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ZAČETEK  IN ZAKLJUČEK  ŠOLSKEGA LETA   
 

Novo šolsko leto smo pričeli 1. septembra 2010, zaključili pa 30.06.2011.  
1. septembra smo pričeli s 26 oddelki, 15. septembra pa smo odprli oddelek  
1 – 2 letnih otrok na Delavski univerzi v Tržiču. Ta se je potem meseca 
decembra (z dograditvijo modularne enote v Križah preselil v nov modularni 
oddelek v Križah). 
V Križah je bil 22. septembra postavljen temeljni kamen za novo modularno 
enoto, 28. januarja pa smo pričakali uradno otvoritev, ki se je je udeležil tudi 
minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič. S postavitvijo dveh modularnih 
enot smo rešili prostorsko stisko ob povečanem vpisu predvsem najmlajših 
otrok, hkrati pa smo pridobili še prostore za svetovalno službo in garderobo 
za zaposlene. Sočasno pa je bila odprta tudi »Galerija vrtca«, za katero je deset 
slikarjev (v večini Tržičanov) podarilo svoja dela vrtcu in tako otrokom 
omogočilo neposredno srečanje z eno od zvrsti umetnosti. 
 
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 5.30, 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 15.05, nato pa so se skupaj s pomočnico odpravili v enoto 
Deteljica.  
 
ŠTEVILO ODDELKOV  IN OTROK  
 
Vrtec Tržič je javni zavod (meseca maja je bila uradno potrjena sprememba 
naziva iz VVZ Tržič), ki je v šolskem letu 20010/11 združeval 
28 oddelkov s celodnevnim programom. 
 

ENOTA ODDELKI 1-3 ODDELKI 3-6 PRI OŠ Število 
OTROK 

DETELJICA 4 5 1 185 
PALČEK 4 3 2 155 
KRIŽE 3 5  134 
LOM  1  19 
skupaj: 11 14 3 493 
 
V vrtec so bili vključeni tudi trije otroci s posebnimi potrebami. 
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ŠTEVILO DELAVCEV IN SPREMEMBE: 
 

UPRAVA Ravnateljica: mag. Nataša Durjava, prof. socialne pedagogike 
Pomočnica ravnateljice: Draga Valjavec, dipl. vzg.  
Svetovalna služba: Nataša Brzin, univ.dipl. pedagog 
 Računovodstvo : Metka Kočar, Urška Jerman (februar – 
dopust, porodniška), od 4. 3.2010  dalje namesto Urške Jerman 
Meta Bratina 
(od 14.1.2011 do 4.3.2011 je delala občasno kot prostovoljka).  
Tajnica, vodja prehrane: Suzana Smolej 
Vodja ZHR: Andreja Meglič 

CENTRALNA 
KUHINJA 

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

MLEČNA 
KUHINJA 

Duši Meglič – enota Križe                                               
Marija Cor(v pokoj 2.7.2011), od 9.5.2011 dalje Brigita 
Petkovič  
Maruša Bečan - enota Deteljica 
Cilka Meglič - Lom 

TEHNIČNI 
KADER 

Hišnik IV Tone Godnov 

Hišnik V Jože Bohinc 
 
ČISTILKE 

Marija Jesenko, Marjeta Perko(s 1.11.2010) - enota Palček 
Blažka Gajšek, Dragi Obajdin- enota Deteljica 
Vasvija Mulalić, Jana Borič(iz Palčka - po 4. ure) – enota Križe 
Cilka Meglič - Lom 
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ODDELKI - VZGOJITELJICE IN POMOČNICE VZGOJITELJIC 
  
ENOTA PALČEK 
Vodja enote je bila Mojca Lužnik  
                     
Zap.št. ODDELEK VZGOJITELJICA  

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

1. 1-3 let Olga Češka BarbaraKovačič(do 1.1.2011 

AnicaPahor(od1.1.2011dalje) 
2. 1-3 let Damjana Mlinarič Petra Bodlaj 
3. 2 -3 let Mojca Ručigaj Nika Novšak 
4. 2-3 let Ksenja Jeram AlenkaVerbič(do 28.3.2011) 

Darja Magdič(od 12.2.dalje) 
5. 2 - 4 let Ana Januš Leban Elizabeta Kavčič Kurnik 
6.  3 - 4let Marjeta Grum Dragi Čauš 
7. 4 -5 let Mojca Lužnik Vesna Žitnik 
8. 4-6 let  -  

OŠ  
Tjaša Gubanc,  
Vanja Šumič (od 9.2. dalje  

Diana Zaplotnik 

9. 4-6 let  -  
OŠ 

Mira Lauseger Ina Donoša 

ODDELEK v LOMU 
Zap.št. ODDELEK VZGOJITELJICA POMOČNICA VZGOJITELJICE 

 
1.  3 – 6 let Mira Čemažar Ana Peharc 
 
 
ENOTA KRIŽE 
Vodja enote  je bila   Tatjana Blaži 
 
Zap.št. ODDELEK VZGOJITELJICA 

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

1. 1 – 2 leti Majda Donoša Patricija Perne 
2. 1 – 2 leti Matija Kunstelj(po 1.1.2011 BarbaraKovačič(po 1.1.2011 
3. 2 - 3 let Vlasta Prešern Marija Sušnik Brovč 
4. 3 - 4 let Vesna Polajnar Milena Markelj 
5. 3 – 6 let Tatjana Blaži Vanja Šumič 
6. 3 - 6 let Milena Hostnik Marija Pajek 
7. 4 - 6 let Aleksandra Gubič Andreja Stanek 
8. 4 - 6 let Marija Langus Vesna Prelog 
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ENOTA DETELJICA 
Vodja enote je bila Ana Peharc 
 

Zap 
.št. 

ODDELEK VZGOJITELJICA 
Delovni čas ( 40 ur/ teden)  

POMOČNICA VZGOJITELJICE 
Delovni čas ( 40 ur/ teden) 

1. 1 – 2 leti Tatjana Malovrh Monika Meglič 
2. 2 - 3 let  Andreja Pogačnik Matija Kunstel(do 1.1.2011) 

RobiMakuc(od1.1.2011 dalje) 

3. 2 - 3 let  Tatjana Majeršič Aleksandra Fende(do 
16.10.2010-dalje po 4ure) 

Elma Beganovič 
4. 2 - 3 let Ana Peharc  Sandra Mikulič 
5. 3 – 4 let Marija Kopač Andreja Knafelc 
6. 4 – 5 let Dani Krevs Tjaša Marcola  
7. 4 – 5 let Gabi Štrukelj Tina Golmajer 
8.  4 – 5 let Tanja Ovsenek Petra Dominika Perko 
9. 5 - 6 let Ana Štucin Saša Hribar 
10. 
v OŠ 

5 - 6 let Marija Gašperlin Andrijana Knific 

 
 
 NAPREDOVANJE:  
 
V letošnjem šolskem letu je Vanja Šumič diplomirala na Visoki strokovni šoli – 
predšolska vzgoja, spodaj navedene strokovne delavke pa so opravile 
strokovni izpit :    
Ina Donoša, Andreja Pogačnik, Andreja Meglič, Beti Kavčič Kurnik, Vanja 
Šumič, Petra Dominika Perko, Darja Magdič, Monika Meglič, Aleksandra 
Bohinc in Diana Zaplotnik. 
 
V vrtcu je bilo zaposlenih 84 delavcev, od tega 61 strokovnih  delavcev.  
Upokojila se je Marija Cor. V letošnjem šolskem letu sta na porodniški Urška 
Jerman in (bolniški) Tjaša Rozman. Porodniško je zaključila Darja Magdič, ki je 
na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice zamenjala Alenko Verbič. V 
letošnjem šolskem letu smo v našem vrtcu na novo zaposlili  več delavcev : 
Andrejo Meglič, Matijo Kunstlja, Robija Makuca, Marjeto Perko, Robija 
Kaštruna, Patricijo Perne, Aleksandro Bohinc(4 ure), imeli smo volonterske 
pripravnice: Elmo Beganović, Tjašo Wolf in Aleksandro Bohinc in kar nekaj 
prostovoljk: Ano Marijo Kuhelj, Urško Studen, Anito Albreht, Majo Pečjak, Tino 
Čubrlo, Moniko Perne, Anito Čosič, Marušo Švegelj. 
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 VIZIJA VRTCA 
 
»NAŠ VRTEC JE HIŠA, KI STOJI NA  TEMELJIH SPOŠTOVANJA IN STROKOVNOSTI«. 
 

Zavedali smo se pomembnosti sodelovanja v skupno dobro - predvsem otrok. 
Poskrbeli smo za prijetno varno, sproščeno in toplo vzdušje, kjer se je otrok 
počutil varnega, sprejetega, enakovrednega in spoštovanega, s svojo 
strokovnostjo in avtonomnostjo pa smo poskrbeli, da smo z načrtovanimi 
dejavnostmi in igro realizirali zastavljene cilje. 
 

     
 
 

 
 

DEJAVNOSTI 
 

Otroci so 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, 
interesov, potreb, 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. Tako pridobljeno znanje je še bolj 
obogateno, če otroci sodelujejo pri izbiri, načrtovanju, izvedbi in evalvaciji 
posameznega projekta. (spodnje fotografije prikazujejo posamezne faze 
projekta »Igramo se z glino«). 
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OGLED REPRODUKCIJ UMETNIŠKIH SLIK IN KIPOV IZ NARODNE

GALERIJE 

AKTIVEN PRISTOP OTROK K NAČRTOVANJU PROJEKTA “GLINA”

 
 
 

OPAZUJEMO, TIPAMO, UGOTAVLJAMO... FOTODOKUMENTIRANJE RELIEFA NA KIPU

 
 

USTVARJALI SMO Z UMETNICO USTVARJALNO

VZDUŠJE V SKUPINI

 

...”GLEJ, PRAZNO JE; TLE LAHKO DAMO NOTR’ KIPE”... ...”GREMO VPRAŠAT”...
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OBISK PRI UREDNICI RADIA GORENC IN DOGOVOR O 

SNEMANJU POVABILA NA RAZSTAVO
NA RAZSTAVO POVABIMO ŽUPANA

 
 

SKUPAJ Z ŽUPANOM, 

RAVNATELJICO VRTCA..., 

SMO SI OGLEDALI NAŠO 

RAZSTAVO

 
 PROJEKTI, pri katerih smo sodelovali 
 
 V projekt »Varno s soncem«( Zavod za zdravstveno varstvo Celje) je bilo 

vključenih nekaj starejših oddelkov, celoten vrtec pa je bil vključen v 
projekt »Otroci sonca«. 

 Projekt Pasovček ( Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu )  
je potekal preko celega leta, zaključili smo ga s prireditvijo Dogodek 
Pasavček, ki je potekala 4. maja na igrišču enote Deteljica.  K 
sodelovanju  na prireditvi smo povabili tudi SPV (ki so sodelovali s 
Pasavčkom in naletnimi tehtnicami ter sedeži za pripenjanje z 
varnostnim pasom), Policijsko postajo Tržič, ZD Tržič in gasilci KS 
Bistrica. Prireditev je potekala v obliki posameznih postaj z različnimi 
dejavnostmi (kviz –povej, kaj veš o prometu, glasbeno in gibalno 
delavnico, spretnostno  vožnjo s skiroji, ter ogledom in predstavitvijo 
posameznih vozil in dejavnosti – gasisko, policijsko in reševalno vozilo). 
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 Pet starejših oddelkov je bilo vključenih v program »Cici vesele šole« 
 Dva oddelka enote Deteljica sta sodelovala v dobrodelni akciji 

»Obdarajanje« 
 V enoti Deteljica so se pridružili vseslovenski akciji zbiranja starega 

papirja in si s tem prislužili sadiko lipe, ki so jo otroci (skupaj s 
predstavnico Zavoda za gozdarstvo posadili na dvorišču. Sajenje lipe je 
bilo povezano z  20.obletnico samostojne Slovenije. 
 

 
 

   
 
 Starejši oddelek enote Deteljica je svoj projekt »Čeprav Trž'č je lukn'a 

taka« zaključil s prireditvijo v Kulturnem centru Tržič, kjer so se 
predstavili s prikazom pripovedke o nastanku Tržiča in razstavo. 
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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.  
Na PLANINSKIH URICAH so pod mentorstvom Majde Donoša izvedli 6 
planinskih izletov, ki so se zaključile s PLANINSKIM TABOROM na Kofcah, ki je 
bil meseca junija v organizaciji in pod vodstvom Majde in Ine Donoša.    
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CICIBANOVE URICE 
So bile organizirane za otroke, ki vrtca ne obiskujejo. Izvajali  smo jih v torkih 
in četrtkih od meseca oktobra do meseca junija. To dejavnost je vodila Ana 
Jerman. 

 
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 »Otroci in starši tečejo skupaj«. V sklopu te akcije 
smo izvedli tudi plavalni tečaj za otroke starejših oddelkov( marec 
2011) 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 s podelitvijo posameznih 
priznanj (podelila jih je gospa Olga Rener – predsednica PD Križe).  

 Starejši otroci so se udeležili Mini olimpijade na igrišču pri šoli v Križah. 
 V vseh naših enotah sta predstavila svoje delovanje GRS Tržič in 

folklorna skupina Karavanke Tržič. 
 Obiskali smo Narodno galerijo v Ljubljani. 
 Starejši oddelki so obiskali Hišo eksperimentov v Ljubljani. 
  Ogledali smo si predstavo Muca Copatarica v Prešernovem 

       gledališču v Kranju. 
 Ogledali smo si več gledaliških predstav : 

Gostovanje Vzgojiteljske  šole Jesenice v Palčku in na Deteljici s 
predstavami Osliček Muzikant, Mišek Vili in Božiček in Praznik. 
Predstavi mladinskih gledališč : Žogica Nogica in Zvezdica Zaspanka v 
Kulturnem centru,  
Predstavi  Rdeča kokoška in Peter Enkorak gostujočih mladinskih 
skupin v enoti Palček. 
 Predstavi vzgojiteljic – Zvezdica Zaspanka in Medved Janko. 
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 V OŠ Križe  so si starejši otroci ogledali prometno pravljico Rdeča 
Kapica in drveči volk).  

 Obiskali so nas knjižničarji z Bibliobusom. Knjižničarka je v mlajših 
oddelkih prebirala pravljice, starejši otroci pa so knjižnico tudi 
obiskovali. 

                          
 Obiskala sta nas Božiček in dedek Mraz.  
 Starejši otroci so se udeležili glasbenega koncerta v Glasbeni šoli Tržič. 
 Nekaj skupin je sodelovalo na prireditvi Gregorjevo 

 

                        
 

 Ob 200. Obletnici katastrofalnega požara v Tržiču so si starejši oddelki 
ogledali razstavo v tržiškem Muzeju.  

 Pustovanje -  pustni sprevod in pustno rajanje in proslavo ob 
slovenskem kulturnem prazniku  je vsaka  enota organizirala v svojem 
okolju. 
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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). 

 V sodelovanju z Ljubljanskimi mlekarnami nam je njihova predstavnica 
predstavila slikanico »Bela pot« 

 Obiskali smo Kekčevo deželo v Kranjski gori (7skupin)  
 Tri  skupine otrok  je obiskalo Arboretum v Volčjem potoku. 
  Nekaj skupin (3 – 5 letni skupaj s CU) je obiskalo Živalski vrt v Ljubljani. 
 Ob zaključku šolskega smo obiskali osnovne šole: Križe, Bistrica, Tržič in 

Lom. 
 
 PRIREDITVE , KI JIH JE ORGANIZIRAL VRTEC      
in so potekale v popoldanskem času skupaj s starši 
 
 20. prireditev »Ciciban dober dan« je potekala 26.9.2010 z zabavno 

kulturnim programom na igrišču pred vrtcem Deteljica. Pripravili smo 
delavnice in kotičke za otroke, na prireditvi pa je sodelovala tudi 
Damjana Golavšek s svojim glasbenim programom. 
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 Prireditev »Tek po ulicah Tržiča – otroci in starši tečejo skupaj« je bila 
združena z zaključkom akcije Zlati sonček  27.5.2011. Prireditev je zelo 
dobro vodila Mira Lauseger. 
 

 DELOVANJE  ORGANOV VRTCA, STROKOVNIH AKTIVOV, KOMISIJ, 
SKUPIN VRTCA 
 
1. VZGOJITELJSKI ZBOR smo v preteklem šolskem letu sklicali 3 krat. Na 
prvem smo se seznanili z novostmi, spremembami in organizacijo v vrtcu, na 
drugem je bila obravnavana tematika s področja socialne integracije, 
nadarjenosti in samoevalvacije, na tretjem vzgojiteljskem zboru pa smo bili 
seznanjeni z analizo LDN posameznih oddelkov, kadrovsko zasedbo v 
prihodnjem šolskem letu, potekale pa so še delavnice, na katerih smo izvedli 
naloge za samoevalvacijo.  
2.  KOLEGIJ(ravnatelj, pomočnica ravnateljice, svetovalna delavka, vodja ZHR 
in organizacijske vodje) se je sestal na enajst rednih in dveh izrednih 
sestankih (skupaj 13. sestankov kolegija). Obravnavali smo načrtovane, tekoče 
zadeve in  sprotno razreševali  probleme, dileme, vprašanja v praksi ter 
organizacijske zadeve.  
3. AKTIVI ENOT so potekali v posameznih enotah. Strokovne delavke so 
obravnavale naloge določene v LDN in se dogovarjale o načrtovanih 
dejavnostih (v vseh enotah so se sestale 8 krat). 
4. 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. Aktiv 
starejših skupin se je na kratkem  srečanju dogovoril še o poteku prireditve 
»Dogodek Pasovček«. 
5. V INOVACIJSKEM PROJEKTU je delovala skupina strokovnih delavk – v 
skupinah so pripravljale listovnike za otroke. Na srečanjih so se sestale 6 krat. 
6. KOMISIJA ZA PRIREDITVE se je sestajala občasno - 7 krat - glede na 
potrebe (prireditve: Ciciban dober dan, položitev temeljnega kamna in 
otvoritev modularne enote v Križah, tek po ulicah Tržiča, Razstava skupaj z OŠ 
v Kulturnem centru. 
6.  KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK se je sestala večkrat po potrebi. 
 7.  KOMISIJA ZA PREHRANO se je sestala meseca oktobra in maja. 
7. Poleg tega smo na dva sestanka povabili tudi administrativno tehnične 
delavce, dvakrat pa se je sestala tudi INVENTURNA KOMISIJA. 
8. Občasno se je sestala tudi skupina, ki je bila vključena v izobraževanje in 
delovanje REGIO EMILLIA programa. 
9.  SVET  ZAVODA 
Svet  zavoda se je v šolskem letu 2010/2011 sestal 3 krat: 

- 29. septembra so obravnavali organizacijske zadeve in sistemizacijo, 



                                                                                                                                                          

 15 

- 7. marca  so obravnavali poslovno in finančno poročilo, poročilo 
inventurne komisije, se seznanili s finančnim planom za leto 2011 in 
ocenili delovno uspešnost ravnateljice. 

-  6. junija pa so se seznanili s poročilom LDN in sprejeli Poslovnik o delu 
sveta zavoda, Pravila Vzgojno varstvenega zavoda in pravilnika o 
varnosti otrok. 

 
SODELOVANJE S STARŠI  
 
So potekali v obliki RODITELJSKIH SESTANKOV- 3,  SKUPNIH SREČANJ- 2 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… 
KLEPETALNICE ZA STARŠE: 

- Otrok in knjiga (A veš, kako te imam rad)- predavanje Bedite Mlinar 
-  Kako otroku postaviti meje, Svetovanje za otroka ali celo družino s 

sočasno otvoritvijo novega knjižnega kotička, 
- Direktne in prikrite oblike agresivnega vedenja deklic – srečanje z 

ravnateljico(starši, osebje) 
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 Deteljica so organizirali in izvedli čistilno akcijo. 
TEDEN ODPRTIH VRAT IN VPIS OTROK 
Teden odprtih vrat je potekal od 1.3. – 3.3.2011. Po posameznih enotah so 
pripravili različne delavnice in dejavnosti za obiskovalce. Vpis otrok je letos 
potekal od 7.3. do 11.3.2011. Ob zaključku vpisa je bilo 85 otrok za v oddelke v 
starosti 1 -3 let in 45 otrok za oddelke 3 – 6 let. 
 
 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.  
Izobraževanje smo organizirali v lastni hiši (povabili smo predavatelje) 

 Gospo Bedito Mlinar, ki je govorila o mladinski literaturi. Na to 
temo smo  se udeležili tudi srečanja z gospo Tilko Jamnik v 
Konzorciju (Bologna po Bologni), 

 Strokovne delavke so bile vključene v izobraževanje  
- Gestalt pedagogike 
- Supervizije 
- IKT 
- tečaj angleškega jezika 
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 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 so študijske skupine tudi potekale.  

 Že tretje leto je bilo pet delavk vključenih v projekt Regio Emillia. 
Letos so s  tem izobraževanjem zaključile.  

 Skupina (ravnateljica in vodje enot) so bile vključene projekt 
Evalvacija v vrtcu.  

 Nekaj delavk  se je izpopolnjevalo tudi v drugih institucijah.  
 

SPREMLJANJE DELA V ODDELKU  
 
Glavni cilj  spremljave  je  bil informativnega in svetovalnega značaja. 
Ravnateljica in pomočnica ravnateljice sta pregledali dokumentacijo in 
opravili 39 hospitacij v oddelkih. Poleg tega je devet strokovnih delavk 
opravljalo strokovni izpit, kar pomeni, da sva bili prisotni na 45 nastopih. V 
vrtcu smo meli tudi praktikantke drugega in tretjega letnika, dijakinja 4. 
letnika pa je opravljala maturitetni izpit– to pomeni prisotnost na treh 
nastopih. Na praksi smo imeli tudi dekleta, ki so opravljala prekvalifikacijo in 
poklicno maturo, del katerega so bili nastopi ( spremljava 27. nastopov). Po 
vseh nastopih so bili opravljeni pogovori, svetovanja. Nekajkrat sem bila 
prisotna na načrtovanju posameznih teamov in v času odhoda otrok domov. 
Svetovalna delavka pa je bila v vseh oddelkih prisotna v času kosila in počitka 
in je opravila analizo in poročilo tega dela rutine.  
 
MENTORSTVO 
 
V letošnjem šolskem letu je bilo v našem vrtcu na praksi 8 dijakov SVŠ 
Jesenice, 1 dijakinja SVŠ Ljubljana, 3 dijaki Biotehničnega centra Naklo, 1 
študentka PF Ljubljana in 9 kandidatk, ki so opravljale prakso in nastope za 
opravljanje poklicne mature (prekvalifikacija preko Ljudskih univerz). 
 
SREČANJA DELAVCEV 
 
STROKOVNA EKSKURZIJA 
V letošnjem šolskem letu smo obiskali  dvojezično OŠ Dobrovnik. V šoli so se 
nam  predstavili s kratkim kulturnim programom, ogledali smo si jo, 
nadaljevali pa smo z ogledom stare prekmurske hiše Dobronoki, 
Bakovniškega jezera, ustavili smo se še na kmetiji, kjer smo opravili 
degustacijo in se zapeljali še do tropskega vrta orhidej – Ocean Orchids. 
NOVOLETNA ZABAVA 
Od starega leta smo se poslovili v gostišču Marinšek v Naklem. 
ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA 
Je bil združen s piknikom v Križah. 
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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, GRS, 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, Poštno hranilnico, SVŠ Jesenice, SVŠ Ljubljana, PF, Ljudskimi 
univerzami Kranj, Radovljica in Škofja loka. Sodelovali smo tudi z organizacijo 
Aisec – v enoti Deteljica je gostovala študentka iz Armenije. 
 
Preteklo šolsko leto ocenjujemo kot pestro, uspešno in prepričani smo, da so 
se otroci v našem vrtcu imeli lepo. 
 
 

Zapisala:  Draga Valjavec, pomočnica ravnateljice 
 
 
 
V Tržiču, julija 2011                     Ravnateljica: mag. Nataša Durjava 
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