastni hiši (povabili smo predavatelje) 

                         - Varuh otrokovih dolžnosti (Juhant) 
   - Gestalt pedagogike 
   - Supervizije 
   - IKT (E- učilnica, Digitalna fotografija, Interaktivna tabla) 

                         - Delo z otroki – EFT (Šilec) 
                         - Varstvo pri delu 

   - Tečaj angleškega jezika 
 

 Strokovno srečanje Skupna je mladost je meseca septembra 
potekalo v Arboretumu Volčji potok. 

 V vrtcu je bil tudi sedež Mreže mentorskih vrtcev in študijsko 
središče za izvedbo ŠS za vrtce Šenčur, Cerklje, Orehek, Komendo 
in Tržič. V naši hiši je študijska skupina tudi potekala.  

 Nekaj strokovnih delavk je bilo na posvetu Regio Emillia.  
 Nekaj delavk  se je izpopolnjevalo tudi v drugih institucijah 

(Zgodnje opismenjevanje, Od ideje do izdelka, Sirike, e-twining 
konferenca, Komunikacija na daljavo, Listovnik , Pibonacci) 
 
 
 
 

SPREMLJANJE DELA V ODDELKU  
 
V letošnjem šolskem letu so v nekaterih oddelkih vzgojiteljice pripravile 
kolegialne hospitacije. Vzgojiteljica je na zaposlitev povabila sodelavko, s 
katero se je potem pomenila o delu in opažanjih. Poleg tega pa sta delo v 
oddelkijh spremljali tudi ravnateljica in pomočnica ravnateljice. Glavni cilj  
spremljave  je  bil informativnega in svetovalnega značaja.  
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MENTORSTVO 
 
V letošnjem šolskem letu je bilo v našem vrtcu na praksi dijakinje SVŠ Jesenice 
(2. In 4.letnik), dijakinja Biotehničnega centra Naklo,  študentka PF Ljubljana 
in  kandidatke, ki so opravljale prakso in nastope za opravljanje poklicne 
mature (prekvalifikacija preko Ljudskih univerz). 
 

SREČANJA DELAVCEV 
 
NOVOLETNA ZABAVA 
Od starega leta smo se poslovili v gostišču Marinšek v Naklem. 
ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA 
Je bil združen s piknikom in slovesom ob upokojitvi  strokovne delavke v 
Križah. 
 

SODELOVANJE 
 
Dobro smo sodelovali z Občino Tržič ki je naša ustanoviteljica, z Ministrstvom 
za šolstvo in šport, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo OE Kranj.   
Poleg tega smo sodelovali še z vsemi osnovnimi šolami, s krajevnimi 
skupnostmi, s Policijsko postajo Tržič, Gasilskim društvom Bistrica, Športno 
zvezo Tržič, Planinskim društvom Križe in Tržič, z Zdravstvenim domom 
Tržič, z radiom Gorenc, z Domom Petra Uzarja, s Centrom za socialno delo 
Tržič, s Knjižnico dr. Toneta Pretnarja, z Muzejem Tržič, z Ljudsko univerzo 
Tržič, s prodajalno Spar, SVŠ Jesenice, SVŠ Ljubljana, PF, Ljudskimi univerzami 
Kranj, Radovljica in Škofja loka.  
Preteklo šolsko leto ocenjujemo kot pestro, zanimivo in prepričani smo, da so 
se otroci v našem vrtcu imeli lepo. 
 
 

Zapisala:  Draga Valjavec, pomočnica ravnateljice 
 
V Tržiču, september  2012               Ravnateljica: mag. Nataša Durjava 
                                                                                                                                       
           


