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1. VIZIJA IN VREDNOTE VRTCA MORJE LUCIJA 

Naš vrtec naj otroku pomeni varnost, sproščenost, pravljico in ustvarjanje. Naj bo to svet, ki se ga 
bo spominjal s prijetnimi občutki, kot časa naklonjenosti, prijetnega doživljanja in vznemirljivih 
trenutkov. Vzgojiteljice se bo spominjal kot tople, prijazne osebe, ki mu je nudila varno naročje 
in možnosti za uveljavljanje njegove osebnosti. 

Vrednote Vrtca Morje Lucija v šolskem letu 2021/22 bodo pozitivna komunikacija, strpnost, 
pozitivni odnosi in srčnost med zaposlenimi.  

2. UVODNI DEL 

Z Letnim delovnim načrtom 2021/2022 v Vrtcu Morje Lucija zagotavljamo načrtno, 
organizirano, sistematično in strokovno uresničevanje ciljev predšolske vzgoje, ki so opredeljeni 
v temeljnih določbah Zakona o vrtcih in Kurikulumu za vrtce. 

Vsebino LDN določa 21. člen Zakona o vrtcih. Osnova za pripravo LDN je Kurikulum za vrtce in 
Letni delovni načrti posameznih enot in oddelkov. 

3. NAČELA PREDŠOLSKE VZGOJE 

Predšolska vzgoja v javnih vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in poteka po 
naslednjih načelih: 

- demokratičnosti in pluralizma, 
- odprtosti kurikuluma, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih 

delavcev v vrtcu, 
- enakih možnosti in upoštevanju različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma, 
- omogočanja izbire in drugačnosti, 
- spoštovanja zasebnosti in intimnosti, 
- uravnoteženosti, 
- strokovne utemeljenosti kurikuluma, 
- pogojih za izvedbo novega kurikuluma, 
- horizontalne povezanosti, 
- vertikalne povezanosti oziroma kontinuitete, 
- sodelovanja s starši, 
- sodelovanja z okoljem, 
- timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega izpopolnjevanja, 
- kritičnega vrednotenja (evalvacije in refleksija), 
- razvojno – procesnega pristopa, 
- aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja. 

4. TEMELJNE NALOGE IN CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE 

Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka, izboljšanje kvalitete 
življenja družine ter ustvarjanje pogojev za vsestranski otrokov razvoj. 
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V našem vrtcu se bomo trudili, da bomo sledili globalnim ciljem, ki nam jih narekuje Kurikulum 
za vrtce in načelom, ki so določena v Kurikulumu. 

V letošnjem šolskem letu se bomo trudili za: 
- prijetno bivalno okolje v vrtcu, 
- zadovoljstvo otrok, staršev in odraslih v vrtcu, 
- zdravo življenje v okviru EKO VRTCA, 
- Ljudsko izročilo, 
- Gibanje- Fit kobacaj, narava- učilnice na prostem, 
- dober odnos s sodelavci v oddelku in na ravni vrtca z ostalimi sodelavci, 
- odprto komunikacijo na vseh ravneh (strokovni delavci, pomočnica ravnatelja, ravnatelj, 

starši, zunanji sodelavci…), 
- lažji prehod iz domačega okolja v vrtec, 
- upoštevanje in spoštovanje zasebnosti posamezne družine in otroka, 
- kvalitetno evalvacijo in refleksijo pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, ki je 

bistvenega pomena za kontinuirano strokovno delo, 
- strokovno in kakovostno delo v vrtcu, 
- sprotno in pravočasno informiranje staršev, 
- aktivno in razgibano sodelovanje s starši. 

Za doseganje navedenih temeljnih nalog in ciljev bomo pri izbiri strokovnega izobraževanja 
izbirali ustrezna področja izobraževanja, ustrezna didaktična sredstva in material v vrtcu. 

5. ORGANIZACIJA DELA 

V šolskem letu 2021/22 bo delo organizirano v 16 oddelkih. 

Imeli bomo 7 oddelkov v starosti od 1 do 3 let, 8 oddelkov v starosti od 3 do 6 let in 1 
kombiniran oddelek v starosti od 1 do 6 let v enoti Strunjan. Skupno število zasedenih mest v 
septembru je 254. 

Vključenih imamo dvanajst otrok s posebnimi potrebami (OPP). Po zapisniku o usmerjanju je v 
oddelku, v katerega je otrok vključen, znižan normativ oziroma je dodeljen spremljevalec. 

5.1.  PRIHOD IN ODHOD OTROK  

Vrtec odpiramo ob 6. uri, zapiramo ob 16.30. V dogovoru z ustanoviteljem in starši odpiralni in 
zapiralni čas lahko prilagodimo potrebam staršev. 

V dnevnem programu je lahko otrok prisoten od 6 do 9 ur dnevno. Želimo si, da bi bil prihod 
slehernega otroka v vrtec čim bolj prijeten, zato bomo še naprej posvečali posebno skrb in 
pozornost sprejemu posameznega otroka v vrtec, osebnemu stiku med strokovnim delavcem in 
staršem ter ugodnemu čustvenemu ozračju ob jutranjem prihodu. 

5.2.  DELOVNI ČAS STROKOVNIH DELAVCEV 

Delovni čas strokovnih delavcev vrtca je oblikovan v skladu z Odredbo o normativih in 
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. 
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Pri vzgojiteljicah obsega delovnik dnevno 6,5 ur neposrednega dela z otroki v oddelku in malico 
ter 1,5 ure za načrtovanje na nivoju oddelka in vrtca, za pripravo vzgojno-izobraževalnega dela, 
za izdelavo potrebnega didaktičnega materiala, za sodelovanje s starši, za sodelovanje z okoljem, 
za izobraževanje idr. 

Pri vzgojiteljih - pomočnikih vzgojiteljev obsega delovnik dnevno 7,5 ur neposrednega dela z 
otroki v oddelku in malico ter 0,5 ure za načrtovanje na nivoju oddelka in vrtca, za pripravo 
vzgojno - izobraževalnega dela, izdelavo didaktičnega materiala, sodelovanje s starši, 
izobraževanje idr. 

5.3.  PROGRAMI PREDŠOLSKE VZGOJE 

Programi predšolske vzgoje so namenjeni otrokom od zaključka porodniškega dopusta staršev 
oziroma od dopolnjenega 11 meseca starosti otroka do vstopa v šolo, in obsegajo vzgojo in 
izobraževanje, varstvo in prehrano otrok. 

Strokovno podlago za delo v vrtcu predstavlja nacionalni dokument Kurikulum za vrtce, ki ga je 
sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Je dokument, ki spoštuje tradicijo 
slovenskih vrtcev, hkrati pa z novejšimi teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo in iz njih 
izpeljanimi drugačnimi pristopi dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih. 

Izhodišče našega dela sta otrok in njegova družina. Otrok je soustvarjalec življenja, igre in učenja 
v vrtcu. Njegove razvojne potrebe, interesi, spretnosti, veščine in sposobnosti so temelj za 
strokovno in kvalitetno delo v vrtcu. 

Pri delu z otroki se opiramo na izkustveno učenje z bogato ponudbo različnega materiala in 
didaktičnih igrač v kotičkih. Strokovne delavke v vrtcu pomagamo otrokom uresničevati njihove 
potrebe, interese in želje. Otroci in strokovne delavke vrtca se spoznavamo, skupaj odkrivamo, 
rešujemo, ugibamo, preizkušamo, ustvarjamo, sanjarimo, raziskujemo, doživljamo, se igramo in 
se družimo. Skozi vzgojno-izobraževalno delo se spontano prepleta igra otrok s strokovno 
pripravljenimi dejavnostmi v vrtcu in zunaj njega. 

5.4.  PREHRANA V VRTCU 

Program prehrane v vrtcu zagotavlja tri ali štiri obroke dnevno (jutranji ali popoldanski 
prigrizek 6.30 oz. 16.00), jutranja malica ob 8.30 oz. 8.45 (odvisno od starosti otrok), kosilo od 
11.30 do 12.45 (odvisno od starosti otrok) in popoldanska malica od 14.15 do 15.00 (odvisno od 
starosti otrok). 

Kosilo smo v vseh skupinah zamaknili za 15 min, da je čas med obroki daljši in, da imajo otroci 
več časa za igro. Otroke navajamo na ustrezno prehranjevalno kulturo in zdrave prehranjevalne 
navade. Vse obroke za otroke vrtca pripravljajo v centralni kuhinji vrtca. Jedilnike imajo starši 
možnost videti tudi na oglasnih deskah posameznih vhodov in na naši spletni strani. 

Trudimo se, da iz jedilnika izločamo nezdrava živila ter vanj vključujemo zdrava živila; eko, bio, 
integrirano pridelano hrano in pridelke okoliških kmetij. Uspeva nam da, do dvakrat na teden, na 
jedilnik uvrstimo eko živila vseh prehrambnih področij; meso, mleko in mlečne izdelke, 
zelenjavo in sadje ter naravne sokove. Zelenjavo in sadje kupimo od lokalnih kmetov, vendar 
posredno preko Agrarije Koper. 
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5.5.  OBRATOVALNI ČAS 

6.00 do 8.30 - sprejem otrok ter igre in dejavnosti po želji otrok 
8.30 do 9.00 - malica 
9.15 do 11.30 oz. 12.30 - usmerjene igralne dejavnosti, ustvarjalne delavnice po interesih otrok, 
športni dopoldnevi, poučni sprehodi, igre na igrišču in druge dejavnosti po Kurikulu 
11.30 oz. 12.45 - kosilo (različno glede na starost otrok) 
12.00 oz. 14.30 - počitek in umirjene dejavnosti 
14.30 oz. 15.00 - malica in dejavnosti po želji otrok v kotičkih  
15.00 do 16.30 - združevanje otrok in odhodi domov  
 
POLDNEVNI program, ki traja 4 do 6 ur 
V poldnevni program so vključeni otroci, ki odhajajo domov pred ali po kosilu in vključuje 2 ali 3 
obroke. Otroci, ki so vključeni v poldnevni program, so lahko v vrtcu najkasneje do 14.30. 

CELODNEVNI program, ki traja nad 6 ur in vključuje 3 - 4 obroke. 
Če otrok preživi v vrtcu več kot 6 ur, mu upoštevamo celodnevni program. 

Starši lahko programe spreminjajo s prvim dnem v mesecu in o tem pravočasno obvestijo 
vzgojiteljico ali upravo vrtca. 

Starši morajo morebitno odsotnost otroka sporočiti do 9. ure. Prvi dan odsotnosti ne opravičimo 
oz. zaračunamo prehrano, saj hrano naročamo en dan prej. 

V vrtcu bomo v času počitnic in ob izrednih razmerah (epidemije), ko upade število otrok, 
združevali oddelke. Otroci iz enote Ježek in enote Strunjan bodo v času novoletnih, prvomajskih 
počitnic ter v poletnem času v centralnem vrtcu. Število združenih otrok ne sme presegati 
predpisanih normativov. 

5.6.  ENOTA JEŽEK 

Vrtec Ježek je enota Vrtca Morje Lucija. V Ježku imamo štiri oddelke in sicer dva oddelka prvega 
starostnega obdobja in dva oddelka drugega starostnega obdobja. Vodja enote je Snežana 
Anđel. 

Oblikovanje izvedbenih načrtov za skupne dejavnosti bo potekalo na timskih načrtovanjih, 
nanašalo se bo na vsebinski načrt vzgojno izobraževalnih dejavnosti v enoti, v tem šolskem letu. 
Zaposlitve bodo zapisane s cilji, dejavnostmi otrok ter preventivnimi in korektivnimi ukrepi. 
Skupne dejavnosti in obvestilo o dogajanju bo predstavljeno na oglasni deski pred vsako 
igralnico. Izdelan bo terminski plan za razporeditev nalog. 

Po izvedeni skupni dejavnosti strokovni delavci skupaj evalvirajo cilje, organizacijo dejavnosti, 
vključevanje posamezne starostne stopnje in načrtujejo morebitne ukrepe. 

5.7.  ENOTA STRUNJAN 

V enoti je en kombiniran oddelek, v katerem so otroci stari od 1 do 6 let. Otroci v Strunjanu živijo 
v prijateljskem sožitju z otroki italijanskega vrtca La Coccinella. V starostno mešanem oddelku se 
učijo različnih socialnih vlog in strpnosti ter prijaznosti drug do drugega. Imajo čudovito okolico 
za sprehode in bivanje na prostem. 
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Aktivno sodelujejo s krajem na prazniku kakijev, prazniku artičok, s krajinskim parkom v 
Strunjanu, okoliškimi kmeti, krajevno skupnostjo,… 

6. STROKOVNI DELAVCI 

6.1.  SISTEMIZIRANA DELOVNA MESTA 

Delovno mesto Št. delavcev/deleži 
Ravnatelj 1 
Pomočnik ravnatelja 1 
Svetovalni delavec 0,53 
Organizator prehrane 0,27 
Organizator ZHR 0,27 
Vzgojitelj 16 
Vzgojitelj - pomočnik vzgojitelja 19,60 
Računovodja 1 
Knjigovodja  0,06 
Tajnik VIZ VI 1 
Glavni kuhar 1 
Kuhar 3 
Kuharski pomočnik 2,65 
Vzdrževalec-hišnik 1 
Perica-šivilja  1,40 
Čistilec 3,50 
Spremljevalec otrok s posebnimi 
potrebami 

1 

SKUPAJ 54,28 
 

Ustanoviteljica Občina Piran je Vrtcu Morje Lucija odobrila 54,28 deleža delavcev. Štirje delavci v 
deležu so zaposleni za tržni del (kuhanje – 2,35, knjigovodstvo - 0,44) in ena delavka je 
zaposlena preko Javnih del. Skupni delež delavcev je 58,07.  

V 16 oddelkih bo delalo 16 vzgojiteljev in 19,60 vzgojiteljev – pomočnikov vzgojiteljev. Delež 
vzgojiteljev - pomočnikov vzgojiteljev je 0,50 višji zaradi zagotavljanja varstva starejših delavcev 
skladno z 62. členom pravilnika. Zvišal se je delež kuharskega pomočnika za 0,39 in delež perice 
za 0,40. Že vsa leta na trgu zaposlujemo knjigovodjo v deležu 0,50 in občina nam je sistemizirala 
0,06 delež delavca. 
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6.2.  ORGANIGRAM VRTCA MORJE LUCIJA 

 

 

6.3.  ŠTEVILO ODDELKOV IN ZASEDENIH MEST PO ENOTAH 

6.3.1. CENTRALNI VRTEC 
Vzgojiteljica  Vzgojiteljica-pomočnica 

vzgojiteljice 
Starost otrok Število zasedenih mest  

(september 2021) 
Alenka Pušnik  Brigita Pepič  1-2 13 
Irena Kozlovič Ban  Rija Jureković  1-2 12 
Ingrid Fikfak Vergolini Amela Povh 1-2 9 
Mateja Godnič Nina Medved  2-3 13 
Andreja Horvat Irena Brečevič  2-3 12 
Gordana Stanič  Tina Pavletič Repič  

 
3-4 16 

Roberta Peterlin  Simona Labazan 3-4 17 
Dušanka Bočkaj  Maja Pavlič  4-5 23 
Jasna Fiegl  Aleksandra Palibrk  

(Blaž Skočaj) 
4-5 22 

Martina Jakus Martina Dekorti 5-6 22 
Dolores Velikajne Lara Prinčič 5-6 24 
Sočasnost: Damjana Zigante (50%), Iris Lugarič, Andreja Konec 

 

 

ravnatelj

centralni vrtec, 
enota Ježek in 
enota Strunjan

vodja enote
vzgojitelji

vzgojitelji-
pomočniki 
vzgojiteljev

svetovalni 
delavec

vodja ZHR in 
prehrane

vodja kuhinje

kuharji

kuharski 
pomočniki

perice/šivilje

čistilci

hišnik računovodja

tajnik VIZ VI
knjigovodja

pomočnik 
ravnatelja
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6.3.2. ENOTA JEŽEK 
Vzgojiteljica  Vzgojiteljica-pomočnica 

vzgojiteljice 
Starost otrok Število zasedenih mest  

(september 2021) 
Nicoletta Roškar-Bičič Sanja Prijević 1-2 11 
Erika Černigoj Jasna Benko 2-3 9 
Snežana Anđel Andreja Zonta 

(Neli Paspalj)  
3-5 16 

Karmen Banovac Gaia Zvonar  
(Jana Stanojević) 

4-6 18 

Sočasnost: Dolores Labinjan  

6.3.3. ENOTA STRUNJAN 
Vzgojiteljica  Vzgojiteljica-pomočnica 

vzgojiteljice 
Starost otrok Število zasedenih mest  

(september 2021) 
Slavica Bombek Ula Pavlin  

(Špela Štempelj) 
1-6 16 

Sočasnost: Andreja Konec (25%) 

6.4.  STROKOVNA SREČANJA 

VZGOJITELJSKI ZBOR (vsi pedagoški delavci) v popoldanskem času po potrebi 
- organizacijske globalne zadeve, 
- strokovne teme, ki jih pripravljajo strokovni delavci vrtca 
- organizacija dela za naslednje šol. leto. 

TIMSKO DELO - NAČRTOVANJE KURIKULA   
Študij Kurikula poteka po traktih in v enoti Ježek. Oddelek Strunjan se bo občasno priključil enoti 
Ježek. Delo poteka 1x mesečno v popoldanskem času po dogovoru članov tima. 

STROKOVNI AKTIVI  
Organizirane imamo tri aktive v katere so vključeni vzgojitelji in pom. vzgojiteljev. Vodje aktivov 
so Alenka Pušnik, Dušanka Bočkaj in Karmen Banovac. Aktivi se sestanejo najmanj trikrat 
letno in ob morebitni tekoči problematiki. Aktivi na prvem srečanju pripravijo program dela. 
Organizirali smo jih glede na oddelke po starosti otrok, in sicer aktiv oddelkov 1-3 let, 3-5 let in 
5-6 let. Poudarek bo na predstavljanju dobre prakse. 

MREŽE UČEČIH SE ŠOL  
Vodje: Erika Černigoj, Andreja Horvat, Sara Štajdohar, Uroš Savec  
Z vsebino mreže bomo opredelili dejavnike, ki vplivajo na spreminjanje klime in kulture vrtca, 
vprašali se bomo kako delujemo in iz katerih vrednot izhajamo - kdo smo, kaj znamo in kako 
čutimo. Ob temi uvajanja sprememb bomo skušali opredeliti tisto, kar je naša rutina in naj se ne 
spreminja in tisto, kar je nujno spreminjati, da zadostimo spremembam, ki prihajajo od zunaj. 
Pomembna tema bo organizacijski vidik v toku sprememb - kako prilagajati organiziranost, 
pedagoško delo, delovne obremenitve, vloge in naloge zaposlenih, strategije komuniciranja.  
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6.5.  PLAN DELA POMOČNICE RAVNATELJA 

Zapisala: Vera Bubnič 

Pomoč ravnatelju pri opravljanju pedagoških in drugih nalogah: 
- pomoč pri oblikovanju predloga letnega delavnega načrta vrtca in predloga 

nadstandardnih programov, 
- pomoč pri pripravi letnega načrta, usklajevanju in organizaciji strokovnega 

izobraževanja in izpopolnjevanja, 
- urejanje urnikov in organizacija nadomeščanja odsotnih strokovnih delavcev, 
- vodenje evidence ur opravljenega dela in izrabe dopusta, 
- pomoč pri vodenju dela vzgojiteljskega zbora in vodenju strokovnih aktivov, 
- pomoč pri načrtovanju in izvedbi sodelovanja s starši, 
- sodelovanje pri organizaciji prireditev, razstav, proslav in drugih aktivnosti na nivoju 

vrtca, 
- v skladu s pooblastilom ravnatelja navzočnost pri vzgojno izobraževalnem delu 

strokovnih delavcev, spremljanje dela in svetovanje, 
- pomoč pri zbiranju in naročanju materiala za tekoče delo in didaktičnega materiala, 
- spremljanje zakonov in predpisov ter sodelovanje pri urejanju kadrovskih zadev, 
- sodelovanje z zunanjimi ustanovami in drugimi organizacijami, 
- sodelovanje v strokovnem timu, 
- pomoč pri organizaciji prakse dijakov študentov in koordiniranje dela z vzgojiteljicami 

mentoricami, 
- pomagam pri pripravi predlogov za ocenjevanje delavne uspešnosti, za napredovanje 

delavcev v nazive in plačilne razrede, 
- pomoč pri pripravi statističnih in drugih poročil, 
- glede na potrebe nadomeščanje odsotnosti strokovnih delavcev v oddelku, 
- druga dela po nalogu in pooblastilu ravnatelja in v skladu s predpisi, 
- nadomeščanje ravnatelja ob njegovi odsotnosti, 
- organizirala bom obvezno samotestiranje in preverjala PCT pogoj. 

6.6.  LETNI NAČRT SVETOVALNEGA DELAVCA  

Zapisala: Sara Štajdohar 

ORGANIZIRANOST SVETOVALNEGA DELA 
Svetovalno delo bo potekalo vsak torek, četrtek, petek: 

- individualno delo z otroki v skupini ali izven skupine bo potekalo celo leto, po potrebi; 
- preventivni program za otroke od 5 leta dalje bo potekal ob torkih v enoti Ježek, ob 

četrtkih v centralnem vrtcu; 
- svetovanje in pomoč strokovnim delavkam in staršem bo potekalo celo leto, po potrebi; 
- posvetovanje z vodstvom vrtca celo leto, po potrebi; 
- na osnovi realizacije dela, neposrednega dela, opazovanja in spremljanja razvoja otrok, 

pogovorov s starši in strokovnimi delavkami in vodstvom vrtca, priprava  poročila o 
delu. 

PRIORITETNA PODROČJA  
- Svetovalno delo z otroki, 



LDN Vrtca Morje Lucija                                                                                                      Šolsko leto 2021/22 

11 
 

- svetovanje in pomoč  strokovnim delavkam; 
- svetovanje in pomoč staršem; 
- posvetovanje z ravnateljem; 
- sodelovanje z zunanjimi institucijami. 

SVETOVALNO DELO Z OTROKI 
SPREMLJANJE RAZVOJA IN NAPREDKA OTROK 

- Spremljanje uvajanja novo sprejetih otrok v oddelkih celo leto; 
- nudenje pomoči pri vključevanju v novo sredino, po potrebi; 
- spoznavanje otrok v vseh starostnih skupinah v mesecu  septemberu in oktobru; 
- opazovanje otrok ob zaznavi sprememb in težav v razvoju; 
- priprava poročil za inštitucije po potrebi. 

IZVAJANJE PREVENTIVNEGA PROGRAMA 
- Preventivni program poteka za vse otroke od 5 leta dalje; 
- redno se vključujejo otroci, ki za svoj razvoj potrebujejo dodatne spodbude in pomoč, 

občasno vsi ostali; 
- po programu se izvajajo interakcijske, sprostitvene, gibalne in druge igre in vaje, socialne 

igre, elementi Brain Gym in joge. 

VSEBINE DELA Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI 
- Spremljanje vključevanja otrok v skupini; 
- sodelovanje pri pripravi Individualiziranega programa; 
- sodelovanje pri pripravi končne evalvacije in poročil o otroku; 
- sklicevanje in vodenje sestankov strokovne skupine in pisanje zapisnikov; 
- nudenje strokovne pomoči in svetovanje strokovnim delavkam in staršem; 
- koordinacija dela med člani strokovne skupine. 

DELOVANJE STROKOVNIH SKUPIN 
Strokovne skupine se bodo za vsakega otroka sestale za: 

- predstavitev osnutka individualiziranega programa staršem in potrditev le tega; 
- seznanitev s potekom dela in napredkom otroka; 
- priprava delne evalvacije, končne evalvacije in poročil. 

SODELOVANJE 
SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVKAMI 

- Po opazovanju otrok v skupini in ob zaznavanju težav nudenje pomoči in svetovanje pri 
delu z otroki; 

- posvetovanje po ugotavljanju potreb pri delu z otroki in starši - po potrebi celo leto; 
- pomoč in svetovanje pri izvajanju Individualiziranega programa – po potrebi celo leto; 
- posvetovanje, načrtovanje in spremljanje življenja in dela v skupini - po potrebi; 
- svetovanje pri iskanju ustrezne literature – po potrebi. 

SODELOVANJE Z RAVNATELJEM 
- Posvetovanje o zagotavljanju pogojev za nudenje dodatne strokovne pomoči otrokom; 
- po potrebi seznanjanje  s potekom dela in usklajevanje; 
- dogovarjanje in izmenjava informacij o strokovnem delu– po potrebi; 
- sodelovanje na strokovnih zborih  - 3x letno; 
- vodenje postopka vpisa otrok; 
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- koordinacija pri izobraževanju strokovnih delavcev. 

SODELOVANJE S STARŠI 
- Svetovanje in pomoč  pri postopnem vključevanju otrok v novo sredino – celo leto; 
- posvetovanje ob vstopu otroka v šolo; 
- posvetovanje in svetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju; 
- posvetovanje in svetovanje ter nudenje pomoči  pri odpravljanju otrokovih razvojnih, 

čustvenih, vedenjskih težav in stisk; 
- posvetovanje ob kritičnih situacijah; 
- individualni pogovori na željo staršev; 
- svetovanje pri izbiri ustrezne strokovne literature; 
- roditeljski sestanek za starše 5 letnikov v dveh skupinah s temo  - Moj otrok gre v šolo – 

november. 

SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI 
CENTER ZA KOMUNIKACIJO, SLUH IN GOVOR PORTOROŽ 

- Sodelovanje in dogovarjanje o dodatni strokovni pomoči za otroke s posebnimi 
potrebami. 

CENTER ZA SOCIALNO DELO  
- Priprava Poročil o otroku; 
- sodelovanje v Internem timu. 

RAZVOJNA AMBULANTA 
- Priprava Poročil o otroku; 
- svetovalni pogovori po potrebi s soglasjem staršev; 
- sodelovanje v multidisciplinarnem timu. 

IZOBRAŽEVANJE IN SAMOIZOBRAŽEVANJE 
- Sodelovanje v Regijskem aktivu svetovalnih delavce; 
- redno strokovno izobraževanje; 
- seminar Igra kot sredstvo za učenje otrok; 
- izobraževanje Govorni razvoj otroka; 
- seminar Pozitivna psihologija in pozitivna edukacija v vrtcu; 
- seminar Čuječnost in njen vpliv na sposobnost, razvoj in učni uspeh; 
- literatura vezana na strokovno delo. 

DOKUMENTACIJA 
- Letni plan svetovalnega dela in končno poročilo; 
- osebne mape otrok s posebnimi potrebami; 
- seznam otrok, ki jim je nudena dodatna strokovna pomoč in svetovanje; 
- soglasje staršev; 
- program dela preventivnega programa; 
- zaznamki o razgovorih s strokovnimi delavkami, ravnateljico, starši, institucijami. 
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6.7.  PLAN DELA ORGANIZATORJA PREHRANE IN ZHR 

Organizatorka prehrane in ZHR: Sara Štajdohar 

SKRB ZA PREHRANO V VRTCU 
- Sodelovanje z vodjo kuhinje pri načrtovanje jedilnikov in njihovo objavo na spletni strani 

in na oglasnih deskah vrtca.  
- Sprejemanje pripomb in predlogov v zvezi s prehrano in jedilniki, pogovor o organizaciji 

dela v zvezi s prehranskim režimom in iskanje rešitev. 
- Spremljanje organizacije priprave, razdeljevanja obrokov v centralni kuhinji, razdelilni 

kuhinji v obeh enotah, predlaganje in uvajanje izboljšav. 
- Občasno spremljanje prehranskih navad otrok in kulturnega prehranjevanja ter 

predlaganje izboljšav.  
- Urejanje in iskanje rešitev v zvezi s prehrano otrok z alergijo na določena živila v 

sodelovanju s starši, vzgojiteljicami, kuharicami, ki pripravljajo dietne obroke. 
- Občasno spremljanje izvajanja Haccp - sistema v kuhinji, v razdelilni kuhinji v obeh 

enotah,  oddelkih in ukrepanje ob opaženih pomanjkljivostih. 
- Nadzor nad vodenjem dokumentacije in izvajanjem postopkov po načelih HACCP – 

sistema ter ukrepanje ob opaženih pomanjkljivostih. 
- Sodelovanje z vodjem kuhinje; sprotni dogovori, izmenjava mnenj, iskanje rešitev. 
- Vodenje in organizacija dela prehranske komisije 2 – 3 krat na leto. 
- Sodelovanje pri pripravi prigrizkov za posebne priložnosti, prireditvah in sodelovanje na 

prireditvah. 
- Spremljanje novosti na področju prehrane. 
- Sodelovanje ob inšpekcijskih pregledih in izvajanje ukrepov v skladu z določbami 

inšpekcijskih organov. 
- Sodelovanje z vodstvom vrtca, s kuhinjskim osebjem in strokovnimi delavci. 

SKRB ZA ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM 
- Spremljanje dnevnih novic, navodil, priporočil, ki jih izda  MIZŠ in NIJZ v zvezi s 

koronavirusom. 
- Priprava načrta, dopolnjevanje ukrepov, priprava protokola, pomembnih navodil, 

priporočil, preventivnih dejavnosti za zaposlene, otroke in starše v zvezi s 
koronavirusom v dogovoru z ravnateljem. 

- Skrb za koordinacijo aktivnosti in upoštevanje dogovorjenih pravil v času pojavljanja 
koronavirusa. 

- Spremljanje izvajanja dogovorjenega zdravstveno higienskega režima v kuhinji, v obeh 
razdelilnih kuhinjah, prostorih vrtca, v oddelkih, svetovanje in predlaganje ukrepov za 
izboljšanje stanja. 

- Zagotavljanje varnega okolja, ustreznih sanitarno – tehničnih in higienskih pogojev v 
prostorih vrtca in na zunanjih površinah.  

- Mesečni pregled izvajanja splošnih zdravstveno higienskih ukrepov v igralnicah in 
drugih prostorih vrtca ter skrb za shrambo dokumentacije.  

- Skrb nad izvajanjem dnevne kontrole igrišč in nad izvajanjem tri mesečnega pregleda 
komisije ter vodenju ustrezne dokumentacije. 

- Skrb za vzdrževanja igrišč in urejenost okolice vrtca. 
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- Spremljanje zdravstvenega stanja otrok, vodenje evidence nalezljivih bolezni in 
organizacija ustreznih ukrepov ob pojavu nalezljivih bolezni, obveščanje in sodelovanje z 
vsemi organi in poročanje.  

- Spremljanje poškodb otrok  v vrtcu, zbiranje poročil in vodenje evidence.  
- Skrb za zobno preventivo predšolskih otrok v vrtcu. 
- Sodelovanje pri ugotavljanju potreb po tekstilnih izdelkih in organizacija nabave le-teh.  
- Sodelovaje Centrom za krepitev zdravja – delavnice za otroke, izobraževanje  za starše, 

skrb za zdravje na delovnem mestu. 
- Sodelovanje z vodstvom, strokovnimi delavci in tehničnim osebjem. 
- Sodelovanje ob inšpekcijskih pregledih in izvajanje ukrepov v skladu z določbami 

inšpekcijskih organov. 
- Sodelovanje pri pregledu igrišč in skrb za odpravo pomanjkljivosti v sodelovanju z 

ravnateljem. 

SKRB ZA VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST 
- Vodenje  evidence in dokumentacijo na področju VPD in PV.  
- Spremljanje stanja VPD in PV v centralnem vrtcu in enotah vrtca in opozarjanje na 

ugotovljene pomanjkljivosti ter sodelovanje pri odpravljanju pomanjkljivosti.  
- Zagotavljanje zaščitne delovne obleke in obutve za zaposlene v skladu s planom in po 

potrebi.  
- Po potrebi organizacija obnovitvenega tečaja VPD in vodenje centralne evidence.  
- Spremljanje poškodb delavcev pri delu in vodenje centralne evidence.  
- Skrb za opravljanje zakonsko določenih pregledov vseh zaposlenih in vodenje evidence o 

obveznih zdravstvenih pregledih zaposlenih glede na oceno tveganja. 
- Sodelovanje ob inšpekcijskih pregledih in izvajanje ukrepov v skladu z določbami 

inšpekcijskih organov. 

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI IZVAJALCI 
- Sodelovanje z dobavitelji. 
- Sodelovanje z Zavodom za zdravstveno varstvo, Zdravstveno inšpekcijo RS, Inštitutom za 

varovanje zdravja, NIJZ. 
- Sodelovanje s pooblaščenim zdravnikom specialistom medicine dela. 
- Sodelovanje z Zdravstvenim domom Piran. 
- Sodelovanje z dr. Vesno Lazar Daneu. 
- Sodelovanje z Okoljem Piran. 

IZOBRAŽEVANJE 
- Izobraževanje na strokovnih posvetih in seminarjih v okviru področja dela.  
- Aktivno sodelovanje v aktivu organizatorjev prehrane in ZHR obalne regije.  
- Spremljanje strokovne literature in  zakonodaje. 

6.8.  DODATNA STROKOVNA POMOČ 

V sodelovanju s CKSG Portorož bodo defektologinje Ana Simončič, Ivana Pavlović in Tamara 
Milanković izvajale dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami. Logoped Jara 
Košuta bo imel pregled petletnikov in logopedske obravnave ter dodatno strokovno pomoč.  
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6.9.  PROSLAVE IN PRIREDITVE 

Vodja: Martina Jakus 

Komisija za proslave in prireditve je namenjena organizaciji posebnih dogodkov in 
obogatitvenih dejavnosti na nivoju vrtca.  Sestajala se bo predvidoma vsaka dva meseca, oziroma 
po potrebi pred večjimi dogodki in praznovanji na nivoju vrtca.  

Komisijo za proslave in prireditve sestavljajo predstavniki traktov in enot ter ravnatelj vrtca in 
pomočnica ravnatelja. 
Člani komisije so: 

- Martina Jakus - predstavnica prvega trakta drugega starostnega obdobja in vodja 
komisije, 

- Jasna Fiegl – predstavnica drugega trakta drugega starostnega obdobja, 
- Nina Medved – predstavnica oddelkov prvega starostnega obdobja, 
- Snežana Anđel – predstavnica enote Ježek, 
- Slavica Bombek – predstavnica enote Strunjan, 
- Uroš Savec – ravnatelj, 
- Vera Bubnič – pomočnica ravnatelja. 

Na posamezna srečanja bomo povabili še druge sodelavce, ki so vodje posameznih obogatitvenih 
dejavnosti. Na srečanju komisije bomo skupaj z vodjo posamezne dejavnosti načrtovali 
organizacijo. 

NALOGE KOMISIJE ZA PROSLAVE IN PRIREDITVE 
- Prioritetna naloga komisije je, da načrtuje večje dogodke in praznovanja na nivoju vrtca. 
- Komisija za proslave in prireditve bo prevzela organizacijo Čajanke ob novem letu in 

Sladoledarne ob zaključku šolskega leta.  
- Po izvedbi posameznih dogodkov se bo komisija sestala in evalvirala dogodek ter iskala 

možnosti za izboljšavo. 
- Načrtovali bomo potek različnih zbiralnih ali delavnih akcij. 
- Komisija za proslave in prireditve bo po predlogu ravnatelja, potrdila vodjo posamezne 

obogatitvene  dejavnosti, ki bo zadolžena za koordinacijo in organizacijo vseh dogodkov 
vezanih na to dejavnost. Poleg tega, vodja po opravljeni dejavnosti zapiše poročilo, ki 
mora zajemati prispevke vseh oddelkov in enot vrtca, ki so se vključili v dejavnost. 

- Komisija bo razpravljala  o nalogah vodij posameznih dogodkov in obogatitvenih 
dejavnostih. 

- O pomembnih dogovorih bomo člani poročali na svojih traktih in enotah. 
- Člani komisije bomo skrbeli za učinkovit pretok informacij in navodil. 

6.10. KABINETI  

Lutkovni kabinet - Maja Pavlič 
Foto in video dokumentacija - Vera Bubnič  
Telovadni kabinet - Nina Medved in Lara Prinčič  
Didaktični kabinet - Dolores Velikajne  
Glasbeni kabinet - Martina Dekorti 
Kolesarnica – Blaž Skočaj, Tina Pavletič Repič (Vesna Vokač) 
Za spletno stran vrtca skrbi Mateja Godnič. 
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7. RDEČA NIT VRTCA 

Naše glavno vodilo bo LJUDSKO IZROČILO. Trudili se bomo, da bodo vsi otroci preko ponujenih 
dejavnostih spoznavali vrednote ljudskega izročila. Ljudske igre, plese, pesmi, običaje in idr. 
bomo otrokom približali na njim zanimive in privlačne načine in jim tako polepšali čas v vrtcu. 

8. PROJEKTI 

V našem vrtcu dajemo poseben poudarek projektnemu delu. Otroci bodo vključeni v več 
projektov, ki bodo potekali v vrtcu in izven njega. Ti projekti so: 

8.1.  EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA 

Vodji: Snežana Anđel in Dolores Velikajne 

SESTAVA EKOODBORA 
Eko odbor sestavljajo ravnatelj Uroš Savec, pomočnica ravnatelja Vera Bubnič, ekokoordinatorici 
Snežana Anđel in Dolores Velikajne ter člani  Martina Jakus, Mateja Godnič, Špela Štempelj, Irena 
Kozlovič Ban.   

Članice imajo med šolskim letom zadolžitve znotraj odbora:  
Snežana Anđel: zbiranje gradiva, sklicevanje sestankov, eko načrt vrtca, ekoakcijski načrt, eko 
poročilo, sodelovanje s predstavitvijo celoletnega projekta na Altermedu 2022. 
Dolores Velikajne: zbiranje gradiva, sklicevanje sestankov, eko načrt vrtca, ekoakcijski načrt, eko 
poročilo. 
Vera Bubnič: fotografiranje aktivnosti otrok. 
Martina Jakus: sodelovanje s predstavitvijo celoletnega projekta na Altermedu 2022. 
Mateja Godnič:  dokumentiranje eko dogodkov in urejanje spletne strani z eko dogodki. 
Irena Kozlovič Ban:  pregled in nadzor ekološkega otoka. 
Špela Štempelj: zapisnikarica. 
Pri realizaciji ekoakcijskega načrta bodo aktivno sodelovale tudi druge strokovne delavke. 
V letošnjem šolskem letu bomo realizirale 3 srečanja, skupaj načrtovale, pripravljale vsebine in 
aktivnosti in evalvirale eko dejavnosti. 

Za pravilno kompostiranje (vlaženje in dodajanje prsti) skrbi strokovna delavka Simona 
Labazan, ki je tudi članica skupine ekoakcijskega načrta.  
Zbiralno akcijo zamaškov vodi Damjana Zigante. 
 
PROGRAM DELA 
Globalni cilji programa Ekošola: 

- spoznavanje samega sebe in drugih ljudi, 
- spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja, 
- vzgajanje za okoljsko odgovornost,  
- vzgajanje za zdrav način življenja v zdravem okolju, 
- navajanje otrok na potrpežljivost, sodelovanje, timsko delo,  
- pridobivanje novih znanj in spretnosti, 
- kvalitetno preživljanje prostega časa v naravi, 
- spodbujanje ustvarjalnega mišljenja in ekološke zavesti s pomočjo knjige, 
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- spodbujanje k razmišljanju o varčevanju energije, 
- vzgajanje k drugačnemu ravnanju za sooblikovanje zelene družbe. 

Cilji iz Kurikuluma: 
- oblikovanje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb; spoznavanje, da se ljudje in 

okolje, družba in kultura v času spreminjajo, 
- doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih, 
- razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa ter ravnanja z okoljem, 
- spoznavanje in razvijanje vrednot, stališč do ravnanja in ohranjanja čistega naravnega 

okolja ter demokratične kulture, 
- spoznavanje in razvijanje predstave o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnostih 

predelave, 
- spoznavanje različne prehrane in pridobivanje navad zdravega in raznolikega 

prehranjevanja, 
- razvijanje in oblikovanje otrokove osebnosti in samozavesti, 
- spodbujanje otrokove občutljivosti za okolje, razvijanje čustvenega odnosa do okolja, 
- razvijanje kritičnega in ustvarjalnega mišljenja. 

Izhodišča za načrtovanje: 
- načrtovanje, izvajanje in evalviranje globalnih ciljev za razvijanje ekološkega odnosa do 

okolja in vpletanje ciljev v vsakdanje življenje otrok v vrtcu, 
- izvajanje dejavnosti, ki otrokom omogočajo raziskovanje, eksperimentiranje, reševanje 

problemov. 
- izvajanje socialnih, gibalnih in plesnih iger,  
- vsakodnevno bivanje v naravi, razvijanje in spodbujanje interesa za opazovanje narave, 

ugotavljanje sprememb v naravi in kritičnega odnosa do varovanja okolja, konceptov, 
ustvarjanja. 

- zbiranje naravnega materiala z namenom razvijanja spretnosti natančnega opazovanja, 
spoznavanja, pridobivanja izkušenj, razvijanja matematičnih spretnosti,   

- zbiranje in spoznavanje različnih materialov, sodelovanje pri ločenem zbiranju 
odpadkov ali ponovni uporabi (uporaba embalaže) ali predelavi (izdelovanje papirja, 
recikliranje) in sodelovanje v pogovorih o posledicah kopičenja odpadkov za okolje in 
zdravje. 

Projekti 
Za ohranitev zelene zastave bomo v letošnjem šolskem letu sledili sedmim korakom Ekošole.  
Pomembne smernice in informacije za delo v šolskem letu bomo dobili na ekokonferenci v 
Laškem, 20. septembra 2021. Udeležili se je bosta ekokordinatorica Snežana Anđel in  
pomočnica ravnatelja Vera Bubnič. 
V okviru projekta Zgodnje naravoslovje smo izbrali temo Prehrana nekoč, danes in zdrav 
življenjski slog.  
Cilji projektne teme Prehrana nekoč: 

- spoznati prehrano iz svojega bivalnega okolja in iz narodopisnih virov slovenske 
narodne kuhinje, 

- spoznati domače pridelke in načine vsakodnevne  priprave hrane,  
- spoznati pomen prehrane med prazniki in za ljudske običaje. 

Cilji projektne teme Prehrana danes in zdrav življenjski slog:  



LDN Vrtca Morje Lucija                                                                                                      Šolsko leto 2021/22 

18 
 

- spoznati pomen zdrave prehrane in telesne aktivnosti (zdrav življenjski slog) za rast in 
razvoj otrok in odraslih. 

V okviru dveh  obveznih tematskih sklopov Voda – energija – odpadki /krožno gospodarstvo in  
Živeti s podnebnimi spremembami bomo izvedli številne aktivnosti.  
Cilji tematskih sklopov: 

- skozi izkustveno učenje dosegati postavljanje vrednot in temeljnih odnosov do okolja, 
- ozaveščanje o učinkoviti rabi energije, 
- ozaveščanje otrok o podnebnih spremembah, ki so del  našega vsakdana.  

Sodelovali bomo tudi v projektih: 
- Trajnostna mobilnost – misija zeleni koraki  
- Ekobranje za ekoživljenje - branje na tematiko ekološko-vzgojnih vsebin. 

Sodelovali bomo na sejmu Altermed 2022  s temo Prehrana nekoč, danes in zdrav življenjski 
slog.  

Druge eko aktivnosti 
Celo šolsko leto bomo sledili rdeči niti vrtca Ljudsko izročilo.  
V centralnem vrtcu in obeh enotah bomo skupaj z otroki urejali gredice in vse cvetlične vrtove. 
Sodelovali bomo: 

- pri izvedbi Tradicionalnega slovenskega zajtrka, 
- obeležili bomo pomembnejše eko dneve: Dan Zemlje, Dan podnebnih sprememb, Dan 

okolja in Dan vode. 
- spomladi bodo izbrane strokovne delavke sodelovale v 4. Eko taboru na Gorenjskem. 

Ob zaključku šolskega leta bomo izvedli druženje staršev in otrok na nivoju celega vrtca. 

Humanitarne in zbiralne akcije  
Med letom bomo izvedli dobrodelne akcije (krvodajalske akcije za zaposlene in starše, zbiranje 
zamaškov, odej in hrane za živali v zavetišču, izmenjalnico oblačil).   

OKOLJSKI PREGLED IN POROČILO O DELU  
Okoljski pregled izvajamo celo leto. 
Poročilo eko načrta vrtca in poročilo ekoakcijskega načrta bomo zapisali ob zaključku šolskega 
leta v določenih terminih. 

NAČRT RAVNANJA Z ODPADKI V USTANOVI 
V našem vrtcu nastajajo predvsem naslednje vrste odpadkov: embalaža, papir, biološki odpadki, 
organski odpadki ter ostali mešani odpadki. Vsi koši so, z namenom pravilnega razvrščanja, v 
ustrezni barvi z ustrezno nalepko.  
Embalaža 
Odpadno embalažo zbiramo ločeno po vseh traktih v 25-litrskih koših, te pa odlagamo v 700  
litrski zabojnik na ekološkem otoku ob vrtcu. Dva krat mesečno jo odvaža  javno podjetje Okolje 
Piran. 
Papir 
V vsaki igralnici, na hodnikih in garderobah za otroke, v umivalnici, knjižnici in ob fotokopirnih 
strojih so koši za papir. Otroci, strokovni delavci in tehnični kader, čistilke in starši vanje sproti 
odlagajo papirne odpadke. 700 litrski zabojnik za papir je na ekološkem otoku ob vrtcu. Papir z 
ekološkega otoka dvakrat  mesečno odvaža javno podjetje Okolje Piran. 
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Organski odpadki iz kuhinje 
Ostanke hrane iz kuhinje zbiramo in hranimo v posebnih zaprtih sodih, ki so nameščeni na 
ekološkem otoku in jih podjetje Biotera odvaža dvakrat tedensko. Zbiramo tudi odpadna jedilna 
olja, ki pa jih je zelo malo, saj kuharice veliko hrane pripravijo v konvektomatu. 
Biološki odpadki 
Na vseh traktih je pokrita posoda za biološke odpadke. Otroci in vzgojitelji vanje sproti odlagajo 
ostanke sadja in zelenjave. Biološki odpadki se zbirajo tudi v kuhinji. Ob zeliščnem vrtu imamo  
kompostnik, ki ga polnimo z biološkimi odpadki iz kuhinje in traktov. Enako velja za enoto 
Strunjan. 
Odpadna električna in elektronska oprema 
Del električne opreme odpeljejo že obrtniki, ko zamenjujejo staro in nameščajo novo opremo. 
Manjše aparate zbira hišnik, ki jih odpelje v zbirni center v Dragonjo.  
Odpadne baterije in sijalke  
Odpadne baterije in sijalke zbira hišnik, ki jih odpelje v zbirni center v Dragonjo.  
Zamaški 
Zbiralne škatle za zamaške stojijo v otroških garderobah na vsakem traktu.  
Z mesecem junijem 2019 smo se pridružili humanitarni akciji Palčica pomagalčica, katere 
nosilka je učiteljica Larisa Štoka. Vsa zbrana sredstva bodo namenjena za pomoč otrokom, ki so 
pod okriljem neprofitnega društva Križemrok. Tokrat zbiramo za dečka Urbana. Akcijo vodi 
Palčica pomagalčica in Dobrodelni škrat. V našem vrtcu skrbi za zbiralno akcijo zamaškov 
strokovna delavka Damjana Zigante.  
Ostali odpadki -  mešani komunalni odpadki 
V vsaki igralnici imamo koše za mešane odpadke. Na ekološkem otoku imamo 700 litrski 
zabojnik za omenjene odpadke. Javno podjetje Okolje Piran jih odvaža večkrat mesečno. 
Steklo 
Steklenih odpadkov je zelo malo, zato v ustanovi nimamo posebnih košev. Steklo odlagamo v 
zabojnik na ekološkem otoku ob vrtcu. Dvakrat mesečno ga odvaža Javno podjetje Okolje Piran. 
Kosovni in nevarni odpadki 
Kosovnih odpadkov v vrtcu ne zbiramo. odpisane predmete hišnik odpelje na deponijo v 
Dragonjo, redko naročimo tudi velik zabojnik. Nevarne odpadke, ki nastanejo pri urejanju 
prostorov vrtca hišnik takoj odstrani in jih odpelje v zbirni center v Dragonjo. Ostalih nevarnih 
odpadkov v ustanovi nimamo.  
Divja odlagališča  
Na divja odlagališča v okolici lahko opozorimo Javno podjetje Okolje Piran. Lokacijo nastalega 
divjega odlagališča lahko sporočimo »ekologom brez meja«, ki jih obiščejo in pregledajo ter 
ocenijo potek sanacije. 
Obvestilni znaki pri zbiralnikih ločevanja odpadkov 
Za odpadke uporabljamo napise kot so: embalaža, papir, biološki odpadki, ostali odpadki in 
ustrezne nalepke ter barve pokrovov in zabojnikov. Rdeča - papir; Rumena - embalaža oz. 
plastika; Rjava - biološki odpadki; črna - ostali odpadki. Ker smo vrtec in otroke seznanjamo s 
prvimi koraki ločevanja odpadkov, smo koše poimenovali po namenu: Papirko, Plastenko.... 
Spremljanje učinkovitosti ločevanja odpadkov 
Učinkovitost ravnanja z odpadki spremljamo vsi strokovni delavci tako, da z lastnim zgledom 
otroke navajamo na pravilno ločevanje odpadkov, jih učimo pravilnega ravnanja z odpadki, 
skupaj z njimi večkrat pregledujemo koše in zabojnike in ustrezno ukrepamo. 
Eko odbor še posebej spremlja, opazuje, spodbuja k pravilnemu in učinkovitejšemu ločevanju. 
Sodelujemo tudi s čistilkami, da na ekološkem otoku pravilno ločujejo.   
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OBVEŠČANJE ZAPOSLENIH, OTROK IN STARŠEV 
Za informiranje strokovnih delavcev so zadolženi člani eko odbora. 
O vseh ekoloških aktivnostih, vsebinah in prireditvah obveščamo starše in ostale z eko kotički na 
traktih, na spletni strani vrtca in preko medijev. 

8.2.  FIT KOBACAJ 

Vodja: Dušanka Bočkaj 

Nadaljevali bomo projekt Fit Kobacaj, v katerega smo se vključili v šolskem letu 2019/20. 

Fit Kobacaj je specializiran program za področje telesne dejavnosti in športa za predšolsko 
obdobje, s poudarkom na prvem starostnem obdobju. Predvideno imamo II. modul I in II. 
stopnje. Vsako posamično izobraževanje zajema teoretični in praktični del. Teme se vsebinsko 
dopolnjujejo in nadgrajujejo. Didaktične delavnice so namenjene prikazu izvedbe učnega 
procesa s Fit strategijo poučevanja. Na posamezni učni enoti se uporablja Fit didaktične gibalne 
igre in Fit didaktične pristope, ki jih strokovni delavci spoznavajo v okviru Fit internih 
strokovnih usposabljanj. Fit pedagogiko nam bo predstavila ga. Barbara Konda, uni. dipl. 
fiziologinja.  

8.3.  PROGRAM NTC UČENJA 

Vodja: Jasna Fiegl 

Program NTC učenja je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju 
možganov. Vzgojitelje in učitelje sistematično usmerja k tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki 
še posebno dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav (t.i. sinaps med 
nevroni) v času njihovega najintenzivnejšega razvoja. Zaradi svoje nevrofiziološke osnove 
program dobro dopolnjuje izhodišča Kurikuluma za vrtce ter ga hkrati bogati. Avtor projekta je 
Ranko Rajović (MENSA Srbija).  

Program NTC učenja, je razdeljen v tri faze oz. stopnje: 
I. SPODBUJANJE RAZVOJA SINAPS V MOŽGANIH (nevronska mreža)  

- Telesno-gibalne igre 
- Igre za akomodacijo  
- Grafomotorične igre  

II. SPODBUJANJE POMNJENJA Z ASOCIACIJAMI  
- Igre s simboli  
- Igre spomina  
- Glasbene dejavnosti  

III. SPODBUJANJE FUNKCIONALNEGA MIŠLJENJA  
- Uganke, problemska vprašanja  
- Igre za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja 

CILJI PROGRAMA: 
- V vsakodnevno pedagoško delo vnesti elemente, ki dokazano stimulirajo mentalni razvoj 

otrok v predšolskem obdobju, s tem pa se stimulira razvoj nadarjenosti, razvoj 
koordinacije gibov in motorike, preprečuje se zmanjšanje koncentracije in pozornosti v 
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kasnejšem življenju in razvija se hitrost razmišljanja in zaključevanja (funkcionalno 
znanje). 

- Povečuje se nivo intelektualnih sposobnosti vseh otrok, ki so v programu, pomaga pri 
razvoju nadarjenosti. 

- Zgodnje odkrivanje nadarjenih otrok. 

PODROČJA DEJAVNOSTI: 
GIBANJE: 
CILJI: 

- spodbujanje in omogočanje različnih gibalnih dejavnosti otrok, 
- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 
- pridobivanje zaupanja v lastne gibalne sposobnosti in svoje telo, 
- razvijanje ritmičnosti pri preprostih plesnih igrah, 
- iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov, 
- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja v naravi in zaprtih prostorih (hoja, tek, skoki, 

poskoki, podajanje, plezanje, valjanje, vrtenje), 
- razvijanje orientacije na sebi, v prostoru, na prostem, v naravi, 
- usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje), način 

(kako se telo giblje), 
- razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok in 

nog), ravnotežje, 
- razvijanje gibalnih sposobnosti, vztrajnosti in natančnosti, 
- razvijanje prstne spretnosti oz. tako imenovane fine motorike, 
- usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo,  
- uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila,  
DEJAVNOSTI: 
- izvaja vaje za ravnotežje z ali brez rekvizitov, 
- hodi po gredi, po različnih zidkih, robnikih, kamnih, ledu, ravni, valoviti, lomljeni črti 

(navzdol, navzgor, v vse smeri, na znak spremeni smer – hitro reagira), 
- hodi in teče (čim več bos) po valovitem, neravnem terenu, 
- hodi po navodilih, v gibanju in z gibanjem reši slikovno uganko, 
- premešča žogo iz roke v roko, vleče igrače, meče predmete, žoge v cilj,  
- vaje z žogo – kotali in lovi z obema rokama, ciljajo tarčo, zbijajo predmete ... 
- izvaja vaje rotacije – vrti se 10 krat v eno stran, drugi dan pa v drugo stran (v levo in 

desno stran), vrti se sede, leže, na gugalnici, okoli stebrov na igrišču, 
- preskakuje ovire v naravi, pleza, skače, 
- skače po navodilih ob štetju, 
- s kredo in drugimi pisali riše ravne črte na tablo, papir, plakat, tla, 
- navija volno, vrvico na palico, na klopčič, 
- premešča žogo iz roke v roko, vleče igrače, meče predmete, žoge v cilj, 
- ob slikovni predlogi se postavi v: vrsto, kolono, krog. 

JEZIK: 
CILJI: 

- doživljanje in spoznavanje verbalne komunikacije kot vir ugodja in reševanja problemov, 
- razvijanje predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti,  
- sodelovanje v pogovorih o državah, pojavih, avtomobilih, ljudeh, 
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- branje logotipov (avtomobilov, trgovin, …), 
- spoznavanje, da je mogoče izgovorjene besede zapisati in jih nato znova prebrati, 
- razvijanje zmožnost rabe jezika v povezavi z mišljenjem, 
- spoznavanje besede, knjige kot vir informacij, 
- doživljanje in spoznavanje umetniških jezikov in njihovih izraznih lastnosti, 
- razvijanje ustvarjalne domišljije. 

DEJAVNOSTI: 
- igra se jezikovne, besedne, glasovne igre, 
- sodeluje v igrah fonološkega zavedanje: išče besede z istim prvim glasom išče rime na 

posamezno besedo, posluša in poimenuje prvi glas v besedi; glaskuje besede – udarja 
zloge, 

- sodeluje v igrah jezikovnega zavedanja: kaj sodi skupaj; kateri predmet/sličica je 
vsiljivec,  

- sodeluje v pisanju in branju: sličici/predmetu poišče napisano besedo.  
- rešuje besedne in gibalne uganke in zgodbe z uganko, 
- izmišljuje si rime in uganke, igre, pravljice, razlaga posamezne besede, 
- izmišlja si svoje zaključke zgodb, vstavlja nove elemente v zgodbo, 
- prepoznava zapis svojega imena, povezuje zapis s simbolom, opazuje in išče podobnosti 

slikovnih materialov, 
- pripoveduje /izmišljuje si ob slikah, story cubs, 
- izgovarja hitro govorjenke, 
- uči se pesmi s simboli, 
- išče pare besed iz čarobne škatle z besedami in se igrajo prekrivanke. 
- opazuje in sodeluje v pisanju in branju: opazuje pisanje vzgojitelja, opazuje in sprašuje o 

črkah in besedah na panojih, tablah, plakatih, prerisuje simbole črk. 

DRUŽBA: 
CILJI: 

- razvijanje sposobnost in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih 
odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje problemov, pogajanja,….),  

- spodbujanje in razvijanje socialnih veščin,  
- uporaba asociacij in simbolov, 
- razvijanje in negovanje lastne samopodobe, 
- razvijanje interesa in zadovoljstva ob odkrivanju širšega sveta zunaj domačega okolja, 
- živi, se igra, se uči v naravi in o naravi, 
- oblikuje ustrezno predstavo o planetu Zemlja, 
- išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema, 
- primerja klasificira in razvršča,   
- razvijati ustvarjalno mišljenje,  
- se postopoma seznanja s širšo družbo in kulturo oz. spoznava države sveta. 

DEJAVNOSTI: 
- igra skupinske igre, ki temeljijo na določenih pravilih (Človek ne jezi se, Spomin, domine, 

polžek leze, različne igralne karte ...), 
- ogleduje zemljevid Lucije,  Slovenije, sveta ter globus, sprašuje, se pogovarja o tem,  
- spoznava državo Slovenijo, 
- spoznava države sveta, 
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- ogleduje si otroke drugih držav, knjige, video posnetke in tako spoznava značilnosti 
drugih krajev, 

- prepoznava, poimenuje, opisuje pomembne znake, oznake in logotipe,  
- podoživlja prometne in druge socialne situacije v igri s prometnimi znaki in plastičnimi 

avtomobili, 
- s pomočjo fotografij mesta se orientira v naselju, 
- rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanje. 

UMETNOST 
CILJI: 

- doživlja in spoznava umetniške jezike in njihove izrazne lastnosti,  
- je splošno ustvarjalen. 

DEJAVNOSTI: 
- igra pantomimo – uganko z gibi, 
- posluša glasbo različnih kultur in narodov, 
- prepoznava razlike v načinu, ritmu, tempu, dinamiki, 
- izdeluje in igra na instrumente, pojejo, 
- striže, lepi, guba, riše, slika, mečka,… 
- mesi testo, gnete in oblikuje glino, plastelin, 
- ustvarja slike s čepki, kvadratki 1x1, lesenimi liki, nepravilnmi lesenimi oblikami, 

ploščicami, kamenčki, hama perlicami, 
- barva barvanke prometnih znakov, logotipov, grbov, mandal... 
- se giba ob klasični glasbi (vrtenje, hoja v ritmu, …), 
- navija igrače, volno na palico; reže, lepi, guba, riše, slika, mečka, … 
- sodeluje v igrah z akomodacijo (ples z baloni, trakovi,tančicami…), 
- igra se s simboli (zvoki dežja, zvoki vetra, sonce sije ter gibalno ponazorijo različne zvoke  

v naravi,…). 

MATEMATIKA 
CILJI: 

- išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema, 
- primerja klasificira in razvršča,   
- razvija ustvarjalno mišljenje, 
- rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanje. 

DEJAVNOSTI: 
- razvršča in primerja simbole trgovin, artiklov, grbe slovenskih mest, logotipe vozil 

(barve, postavitev črt, horizontalne, vertikalne, poševne  simbolne vsebine,…..), 
- zapisuje in se uči branja pesmi s simboli, prepozna druge simbole, 
- zapisuje s simboli,  
- s črto povezuje, 
- razvršča v tabele in jih bere, 
- iz različnih materialov poljubno in po navodilu riše, barva in sestavlja nize.  
- s simboli zapisuje pravila v skupini - znake, uganke, pravljice in jih berejo,…. 
- niza gumbe, tulce, perlice, mozaik kamenčke v različna zaporedja,  
- polaga zamaške po slikovni predlogi. 

 
 



LDN Vrtca Morje Lucija                                                                                                      Šolsko leto 2021/22 

24 
 

NARAVA 
CILJI: 

- spoznava živo in neživo naravo, 
- živi, se igra, se uči v naravi in o naravi, 
- oblikuje ustrezno, starosti primerno, predstavo o planetu Zemlja. 

DEJAVNOSTI: 
- opazi, poimenuje podobnosti in razlike v naravi, 
- igra igre s pravili v naravi in o naravi, 
- spoznava planet Zemljo, globus, 
- ogleduje si zemljevide,  
- sodeluje v pogovorih o zemlji, ljudeh, pojavih, živalih,  
- sestavlja različne sestavljanke, 
- ogleduje si enciklopedije, komentira slike v njej, primerja, 
- spoznava različne rastline...  

VLOGA ODRASLEGA: 
- zapisuje izjave otrok ter posameznike spodbujamo pri igri, 
- spodbuja samostojno učenje, raziskovanje (učenje iz lastnega nagiba, ga pohvalimo), 
- pripravi ustrezne kotičke za eksperimentiranje, raziskovanje, v katerih je omogočeno 

tudi individualno delo, 
- razvija jim pozitivno samopodobo, krepimo zaupanje vase, 
- spoštuje domiselnost otrok, njihove ideje, 
- ideje vrednoti konstruktivno, ne vzbuja občutka, da so zavrnjeni, 
- omogoča zaznavanje z vsemi čuti in čutno izražanje, 
- navaja na zaznavanje problemov in na dokazovanje pravilnosti rešitve,  
- spodbuja različnost pri reševanju problemov (izogibajmo se utrjenih poti), 
- uporablja miselne tehnike asociacij, brainstorminga .... za porajanje novih idej, 
- omogoči jim dovolj časa za izvajanje različnih dejavnosti in za odgovarjanje na naša 

vprašanja, 
- je odgovoren za varnost otrok, 
- nudi ustrezne izzive, 
- pomaga, da otrok zazna svoj napredek, 
- spodbuja k rešitvi začete naloge, 
- opazuje otroke pri igri, 
- uporablja matematične izraze, 
- spodbuja k reševanju zahtevnejših nalog, 
- spodbuja k opisovanju lastnosti, 
- ustvari situacijo, da otrok sam reši problem, 
- bere in pripoveduje, 
- izkoristi priložnosti za poglobljen pogovor z otroki, 
- pogosto uporablja črke in tisk, 
- nudi spoznavanje simbolov odraslih, 
- spodbuja k razpravi o ..., 
- skrbi za povezanost vrtca in družine, 
- skrbi za pretok informacij, 
- ureja kotičke za družabne, socialne in simbolne igre, 
- upošteva individualne sposobnosti otroka, 
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- izziva otroka s pestrimi viri, 
- ustvari prijetno vzdušje zaupanja, ter povezuje področje umetnosti z ostalimi področji. 

8.4.  PREVENTIVA IN VZGOJA V CESTNEM PROMETU 

Vodja: Martina Jakus 

Prometna vzgoja je sestavni del vsakodnevnih aktivnosti in dejavnosti s poudarkom na prometni 
vzgoji in varnosti otrok v prometu. Otroci se v vrtcu seznanjajo z varnim vedenjem in se naučijo 
živeti in ravnati v prometu. 

Namen varne mobilnosti v vzgoji je razvijanje, krepitev znanja in veščin pri otroku za varno 
mobilnost ter z aktivnim in inovativnim pristopom dvigniti raven pismenosti. 

V posameznih oddelkih vrtca bodo potekale različne dejavnosti in projekti, ki jih bodo 
načrtovale vzgojiteljice. 

CILJI 
- Razvijati sposobnosti, spretnosti, znanja in navade, ki omogočajo otroku varno 

vključevanje v promet kot pešec. 
- Varno vključevanje v promet in upoštevanje ter spoštovanje pravil ob spremstvu 

odraslega. 
- Osveščati starše o pomenu prometne vzgoje za razvoj otroka. 
- Razvijati in krepiti znanje in veščine za kulturo vedenja in sobivanja v prometu. 

NAČELA VARNE MOBILNOSTI 
- Načelo kulture vedenja v prometu (pravila ravnanja v prometu, vedenje, moralne 

vrednote). 
- Načelo telesnega gibanja in skrb za zdravje. 
- Načelo ohranjanja okolja in skrb za čisto okolje. 

PREDVIDENE SKUPNE DEJAVNOSTI SPVCP ZA LETO 2021/2022 

SEPTEMBER 
- Evropski teden mobilnosti od 16. – 22. 9. 2021 pod sloganom Živi zdravo. Potuj 

trajnostno. 
- 22. 9. 2021 – DAN BREZ AVTOMOBILA. 

OKTOBER 
- Teden prometne varnosti- v vrtcu bodo potekale dejavnosti povezane s prometom. 
- Predviden je obisk policijske postaje Lucija ali obisk policistov v vrtcu. 
- Otroci se bodo preko raznih dejavnosti seznanjali z varnostjo v prometu, na sprehodih 

bodo opazovali promet in utrjevali pridobljeno znanje o prometu. 
- Mesec požarne varnosti - otroci bodo spoznali delo gasilcev in njihovo vlogo v cestnem 

prometu. 
- Oktober je mesec požarne varnosti zato načrtujemo obisk gasilcev. 

APRIL  
- Aprila 2022 si bodo otroci ogledali lutkovno predstavo s področja prometne varnosti 

Nika in promet. 
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- Najstarejši otroci bodo sodelovali v programu Kolesarčki. 

Skozi šolsko leto pa se bomo priključili še morebitnim dejavnostim katere bodo organizirane v 
okviru sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

TRAJNOSTNA MOBILNOST 
Namen trajnostne mobilnosti je spodbujati spreminjanje potovalnih navad otrok in staršev ter 
posledično zmanjšanju uporabe motornih vozil v okolici vrtca. 

V starejših skupinah bomo tekom šolskega leta izvedli igro Beli zajček s katero otroke in starše 
spodbujamo k uporabi alternativnih vrst prevoza.  Preko zgodbe Beli zajček bodo otroci spoznali 
vpliv prometa na kvaliteto življenja zemljanov in spoznali različne alternativne vrste prevoza.  
Otroke in starše bomo motivirali za uporabo trajnostnih prometnih virov ob prihodu in odhodu 
iz vrtca.  

8.5.  PROSTOVOLJSTVO IN KRVODAJALSTVO  

Vodja: Ingrid Fikfak Vergolini 

Zaradi velikega zanimanja, potrebe, razvoja empatije in pozitivnega odziva otrok, zaposlenih in 
staršev otrok, ki obiskujejo naš vrtec, bomo tudi v tem šol. letu  vključeni v projekt. 

CILJI: 
- predstaviti otrokom pomen prostovoljstva, 
- predstaviti otrokom pomen krvodajalstva, 
- razvijati empatijo v širšem pomenu, 
- spoznavanje samega sebe in drugih ljudi, 
- seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja, 
- seznanjanje z različnimi poklici in družbenimi funkcijami. 

AKTIVNOSTI: 
- predstavitev dela prostovoljcev gasilcev, reševalcev in mladih v preventivi  in varnosti v 

prometu, 
- zbiramo oblačila in predmete za otroke (zbrano odpeljemo ne RK Lucija), 
- zbiramo zamaške za dobrodelni projekt na nivoju cele Slovenije: Palčica Pomagalčica, 
- novoletni nastop otrok v CSO, 
- zbiranje igrač in knjig za otroke iz socialo šibkih družin v naši občini (RK Lucija), 
- nastop otrok, obdaritev in druženje v našem vrtcu za vse upokojene Vrtca Morje Lucija, 
- obisk Irene Dolinšek v vlogi Rdeče vile, s predstavitvijo avtorske zgodbice Rdeča 

Kapljica, 
- pomoč zavrženim živalim iz Obalnega zavetišča v Sv. Antonu, z zbiranjem starih odej, 

brisač, preprog, suhe in mokre hrane, 
- organizirano krvodajalstvo v bolnici Izola (zaposleni, starši, sorodniki otrok našega 

vrtca), 
- obdaritev vseh žena, ki jih otroci srečajo na sprehodu 8. marca, z otroško risbico in 

simpatično, prijetno mislijo, 
- nastop otrok v CSO (dan žena), 
- obisk sedeža RK v Luciji z otrokom primerno predstavitvijo o pomembnosti pomoči 

sočloveku v materialni, socialni ali duševni stiski. 
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8.6.  STRPNOST IN PRIJATELJSTVO 

Vodja: Vera Bubnič 
 
Tudi letos se bomo vključili v projekt izobraževalnega centra Eksena, katerega pokrovitelj je 
varuh človekovih pravic Peter Svetina. Organizacija Združenih narodov je za Mednarodni dan 
strpnosti razglasila 16. november.  
Tema mednarodnega projekta je Z DRUGIMI RAVNAJ TAKO, KOT SI ŽELIŠ, DA BI DRUGI 
RAVNALI S TABO. 
V projekt bodo vključeni otroci od 4. do 6. leta in njihovi mentorji. 
Namen projekta je promocija Mednarodnega dneva strpnosti ter ozaveščanje otrok in mladih o 
različnih oblikah nestrpnosti, spodbujanje strpnosti, medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in 
sodelovanja. 
Cilji: 

- otrokom dati priložnost, da skozi lastno izražanje še bolj ozavestijo problematiko 
nestrpnosti in spoznajo pomen strpnosti. 

Aktivnosti: 
- otrokom bodo mentorice predstavile literarne vsebine na dano temo, 
- vodile bodo pogovore o prijateljstvu, strpnosti, sodelovanju, medsebojnih odnosih, čutu 

za sočloveka, 
- učili se bodo pesmi o prijateljstvu, 
- otroke bodo spodbudile k razmišljanju o razumevanju pozitivnih in negativnih odnosov 

do sočloveka (izjave otrok), 
- otroci bodo izrazili svoja razmišljanja o temi z različnimi likovnimi izdelki, 
- sodelovali bodo pri pripravi plakatov, likovnih izdelkov in zapisov ter izmenjali mnenja o 

izvedenih aktivnostih, 
- z izbranimi likovnimi izdelki bomo v vrtcu sodelovali na osrednji nacionalni razstavi. 

8.7.  MALI SONČEK 

Vodja projekta je vzgojiteljica Dušanka Bočkaj, ki bo koordinirala dejavnosti, sklicevala vodje 
oddelkov, organizirala zaključno prireditev s podelitvijo medalj. 

Poleg ciljev, ki so opredeljeni v kurikulumu za vrtce za področje gibanja, so cilji 
gibalnega/športnega programa Mali sonček naslednji: 

- Obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu zlasti na prostem z 
raznovrstnimi dejavnostmi, ki vključujejo sodobne in improvizirane športne 
pripomočke. 

- Spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa. 
- Spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa ne glede na 

vremenske razmere.  
- Pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh 

starostnih obdobjih. 

Vsebuje 4 stopnje: 
Mali sonček – modri (za otroke od 2. do 3. leta) vsebuje 8 nalog: 

- Modri planinec, 
- igre brez meja, 
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- naravne oblike gibanja na prostem, 
- igre na prostem- pozimi, 
- vožnja s poganjalčkom, 
- igre z žogo, 
- ustvarjanje z glasbo in ritmom, 
- naravne oblike gibanja. 

Mali sonček – zeleni (za otroke od 3. do 4. leta) vsebuje 8 nalog: 
- Zeleni planinec, 
- igre brez meja, 
- mini kros, 
- igre na prostem s smučmi, 
- vožnja s triciklom ali skirojem, 
- igre z žogo, 
- ustvarjanje z glasbo in ritmom, 
- naravne oblike gibanja. 

Mali sonček – oranžni (za otroke od 4. do 5. leta) vsebuje 8 nalog: 
- Oranžni planinec, 
- igre brez meja, 
- mini kros, 
- igre na prostem s smučmi, 
- vožnja s skirojem ali kolesarjenje,  
- igre z žogo, 
- ustvarjanje z glasbo in ritmom, 
- naravne oblike gibanja. 

Mali sonček – rumeni (za otroke od 5. Do 6. leta) vsebuje 11 nalog: 
- Rumeni planinec, 
- igre brez meja, 
- mini kros, 
- igre na prostem s smučmi, 
- kolesarjenje, 
- rolanje, 
- drsanje, 
- igre z žogo, 
- ustvarjanje z gibom in ritmom, 
- elementi atletske in gimnastične abecede, 
- igre z vodo, ob vodi in v vodi. 

Glede na potek epidemije bomo prilagajali število opravljenih nalog.  

V tem šolskem letu bomo, tako kot v minulem, za določene naloge uporabile različne primerne 
površine v Luciji: park Sonce (kolesarjenje, rolkanje, mini kros, vožnja s skiroji), šolsko športno 
igrišče, nogometno igrišče z umetno travo (igre z žogo, tek), bližnjo in daljno okolico za pohode 
mlajših in starejših otrok, …Skušale bomo uporabiti čim več različnih površin v naši okolici za 
izvajanje nalog malega sončka (obala, gozd,..). 

Vzgojiteljice se bomo same odločile, katero od določenih nalog ne bomo opravile, saj nam ni 
potrebno realizirati vseh.  
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Starše bomo skušale še bolj motivirati k sodelovanju. Predvsem pri udeležbi pohodov, ki jih 
izvedejo v lastni režiji. Spodbujale, da samoiniciativno organizirajo športna druženja. 
(kolesarjenje, rolkanje, pohod,..). Seveda kolikor nam bo dopuščala epidemiološka situacija v 
Sloveniji. 

8.8.  VARNO S SONCEM 

Vodja projekta: Mateja Godnič 

Cilji:  
- upoštevamo uro dneva: ko je sonce najmočnejše (poleti med 10. in 17. uro), se ne 

izpostavljamo soncu, 
- upoštevamo pravilo sence: »Kadar je dolžina sence krajša od dolžine telesa, se umaknem 

v senco!«, 
- kadar se ne moremo umakniti soncu, si z oblačili, pokrivalom in očali ustvarimo svojo 

lastno senco, 
- na predelih, ki jih ni mogoče zaščititi na naravne načine, kot dodatno zaščito uporabimo 

kemične varovalne pripravke, 
- pijemo dovolj vode. 

Med poletnimi dnevi smo pozorni, da bodo otroci imeli ustrezno zaščito. Izogibali se bomo soncu 
ko je UV faktor višji. S starši se bomo dogovorili, da svoje otroke ustrezno zaščitijo ter namažejo 
z zaščitno kremo doma. Starši bodo seznanjeni s programom Varno s soncem na prvih 
roditeljskih sestankih in brošurami z vsemi navodili, kako pravilno poskrbeti za zaščito pred 
soncem v poletnem času. Vzgojiteljice starše opozarjamo in smo same pozorne, da otroci niso 
izpostavljeni soncu.  

Dejavnosti bomo izvajali v senci na igrišču: 
- branje pravljic, zgodbic v senci dreves; 
- izdelovanje različnih izdelkov;  
- igre z vodo; 
- pogovori o pomembnosti ne izpostavljanju soncu ob neprimernih urah. 

8.9.  JEZIKI ŠTEJEJO  

Ime modela Poslušaj, ponovi, povej!  
Predlagatelj 
modela in vodja 
preizkusa  

Anita Sila, asistentka za angleški jezik, UP Pedagoška fakulteta 
 
 

VIŠ / JRZ UP Pedagoška fakulteta, Vrtec Morje Lucija 
Cilji in ciljna 
skupina 
(razvoj 
spretnosti in 
kompetenc, 
uzaveščenje 
medkulturnosti, 
Druge vrednote 
in dosežki). 

- Ugotoviti, na katerih ravneh starosti in s katerimi oblikami urjenja 
se sposobnosti fonološkega zavedanja (FZ) v slovenščini in 
angleščini, izboljšajo; 

- s pomočjo praktikov in raziskovalcev s področja pred-
opismenjevanja in opismenjevanja opredeliti dileme v zvezi z 
razvijanjem sposobnosti FZ v slovenskem in angleškem jeziku; 

- oblikovati model za razvijanje sposobnosti FZ v angleškem jeziku v 
zgodnjem obdobju in ga preizkusiti v empirični praksi; 

- razvijati senzibilizacijo za raznojezičnost in raznokulturnost. 
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Starostna in 
šolska stopnja  
 

Odrasli funkcionalni večjezični/raznojezični uporabnik je namreč 
zmožen uspešno delovati v eno- in večjezičnih okoljih, sprejemati 
jezikovne in kulturne podobnosti in razlike ter z večjo kritičnostjo 
prispevati k bolj demokratični družbi. Danes enojezičnost ni več 
norma v odprtih družbenih okoljih, saj kažejo rezultati 
znanstvenih raziskav na številne prednosti govorcev več jezikov 
pred govorci enega jezika. Prednosti se kažejo na področju 
delovanja možganov, saj je za večjezične uporabnike značilna 
drugačna struktura možganov kot za enojezične. Govorci več 
jezikov imajo bolje razvito divergentno mišljenje, metajezikovne 
zmožnosti in se v kompleksnih okoliščinah bolj uspešno 
osredinjajo na izbrano nalogo ter kasneje razvijejo demenco. Prav 
tako se kažejo pomembne prednosti tudi na osebnem kot tudi na 
profesionalnem področju, saj so ljudje, ki delujejo v več jezikih, bolj 
odprti za druge in drugačne, so bolje zaposljivi, imajo povečane 
možnosti stika z avtentičnimi viri itn. (UN za tuji jezik v 2. in 3. 
razredu OŠ). 

Implementacija modela je namenjena razvijanju fonološkega zavedanja v 
slovenščini in angleščini otrok v zgodnjem obdobju (vrtec (5-6 let) in 
učencem prvega triletja OŠ. 

Raziskovalno 
ozadje modela  
(opis izhodišč in 
znanstvenih 
podlag, do 2000 
znakov s 
presledki)  
 

Fonološko zavedanje je potrebno razvijati že v predbralnem in 
predpisalnem obdobju zaradi pomena slušnega zaznavanja glasov v 
materinščini in v drugem ali tujem jeziku. Cilj tega je doseganje 
funkcionalne dvo- ali večjezične pismenosti.  
Otroci, ki usvajajo drugi jezik od rojstva oziroma pred tretjim letom 
starosti, že takoj spoznajo glasovne značilnosti obeh jezikov, razvijejo 
dvojno besedišče in določeno stopnjo razumevanja v obeh jezikih (Colja, 
2013). Slabše razvite sposobnosti FZ so povezane s slabšim učenjem besed 
tako v maternem kot v drugem/tujem jeziku (Elbro in Jesen, 2005; Hu, 
2003; Hu in Schuele, 2005; Mayringer in Wimmer, 2000).  
Razvijanje slušnega zaznavanja glasovnih značilnosti jezika se lahko 
sistematično prične že v vrtcu. Sočasni dvojezični govorci običajno že 
zaznavajo glasovne razlike v jeziku in so jih sposobni tudi pravilno 
artikulirati. Otroci, ki pa se srečujejo z novim jezikom po tretjem letu 
starosti, morajo spoznati razlike med jezikoma, zato so zanje vaje FZ še 
posebej pomembne (Colja, 2013). Če imajo otroci dobro razvite 
sposobnosti FZ v maternem jeziku, jih ni posebej potrebno razvijati še v 
drugem/tujem jeziku (npr. angleščini), saj se razvitost FZ prenaša iz enega 
jezika v drugega. Morajo pa se seznaniti z glasovi drugega/tujega jezika in 
se naučiti razločevati med glasovi, ki se razlikujejo od maternega jezika. Da 
bi otroci, ki se učijo drugega/tujega jezika, razvili FZ v drugem/tujem 
jeziku se morajo najprej seznaniti z glasovi tega jezika. To pomeni, da 
morajo pred eksplicitnim razvijanjem FZ imeti veliko izkušenj z zabavnimi 
in zanimivimi vsebinami (npr. pesmice, glasno branje …), ki jim bodo 
omogočile, da slišijo in izgovarjajo glasove v drugem/tujem jeziku. Med 
eksplicitnim razvijanjem FZ v drugem/tujem jeziku, se posebej posvetimo 
glasovom, ki bi lahko povzročali težave. To so npr. glasovi, ki ne obstajajo v 
maternem jeziku ali pa v nekaterih jezikih obstajajo, vendar se zaznavajo 
drugače (npr. /r/ and /l/ pri Japoncih ali /b/ and /v/ pri Špancih). Učitelji 
morajo poznati glasovne razlike med prvim in drugim/tujim jezikom, zato 
da se posameznim glasovom posveti več pozornosti (Irujo, 2007).  
Nesistematično razvijanje sposobnosti FZ v maternem jeziku v 
predšolskem obdobju in tujem jeziku v predšolskem obdobju ter prvem 
triletju nas je spodbudilo k oblikovanju modela za razvijanje FZ v tujem 
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jeziku. Zavedamo se namreč, da morajo imeti otroci dobro razvite 
sposobnosti FZ, da bi lahko pozneje uspešno brali, govorili in pisali v 
drugem/tujem jeziku. Model, ki smo ga oblikovali in preizkusili v praksi, 
učiteljem/vzgojiteljem predstavlja okvirne smernice za razvijanje 
sposobnosti FZ pri spoznavanju angleškega jezika. Vsak vzgojitelj/učitelj si 
lahko model prilagodi glede na potrebe otrok, ki jih ima v skupini in 
program, ki ga izvaja v angleškem jeziku. Model je mogoče prilagoditi tudi 
za druge jezike, vendar ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na 
zahtevnost fonološkega procesiranja jezika, saj se ti med jeziki lahko 
razlikujejo. Strokovnjaki menijo, da bi bilo najbolje, če bi se dejavnosti s 
področja razvijanja FZ izvajale na približno podoben način v obeh jezikih, 
vendar ob upoštevanju specifičnih značilnosti obeh jezikov. V slovenščini 
bi dejavnosti izvajali malo prej, nato pa z zamikom še v angleščini, da 
otroci spoznajo glasove, ki jih v materinščini ni. 

Opis problema, 
namen in 
izvedbena 
vsebina (namen 
izboljšanja 
šolske prakse, 
metoda dela, do 
3000 znakov s 
presledki) 
 

Raziskava, ki smo jo izvedli v okviru doktorske disertacije, je pokazala, da 
potek sistematičnega razvijanja sposobnosti FZ in pomen dobro razvitih 
sposobnosti za poznejše učenje branja in pisanja najbolj poznajo učitelji 
RP, najmanj pa vzgojitelji in učitelji angleščine v predšolskem obdobju. 
Učitelji angleščine v prvem triletju se pomena razvijanja FZ v tujem jeziku 
zavedajo, vendar opozarjajo, da se srečujejo s številnimi izzivi pri uvajanju 
tujega jezika v zgodnje obdobje, in pravijo, da je področje FZ tisto, ki še ni 
dovolj sistematično obravnavano. Da bi bili vzgojitelji in učitelji angleščine 
v prvem triletju ter predšolskem obdobju bolj kompetentni in 
samozavestni pri načrtovanju in izvedbi vsebin s tega področja, bi 
potrebovali več usmeritev, smernic, izobraževanj in literature. Nacionalni 
dokumenti s področja vzgoje in izobraževanja sicer pripisujejo velik 
pomen razvijanju sposobnosti FZ v zgodnjem obdobju tako v slovenskem 
kot v tujem jeziku, vendar sistematično načrtovanih dejavnosti in jasno 
opredeljenih ciljev za razvijanje FZ v dokumentih, ki zadevajo obdobje 
porajajoče se pismenosti (predšolsko obdobje) tako v slovenskem kot v 
angleškem jeziku, pri nas primanjkuje. Podrobneje opredeljene smernice 
(s podrobneje opredeljenimi cilji in ravnmi FZ ter predlogi dejavnosti za 
razvijanje FZ) bi učiteljem pomagale pri sistematičnemu razvijanju 
sposobnosti FZ v drugem/tujem jeziku.  
Pri oblikovanju modela smo poleg teoretičnih izsledkov upoštevali tudi 
vidik praktikov (učiteljev RP, vzgojiteljev, učiteljev angleščine v prvem 
triletju in predšolskem obdobju), strokovnjakov s področja angleščine in 
slovenščine, staršev ter otrok. Na ta način smo poiskali praktične rešitve 
za izboljšanje stanja na področju sistematičnega razvijanja sposobnosti FZ 
v resničnem vzgojno-izobraževalnem okolju, ki ga med načrtovanimi 
dejavnostmi večine praktikov (razen pri učiteljih RP) redko zasledimo. 
Model in predstavljene dejavnosti, so lahko učiteljem tujega jezika v 
pomoč, da načrtovanje dejavnosti prilagodijo obravnavanim temam ter 
značilnostim, potrebam in interesom otrok v skupini (primeren je za 
integriran pristop poučevanja tujega jezika). S postopnim in načrtnim 
razvijanjem FZ lahko otroci razvijejo trdno osnovo za razvijanje branja in 
pisanja v maternem in tujem jeziku pozneje v osnovni šoli. Glede na to, da 
se je model izkazal kot učinkovit pri razvijanju sposobnosti FZ tako v 
maternem kot tujem jeziku, bi ga bilo smiselno vključiti v programe 
poučevanja tujega jezika v predšolskem obdobju in prvem triletju, s 
poudarkom na integriranem izvajanju vsebin. 

Faze pilotnega 
preizkusa in 
intervali 

Prva faza: 2018/19. Oblikovanje skupin za implementacijo modela 
- usposabljanje partnerjev projekta JEŠT (Ljubljana, Koper; januar – 

april 2018) 
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vključevanja v 
pilotiranje 
modela (mejniki, 
razvojni koraki) 
 

- registracija na portalu JEŠT (jesen 2018). Vključevanje vrtcev in 
osnovnih šol – partnerjev v projektu JEŠT v pilotsko skupino  

- priprava gradiv in srečanja prijavljenih šol /januar 2019  
- sodelovanje pri načrtovanju izvedbe modela (januar – junij 2019) 

Druga faza: Sodelovanje pri načrtovanju izvedbe modela (januar – junij 
2019) 

- oblikovanje osnutkov in okvirnih usmeritev, na podlagi katerih 
bomo  
oblikovali inovacijsko prakso 

- priprava delovnih listov, učil in učnih pripomočkov ipd. 
- natančno načrtovanje predlagane uvedbe novosti 

Tretja faza: Začetek implementacije (jesen 2019) 
- refleksija in nadgradnja prve uvedbe novosti 
- analiza podatkov (video in zvočni zapisi) in vsebin dokumentov  
- preverjanje napredka otrok na posameznih ravneh FZ  
- v obeh jezikih s pomočjo preizkusov sposobnosti FZ v slovenskem 

in angleškem jeziku 
Četrta faza: Dopolnjevanje poteka modela (2020-2022) 

- načrtovanje in izvajanje dejavnosti, v katerih bodo otroci usvajali 
raznojezično kompetenco 

- refleksija in oblikovanje končnega modela za razvoj sposobnosti 
FZ v angleškem jeziku (analiza podatkov in vsebin dokumentov) 

- preverjanje uspešnosti diseminacije in izmenjava izkušenj (jesen 
2021) 

- priprava in izdelava priročnika. 
Doprinos in 
pomen inovacije  

Na ravni neposredne šolske prakse 
Model za razvijanje FZ v angleškem jeziku je lahko učiteljem tujega jezika v 
pomoč, da načrtovanje dejavnosti prilagodijo obravnavanim temam ter 
značilnostim, potrebam in interesom otrok v skupini (primeren je za 
integriran pristop poučevanja tujega jezika). S postopnim in načrtnim 
razvijanjem FZ lahko otroci razvijejo trdno osnovo za razvijanje branja in 
pisanja v maternem in tujem jeziku pozneje v osnovni šoli. 

 Na ravni kurikularnih sprememb 
Cilji s področja sistematičnega razvijanja FZ bi morali biti v kurukilumu 
bolj natančno opredeljeni in poudarjeni (tako v slovenskem kot v 
angleškem jeziku). Poudarek bi moral biti na integriranem in 
kontrastivnem pristopu.  

 Na ravni jezikovnih politik 
Izvajanje integriranega poučevanja tujega jezika v predšolskem obdobju s 
poudarkom na razvijanju fonološkega zavedanja v maternem in tujem 
jeziku ter obenem na razvijanju senzibilizacije otrok za raznojezičnost in 
raznokulturnost. 

 Na ravni družbenega vpliva 
Poučevanje in učenje tujih jezikov v predšolskem obdobju ponuja otrokom 
model vseživljenjskega jezikovnega učenja, ki ob kasnejšem dodajanju 
drugega tujega jezika vodi k posameznikovi funkcionalni raznojezičnosti, 
ki je eden izmed pomembnih ciljev na evropski ravni (M + 2).  

Razpiranje novih 
raziskovalnih 
usmeritev 

- Iskanje možnosti znotraj integriranega pristopa za razvijanje 
senzibilizacije otrok za raznojezičnost in raznokulturnost; 

- Razvijanje dejavnosti s poudarkom na razlikovanju podobnih 
glasov v besedah ter prepoznavanju in izgovarjavi glasov, ki jih v 
maternem jeziku ni. 

Načrt V projektu bomo integrirano izvajali model za razvijanje FZ v maternem in 
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implementacije 
in inseminacije 
(nadaljevanje 
inovativne učne 
prakse, oblike 
predstavitve 
dosežkov in 
izkušenj, objava 
modela in 
postopka 
uvajanja, do 
2000 znakov s 
presledki)  

tujem jeziku ter obenem razvijali senzibilizacijo otrok za raznojezičnost in 
raznokulturnost.  
Model se v tem letu izvaja sistematično in integrirano v slovenščini in 
angleščini 1x tedensko po 45 minut v treh skupinah (skupaj 48 otrok).  
Avtorica modela načrtuje pripravo in pripravi material za izvedbo 
dejavnosti v slovenščini (za vzgojiteljice) in angleščini. Dejavnosti v 
slovenščini izvajajo vzgojiteljice, dejavnosti v angleščini pa avtorica 
modela. Glede načrtovanja dejavnosti se avtorica dogovarja z 
vzgojiteljicami (npr. skupni načrt, sprotna izmenjava evalvacij, 
usklajevanje tematik, upoštevanje individualnih potreb in interesov otrok 
ter skupine ipd.) 
Dosežke in izkušnje ob diseminaciji modela bomo predstavili na 
delavnicah in strokovnih ter znanstvenih konferencah. 

9. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

Vsebinska popestritev osnovnega programa so obogatitvene in dodatne dejavnosti. Gre za 
aktivnosti, ki jih organizira in izvaja vrtec, tudi v sodelovanju z zunanjimi sodelavci občasno, 
daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikuluma vrtca, interesa otrok in želje staršev. V 
tem šolskem letu bomo imeli naslednje dejavnosti: 

9.1.  PLESNO PEVSKE DELAVNICE 

Vodji: Martina Jakus in Simona Labazan 

Delavnica je namenjena vsem otrokom najstarejših oddelkov, starosti od 5 do 6 let, v centralnem 
vrtcu. Nastopov pa se bodo udeležili le tisti otroci, ki bodo to želeli. 

Dejavnost sva zasnovali tako, da se bodo ves čas vsebinsko prepletali elementi ljudskega izročila 
in sodobnejši glasbeni vložki.  

Skladno z rdečo nitjo tega šolskega leta: Ljudsko izročilo, bova otroke seznanjali za ljudskimi 
plesi, pesmi, izštevankami in igrami.  

Repertoar plesov, pesmi, izštevank in iger bova  oblikovali sproti, glede na zmožnosti in pobude 
otrok. 

Predvideni nastopi: 
- nastop v pravljičnem decembru, 
- nastop v domu starejših občanov, 
- nastop ob kulturnem prazniku, 
- nastop na čajanki, 
- zaključni nastop za starše, 
- drugi natopi v okviru vrtca ali na povabilo drugih institucij. 

Dejavnost bova izvajali celo šolsko leto, vsak teden izmenično v eni in drugi skupini. Pred 
predvidenimi nastopi bomo vadili pogosteje s tistimi otroki, ki bodo želeli nastopati. O 
najprimernejši uri za izvajanje vaj se bova sproti dogovarjali z vzgojiteljicami otrok.  
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PRIORITETNI GLOBALNI CILJI 
- Razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti. 
- Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 
- Razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti. 
- Oblikovanje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb, spoznavanje, da se ljudje in 

okolje, družba in kultura v času spreminjajo. 

KONKRETNI CILJI 
- Spozna kako so ljudje živeli in delovali v prejšnjih časih. 
- Spozna stare ljudske igre, pesmi, plese, izštevanke. 
- Spozna ljudske skupinske igre, ki temeljijo na določenih pravilih. 
- Uri posluh in občutek za ritem. 
- Razvija sposobnosti glasbenega izražanja in pridobiva na samozavesti. 
- Eksperimentira z umetniškimi sredstvi (glasom, inštrumenti, telesom). 
- Ritmično izreka  izštevanke. 
- Poje ljudske in druge pesmi v razponu svojega glasu. 
- Samostojno izvaja ritmično zaporedje. 
- Pleše ljudske plese  v različnem tempu, ritmu ter formacijah v prostoru. 
 

OBLIKE DELA 
Vseh predvidenih vsebin se bomo lotile skupinsko, v kolikor pa se pojavi specifična težava  tudi 
individualno. 

MATERIALI 
Pri svojem delu bomo potrebovali: CD-predvajalnik, zvočne posnetke, harmoniko, kitaro, male 
ritmične instrumente, noše, zemljevid Slovenije.  

VLOGA ODRASLEGA 
- Otroke spodbuja, opogumlja in se z njimi igra. 
- Skrbi za prijetno vzdušje v skupini, za varnost in občutek pripadnosti. 
- Izbere primerne vsebine za otroke. 

9.2.  ITALIJANŠČINA 

Vodja: Nina Medved 

GLOBALNI CILJI: 
- Razvijanje jezikovnih zmožnostih in sposobnosti v prvem in drugem jeziku. 
- Poslušanje in razumevanje jezika. 
- Motiviranje otrok za sodelovanje ne glede na jezik, ki ga govorijo. 

KONKRETNI CILJI: 
- Otrok zaznava jezik in razlike med jezikoma. 
- Razvija sposobnosti za poslušanje in prepoznavanje drugega jezika. 
- Povzema intonacijo in stavčno melodijo sporočila v drugem jeziku. 
- Razvija vedoželjnost in radovednost za druge jezike. 

DEJAVNOSTI: 
- Otrok posnema glasove in glasovne sklope. 
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- Posluša krajše pripovedne vsebine. 
- Spoznava in ponavlja kratke izštevanke, rime, uganke, govorne in rajalne igre pesmi in 

plese. 
- Igra se igrice, ki so osnova za pravilno posnemanje in reprodukcijo glasov. 
- Prepoznava in poimenuje osnovne predmete, živali in rastline. 
- V vsakdanji komunikaciji spoznava vljudnostne izraze in jih uporablja. 
- Razume preprosta navodila. 

PREDVIDENE TEME: 
- Predstaviti se 
- Spoznavanje osnovnih barv 
- Števila do 20 
- Deli telesa in oblačila 
- Različni športi, igre, pesmi in izštevanke 
- Živali 
- Letni časi 
- Klasične pravljice 

OBLIKE DELA: 
- Skupna in skupinska 

POTEK DEJAVNOSTI: 
Dejavnosti bodo potekale en krat tedensko po predhodnem dogovoru z vzgojiteljicami oddelkov. 

9.3.  USTVARJALNE DELAVNICE 

Vodja: Ingrid Fikfak Vergolini 

- Izdelovanje malih predmetov iz keramike (najstarejši otroci). 
- EXTEMPORE: slikanje na temo Moj kraj sli prosta tema. Razstava bo v  mestni knjižnici v 

Luciji.  
- Slikanje v delavnicah na temo Strpnost in prijateljstvo (otroci od 4 do 6 let). 
- Razstava po traktih. 
- Izdelovanje drobnih dekorativnih predmetov iz keramike za obdaritev naših upokojenk 

v decembru (otroci starejših skupin). 
- Vodenje keramičnega krožka za strokovne delavke našega vrtca. 
- Izdelovanje drobnih otroških izdelkov za obdaritev stanovalcev v CSO. 
- Risanje in izbor treh risb kot voščilo za obdaritev žensk ob 8. marcu.  

 
Na voljo bom za pomoč, ideje in rešitve pri ustvarjanju, spoznavanju likovnih materialov, tehnik 
in primernosti prostorov za razstavljanje in ogled otroških likovnih izdelkov. 

9.4.  GLEDALIŠKO-LUTKOVNA SKUPINA »ČAROBNICE« 

Vodja: Maja Pavlič 

V šolskem letu 2021/22 se je skupini pridružilo veliko novih članic, tako smo se skupno odločile, 
da spremenimo ime v Gledališko-lutkovna skupina Čarobnice.  
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Predvidoma, že tradicionalno, bomo predstavo odigrale v več izvedbah v decembru,. Ob 
primernih pogojih pa tudi v januarju za otroke zaposlenih in po dogovoru tudi za prve razrede 
Osnovne šole Lucija. 
Odločile smo se tudi, da naša stalnica postane zaključna predstava v maju, takrat bomo obiskale 
vse naše enote, da bodo imeli zaključek res vsi otroci vrtca. 
Kot novost imamo v planu izvajanje mesečnega branja pravljic. Predvideno enkrat na mesec, 
bomo ustvarile video-avdio posnetek pravljice, ki bo primerna za tisti letni čas ali sovpadala z 
rdečo nitjo Vrtca oziroma projekti, ki bodo takrat v teku. V planu tudi v italijanskem in 
angleškem jeziku. Pravljice bomo vključili na našo spletno stran, da bodo do njih lahko dostopali 
vsi, ki bi jih želeli koristiti.  
Če bo časovno možno, bomo sodelovale tudi z Martino Jakus, ki ima na letni ravni predstavitev 
ljudskih običajev, iger in starih predmetov. 

V primeru zaprtja zaradi Covid-19, smo se odločile, da vse predstave posnamemo in naložimo na 
spletno stran vrtca, tako otroci ne bodo prav nič prikrajšani. 

Vaje za nastop bodo potekale ob ponedeljkih, v popoldanskih urah, po potrebi bomo 
sestankovale/vadile tudi ob sredah. 

Izbirale bomo vsebine, ki bodo otroku nudile možnost za: 
- doživljanje zadovoljstva in veselja ob gledanju lutkovno gledaliških predstav. 
- doživljanje in spoznavanje komunikacije pri dramskih in glasbenih delih. 
- seznanjanje s pravili vedenja med gledanjem gledališke predstave. 

Za izdelavo potrebnih aplikatov in lutk bomo koristile materiale, ki so nam na razpolago v vrtcu. 
Ostali material, ki ga bomo za izvedbo predstave potrebovale je prisoten v lutkovnem in 
športnem kabinetu, ter v naših igralnicah.   

9.5.  KNJIŽNICA 

Martina Dekorti bo vpisovala knjige v računalniški program, skrbela za popis knjig, urejanje 
knjižnice in izposojo knjig ob določenih urah.  
Naloge: 

- nabava strokovne in otroške literature, 
- računalniška obdelava nabavljene literature, 
- izposoja in vodenje evidence izposoje strokovne literature -  vsak torek in po potrebi, 
- urejanje strokovne in otroške knjižnice, 
- obveščanje strokovnih delavk o novostih, 
- skrb za poškodovane knjige. 

9.6.  PLAVALNI TEČAJ 

Izvedli bomo 10 - urni tečaj plavanja za predšolske otroke, na bazenu v Bernardinu. Izvajalec bo 
plavalna šola Tinka Tonka. Izvedli ga bomo spomladi v treh skupinah.  
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10. DODATNE DEJAVNOSTI 

Prireditev Mesec Vodja 
MNOŽIČNI TEK ZA OTROKE 
 

september Dušanka Bočkaj 

PRAZNOVANJE JESENI september Dolores Velikajne 
 

TEDEN OTROKA  oktober 
 

Slavica Bombek 

ŠPORTNO DOPOLDNE NA IGRIŠČU IN 
ORIENTACIJSKI POHOD-predšolski otroci 

oktober 
 

Roberta Peterlin 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK IN 
OBISK ČEBELARJA 

november 
 

Snežana Anđel 

PRAVLJIČNI DECEMBER december 
 

Alenka Pušnik 

KULTURNI MESEC  
OBISK DRUŠTVA ANBOT 

februar 
 

Ingrid Fikfak Vergolini 

PUST februar 
 

Mateja Godnič 

8. MAREC  marec 
 

Gordana Stanič 

DAN ZEMLJE marec 
 

Karmen Banovac 

PRAZNOVANJE POMLADI april 
 

Nicoletta Roškar Bičič 

ŠPORTNO DOPOLDNE PRI RIBIČU april 
 

Jasna Fiegl 

DAN VODE 
 

april Andreja Horvat 

DAN LJUDSKEGA IZROČILA maj 
 

Martina Jakus 

SLADOLEDARNA (45 LET 
SAMOSTOJNEGA VRTCA) 

maj 
 

Irena Kozlovič Ban 

DEKLICA POLETJE 
 

junij Erika Černigoj 

EVAKUACIJSKA VAJA 
 

junij Roberta Peterlin 

11. PLAN IZOBRAŽEVANJA 

Pripravila pom. ravnatelja: Vera Bubnič 

Plan izobraževanja strokovnih delavk vrtca za šol. leto 2021/2022 je pripravljen na podlagi 
ponudb programov, ki so že tradicionalni in jih izvajajo tako Zavod RS za šolstvo, Skupnost 
vrtcev Slovenije kot Šola za ravnatelje, pa tudi druge izobraževalne ustanove. Strokovne delavke 
bodo lahko izpopolnjevale znanja in pridobivale izkušnje tudi med letom. Vsebine bodo 
naravnane na vsebino prednostne naloge.  
V času virusa Covid – 19 se bomo  po potrebi udeleževali video izobraževanj. 
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Ime programa Izvajalec 
 

Študijske skupine za vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljic 

 
 

Zavod RS za šolstvo; OE Koper 

 

Študijske skupine za svetovalne delavce 
 

Zavod RS za šolstvo 
Strokovna srečanja ravnateljev in ravnateljic 

vrtcev 

 

Zavod RS za šolstvo, OE Koper 

Strokovno srečanje ravnateljev in ravnateljic 
vrtcev Slovenije 

 

Šola za ravnatelje, Brdo pri Kranju 

EKO šola kot način življenja 
Konferenca koordinatorjev EKO šol 

 

Ekošola 

FIT program Kobacaj 
FIT didaktične delavnice z evalvacijo 

 

Barbara Konda, univ. dipl. Fiziologinja 
 

Promocija zdravja na delovnem mestu 
Tema: Skrb za našo hrbtenico 

ZD Piran – Center za krepitev zdravja, 
Anja Pavlič, dipl. kineziologinja 

 
 

Nujna stanja - prva pomoč 
 
 

ZD Piran – Center za krepitev zdravja 

Mreža učečih se šol 
Klima in kulturna organizacija med rutino in 

spremembo 

 
 

Šola za ravnatelje 

 

Izredni študij – smer Predšolska vzgoja 
 

 

PEF Koper, Univerza  na Primorskem 

12. HOSPITACIJE 

Obsegajo hospitiranje ravnatelja, pomočnice ravnatelja, medsebojne hospitacije strokovnih 
delavcev, organizacijo pedagoške prakse za dijake in študente za vzgojiteljski poklic in 
mentorstvo vzgojiteljem na začetku strokovne poti. 

Spodbujamo medsebojno hospitiranje pedagoških delavcev, strokovne razprave, izmenjavo 
dobre prakse in timsko reševanje.  

13. SODELOVANJE S STARŠI  

13.1. INDIVIDUALNE POGOVORNE URE  

- Vsakodnevni pogovori ob sprejemanju in oddajanju otrok. 
- Individualne pogovorne ure po potrebi staršev (v primerih, ko bodo starši sami izrazili 

potrebo za pogovorno uro) so jim na voljo kadarkoli v šolskem letu v dogovoru z 
vzgojiteljico. 

- Poimenska vabila in vabila po potrebi – govorilne ure – enkrat mesečno oz. vsaj en krat v 
šolskem letu. 
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13.2. RODITELJSKI SESTANKI  

Roditeljske sestanke bodo vzgojiteljice izvedle 2 krat letno oziroma po potrebi - za teme se 
vzgojiteljice dogovorijo s starši in so zapisane v LND oddelka. 

13.3. VKLJUČEVANJE STARŠEV V VZGOJNI PROCES 

Starši so vključeni v vzgojni proces ob različnih priložnostih, akcijah in prireditvah:  
- praznovanja, 
- ustvarjalne delavnice, 
- pohodi in izleti, 
- pomoč pri zbiranju materiala, 
- delovne akcije, 
- obiski na domu, 
- srečanja po želji staršev, 
- pomoč pri organizaciji izletov, 
- in drugo po dogovoru na oddelčnih roditeljskih sestankih. 

13.4. STROKOVNO PREDAVANJE ZA STARŠE  

V sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja - Zdravstveni dom Piran bomo izvedli predavanje 
za starše na temo Nujna stanja - prva pomoč.  

Občina Piran bo skupaj z vrtci v šolskem letu 2021/2022 posebno pozornost namenila tematiki 
ustrezne uporabe zaslonov pri otrocih in v sodelovanju s starši ter strokovnimi delavci, iskala 
alternative preživljanju prostega časa pred zasloni (izobraževanja, informacije ter dostop do 
gradiv v sodelovanju s Centrom pomoči pri prekomerni rabi interneta-Logout). 

13.5. NEPOSREDNO VKLJUČEVANJE STARŠEV V ODDELEK  

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje. Starši imajo 
pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru s 
strokovnimi delavkami v oddelku tudi aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob 
upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca. 

13.6. SVET STARŠEV 

V svetu staršev, so predstavniki staršev iz vsakega oddelka v vrtcu. Zastopajo svojo skupino 
staršev, prenašajo predloge, mnenja, poročajo o delu v svetu staršev na roditeljskih sestankih. 

Vzgojiteljica  Predstavnik staršev 
Alenka Pušnik  Eva Hočevar 
Irena Kozlovič Ban  Mateja Kreže 
Ingrid Fikfak Vergolini  Lucija Kranjc 
Mateja Godnič Anja Filipas 
Andreja Horvat Pia Škofic 
Gordana Stanič  Tereza Malnar 
Roberta Peterlin  Damir Junuzović 
Dušanka Bočkaj  Bojan Ristić 
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Jasna Fiegl  Jana Marič 
Martina Jakus Urška Koler 
Dolores Velikajne  Daša Ribič 
Nicoletta Roškar-Bičič Špela Maslo Tekavec 
Erika Černigoj Alisa Kudić 
Snežana Anđel Anita Sajovic 
Karmen Banovac Marina Pegan 
Slavica Bombek Tana Koren 

13.7. SVET ZAVODA 

Svet zavoda sestavljajo: pet predstavnikov delavcev vrtca, trije predstavniki lokalne skupnosti in 
trije predstavniki staršev, katerih mandat traja štiri leta. Svet zavoda se sestane vsaj dvakrat v 
šolskem letu oz. po potrebi. 

Predstaviki delavcev Predstavniki staršev Predstavniki lokalne 
skupnosti 

Mateja Godnič Nina Đokič Jure Halik 
Martina Dekorti Damir Junuzović Jernej Rebol 
Roberta Peterlin  Jana Marič  Mitja Troha 
Gaia Zvonar   
Kadifa Ćehić   

14. SODELOVANJE Z OKOLJEM 

Občina Piran  
Sodelovali bomo na Svetih zavoda, sestankih na občini, preko telefonskih pogovorov, gradbenem 
odboru, aktivno bomo sodelovali na prireditvi ob občinskem prazniku.  

Sodelovali bomo z OŠ Lucija na različnih področjih; telovadba v telovadnici OŠ za oddelke pred 
vstopom v šolo (dva krat letno dve šolski uri), obisk šolske knjižnice ob svetovnem Dnevu knjige, 
obisk prvošolcev v razredih in ustvarjanje z njimi, prišli bodo na igralno urico, v vrtcu si bodo 
ogledali gledališko predstavo naše lutkovne skupine »Čarobnice« ter v pravljičnem decembru 
obiskali vrtčevsko pravljično deželo. 

Aktivno bomo celo leto sodelovali z italijanskim vrtcem La Coccinella. Organizirali bomo 
skupne prireditve, izmenjali lutkovno predstavo… 

Intenzivno bomo naprej sodelovali z ožjim in širšim okoljem vrtca. S KS Lucija in Strunjan 
sodelujemo že več let, na krajevnih praznovanjih sodelujemo z delavnicami in razstavami 
(praznik kakija v Strunjanu, praznik Sv. Lucije v Luciji…). 

Aktivno sodelujemo tudi z komunalnim podjetjem Okolje Piran, s katerim se bomo dogovarjali 
za temeljitejše ločevanje odpadkov. 

Knjižnica Lucija  
Razstavljali bomo risbe in slike otrok z ex - tempora, otroci bodo celo leto obiskovali knjižnico, 
ob različnih praznikih in priložnostih. 
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Avditorij Portorož  
Že vrsto let sodelujemo z njimi. Dogovorjeni smo, da oglašujemo vse gledališke in druge 
predstave, ki so za otroke. V okvirju FSF-festivala slovenskega filma Portorož in Piran si bodo 
predšolski otroci ogledali animirane filme. 

Srednja šola Izola, Ljudska univerza Koper in Pef Koper 
Sodelovali bomo na področju praktičnega usposabljanja dijakov in študentov. Študenti bodo pri 
nas izvajali hospitacije in nastope. 

Sodelovali bomo še z ZD Lucija s Programom zdravstvene in zobozdravstvene preventive. 

Center za socialno delo Koper in Piran  
Med letom bomo izmenjevali potrebne informacije v zvezi z družinsko problematiko. 

Razvojna ambulanta Koper  
V razvojni ambulanti bodo obravnavali otroke, za katere bomo pripravili poročila. 

Zavod RS za šolstvo  
Udeležili se bomo izobraževanj in srečanj, ki jih bodo pripravili. 

15. PREDSTAVLJANJE VRTCA NAVZVEN 

- Sodelovali bomo na prireditvah  
- Organizirali razstave izven vrtca (praznik kakija, knjižnica Lucija, ZD Lucija). 
- Skupina otrok bo sodelovala na prireditvi starejših občanov-upokojencev. 
- Sodelovali bomo na raznih likovnih natečajih. 
- Objavljali članke v lokalnih in strokovnih revijah in časopisih. 
- Publikacija o vrtcu z vsemi potrebnimi informacijami o vrtcu bo ves čas na naši spletni 

strani ter na oglasnih deskah garderob. 
- Objavljali bomo prispevke na spletni strani www.vrtecmorje.si 

16. NABAVA OPREME IN VZDRŽEVANJE 

16.1. NABAVA 

V centralnem vrtcu načrtujemo naslednje nakupe: 
- didaktični material za vse skupine otrok, 
- slikanice za otroke, 
- strokovno literaturo za strokovne delavce, 
- slinčke, krpice, rjuhe, 
- rekvizite za telovadnico, 
- računalnik, 
- klopi, 
- šivalni stroj, 
- varovala na vratih, 
- elemente za kotičke. 
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V enoti Ježek načrtujemo nakup: 
- didaktičnega materiala in igrač za vse skupine, 
- otroških slikanic, 
- strokovne literature za vzgojiteljice, 
- varovala na vratih, 
- plastifikatorja. 

V enoti Strunjan načrtujemo nakup: 
- didaktičnega materiala in igrač za otroke, 
- slikanic za otroke, 
- strokovne literature za vzgojiteljici,  
- varovala na vratih, 
- klopi. 

16.2. VZDRŽEVANJE 

V tem šolskem letu predvidevamo obnoviti, popraviti, zamenjati: 
- lakiranje obrabljenega parket v igralnicah,  
- zamenjava pip v otroških sanitarijah, 
- servisiranje prezračevalni sistem, 
- vzdrževanje senzorjev plina, 
- vzdrževanje in servisiranje klim, 
- beljenje sten po potrebi, 
- večkratna obnova rolet v igralnicah, 
- zamenjava kotličkov v sanitarijah, 
- vzdrževanje igral na igriščih,  
- ureditev terase v Strunjanu. 

Vsa okna in rolete v igralnicah so dotrajana in ne tesnijo, zato bi potrebovali nova, ker pa 
pričakujemo obnovo vrtca oz. izgradnjo novega vrtca, tega ne dajemo v plan. Kaj od tega bomo 
uspeli urediti bo odvisno od sredstev, ki jih bomo dobili iz proračuna občine Piran.  

17. TRŽNA DEJAVNOST 

Vrtec Morje Lucija opravlja tržno dejavnost z oddajanjem prostorov in s prodajo kosil zunanjim 
odjemalcem. S prihodkom iz tržne dejavnosti vrtec pokriva stroške, ki se nanašajo na tržno 
dejavnost. Del tovrstnih sredstev bomo porabili za vzdrževanje objekta in nakup opreme.  

18. SPREMLJANJE URESNIČEVANJA LDN 

Izvajanje LDN bomo spremljali skozi celo šolsko leto. Vodstvo vrtca in vodje strokovnih aktivov 
so zadolženi za analizo in evalvacijo načrtovanega dela. Po potrebi se bo LDN dopolnjeval, kar bo 
razvidno iz letnega poročila. Poročila projektov, opravljenih dejavnosti, aktivov… strokovni 
delavci oddajo ravnatelju.  
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LDN za šolsko leto 2021/22 je nastajal in bil obravnavan na vzgojiteljskih zborih. 

Svet zavoda ga je potrdil na svoji seji, 30. 9. 2021 

 

               Ravnatelj:                         Predsednica sveta zavoda: 

               Uroš Savec                                      Martina Dekorti 


