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I. POMEN IN NAMEN  

 

Zakon o vrtcih (21. člen, Uradni list, RS, št. 100/05 in 25/08) opredeljuje letni delovni načrt kot osrednji 

dokument, s katerim določamo organizacijo in podrobno vsebino življenja in dela v vrtcu. 

Pri njegovem nastajanju, izvajanju in spremljanju sodelujejo poleg delavcev vrtca tudi starši in ostali  

dejavniki, ki se zavzemajo za kvaliteten razvoj predšolske vzgoje. Strokovna podlaga je nacionalni 

dokument KURIKUL, ki spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, hkrati pa jo dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje 

z upoštevanjem sodobnih teoretičnih pogledov na zgodnje otroštvo. Kakovost vzgojnega dela zagotavlja z 

izvajanjem kurikula za vrtce, spreminjanjem notranjosti in zunanjosti vrtca, dopolnjevanjem kvalitete 

dnevnega reda s potrebami in bioritmom otrok, zavzemanjem za ustrezen kader in z vzdrževanjem 

kakovosti pedagoškega vodenja, zagotavljanjem materialnih pogojev in zavzemanjem za pridobitev 

dodatne izobrazbe strokovnih kadrov in stalnim strokovnim izpopolnjevanjem. 

 

K letnemu delovnemu načrtu dajo svoje mnenje in predloge vzgojitelji in predstavniki staršev ter tako z 

njim zagotavlja sistematično uresničevanje temeljnih ciljev in načel predšolske vzgoje. 

 

II. NALOGA, NAČELA IN CILJI VRTCA 

 

a. NALOGA VRTCA 

Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in 

otrok, ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnost. 

 

 (Iz Zakona o vrtcih, 2. člen) 

 

b. NAČELA VRTCA (po Kurikulu za vrtce od str. 11 do 17) 

 

Načrtovanje pedagoškega procesa temelji na naslednjih načelih: 

- Demokratičnosti in pluralizma (različni programi, različni teoretski pristopi, različne metode in 

načini dela z otroki, pester izbor vsebin in dejavnosti, fleksibilnost v prostorski in časovni 

organizaciji življenja in dela v vrtcu); 

- Načelo odprtosti, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev; 

- Načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti, načelo multikulturalizma (omogočanje 

enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka, upoštevanje značilnosti starostnega 

obdobja in individualnih razlik v razvoju in učenju); 

- Načelo omogočanja izbire in drugačnosti (programi in dejavnosti med katerimi starši in otroci 

lahko izbirajo); 

- Načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti; 

- Načelo uravnoteženosti (med različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja ter 

področji dejavnosti); 

- Načelo horizontalne in vertikalne povezanosti; 

- Načelo sodelovanja s starši; 

- Načelo sodelovanja z okoljem; 
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- Načelo kritičnega vrednotenja; 

- Načelo kritičnega vrednotenja; 

- Načelo razvojno procesnega pristopa; 

- Načelo timskega načrtovanja; 

- Načelo aktivnega učenja 

 

c. CILJI VRTCA: 

Uresničevali bomo naslednje globalne cilje: 

- spoznavanju pravi, individualizacije otrok, samostojnost in dobro počutje 

- Otroci bodo spoznavali sebe, si ustvarjali dobro mnenje o sebi in oblikovali samozaupanje, 

samospoštovanje in samozavest. 

- Otroci si bodo oblikovali osnovne življenjske navade ter spoznavali zdrav in varen način življenja. 

- Otroci si bodo pridobivali izkušnje za sprejemanje drugačnosti in enakovrednosti vseh. 

- Otroci si bodo razvijali interes in zadovoljstvo ter vedoželjnost ob odkrivanju bližnjega in daljnega okolja. 

- Otroci bodo spoznavali pomen sodelovanja in medsebojne pomoči. 

- Otroci bodo spoznavali vlogo narave in čistega okolja ter si privzgajali spoštljiv odnos do žive in nežive 

narave. 

- Otroci si bodo razvijali miselne operacije ob spoznavanju odnosa med vzrokom in posledico in iskanju 

različnih možnost za rešitev problema. 

- Otroci bodo vzpodbujani k izražanju čustev in se navajali k poslušanju in razumevanju sporočil drugih. 

- Otroci si bodo razvijali in negovali verbalno in neverbalno komunikacijo. 

- Otroci bodo spoznali moč besede, knjige in ob tem negovali pozitivna čustva. 

- Otroci si bodo razvijali ustvarjalne potenciale v umetniških dejavnostih. 

- Otroci bodo spodbujeni k različnim gibalnim dejavnostim in si ob tem razvijali gibalne sposobnosti ter 

nudili doživljanje ugodja v gibanju. 

 

  

mailto:info@carobni-svet.com


Čarobni svet, zasebni vrtec d.o.o., Ljubljanska cesta 1, 4000 Kranj; T: 059024914; E: info@carobni-svet.com; 
https://www.carobni-svet.com/ 

 

5 

 

IV. ORGANIZACIJSKA  PREDSTAVITEV  VRTCA 

 

1. NASLOV:    Čarobni svet, zasebni vrtec d.o.o., Ljubljanska cesta 1, 4000 Kranj  

2. TELEFONSKA ŠTEVILKA:    059024914 (pisarna) 

3. PEDGOŠKA VODJA VRTCA:   Nevenka Dolenc,  vzgojiteljica predšolske vzgoje in profesorica športne 

vzgoje 

4. POSLOVALNI ČAS:    6.30 – 16.00 

5. ŠTEVILO ODDELKOV IN OTROK:   

 Kombinirani oddelek :   

- oddelkov: 2 

- otrok: 30 

 

 6. DNEVNI RED VRTCA 

- odpiralni čas: 6.30 

- 6.30 - 8.00 Prihod otrok. Ob prihodu se vsakega otroka posebej sprejme; igra v skupinah; 

ustvarjalne dejavnosti po kotičkih 

-  zajtrk med 8.00 in 8.45 uro 

- 8.45  - 9.30: raznolike igre in dejavnosti za otrokov čustveni, gibalni, socialni in spoznavni razvoj, 

vključno z bivanjem na prostem, različnimi ogledi, obiski  

- 9.30 - 10.30: igranje (na zunanjem igrišču ali v igralnici), sprehodi po gozdu in mestu, učenje 

- 10.30 - 10.45: umivanje, nega, preoblačenje, priprave na kosilo 

- 10.45 - 11.15: kosilo 

- 11.15 - 14.00: priprava na počitek, počitek, umirjena dejavnost 

- 14.00 – 14.30: popoldanska malica 

- 14.30 – 16.00: neusmerjeno spodbujajoče okolje in igranje - (zunanje igrišče ali igralnica)  

 

Otrok je lahko največ v varstvu 9h. Celodnevni program poteka od 6.30 - 16.00 h 

- zapiralni čas: 16.00 

 

7. DELO VRTCA V  POLETNIH MESECIH IN PRAZNIKIH TER ZDRUŽEVANJE  

- Pred prazniki se preveri prisotnost otrok. Dežurstvo v vrtcu se organizira v oddelkih od 11 mesecev 

– 6 let vsaj za 7 otrok. Otroci so združeni v eno skupino. 

 

8. PROSTORSKA IN KADROVSKA RAZPOREDITEV 

 

V vrtcu imamo dva vhoda in dve igralnici, kopalnico s sanitarijami, pisarno in razdelilnico. Izven teh 

prostorov je tudi shramba za ustvarjalni material. 

 

Delo v vrtcu opravlja 5 strokovnih delavk ter 2 tehnično - administrativnih delavcev. 
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V. PROGRAMSKA PREDSTAVITEV VRTCA 

VIZIJA 

 

Naš vrtec je kot drugi dom otrok, kjer smo z roko v roki s srčnostjo, odprtostjo, ustvarjalnostjo in z 

zadovoljstvom naših otrok ter njihovih staršev. 

 

POSLANSTVO VRTCA 

 

Z našim strokovnim znanjem želimo biti staršem v pomoč pri vzgoji in učenju otrok. Omogočamo 

spodbudno učno okolje in kvaliteten program, ki spodbuja otrokov razvoj na vseh področjih. Z roko v roki 

omogočamo otrokom celovito vzgojo in prijetno bivanje v spodbudnem okolju. 

 

 

VREDNOTE, ZA KATERE SI PRIZADEVAMO: 

 srčnost 

 empatija 

 ustvarjalnost 

 pozitivna komunikacija 

 ohranjanje tradicije 

 varnost 

 sodelovanje 

 

 

1. KATERIM ELEMENTOM VIZIJE, POSLANSTVA IN VREDNOT BODO ZAPOSLENI V VRTCU DALI VEČJI 

POUDAREK IN KAKO? 

 

Poudarek bomo dali medgeneracijskem sodelovanju in pozitivni komunikaciji, saj je to glavno vodilo vsem 

ostalim vrednotam. Skozi veselje dela z otroki, ki vstopajo skozi naše roke v širše socialno okolje, jih bomo 

s svojo toplino, znanjem in vedenjem vodilu v jutrišnji dan. Letos bomo imeli tudi poudarek dejavnosti z 

nestrukturiranim materialom ter veliko sodelovanja z zunanjimi institucijami.  

 

2. POSEBNOSTI  VRTCA  

Naš vrtec je novejše oblike gradnje. Prostori igralnic so izredno svetli in veliki. Zato imajo naši otroci 

omogočene zelo kvalitetne prostorske pogoje.  Zavedamo se, da se osebnost otroka začne razvijati še pred 

vstopom otroka v naše varstvo. Prav tako z veseljem prisluhnemo vsaki želji in predlogu staršev. V 

Čarobnem svetu se hkrati zavedamo da je za fizični, mentalni in psihični razvoj otrok zelo pomembna 

prehrana. Zato otrokom omogočamo uravnoteženo prehrano. Za otroke poskrbimo z zajtrkom, kosilom in 

popoldansko malico. Za obroke poskrbijo za naše malčke v kuhinji Osnovne šole Orehek. Vsi obroki so 

pripeljani dnevno. Naš vrtec je na obrobju starega mestnega jedra, zato se občasno poslužujemo malega 

mestnega avtobusa Kranvaja ter se z njim peljemo. 
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1. PREDNOSTNE NALOGE VRTCA   

 

- Rdeča nit letošnjega šolskega leta je SODELOVANJE – starejši pomaga mlajšemu. To pomeni, da bomo 

povezovali vsebine obeh oddelkov in s tem pripomogli k sožitju med obema oddelkoma. Seveda bomo ob 

tem upoštevali navodila NIJZ.  S tem bomo prispevali k razvoju otrok, saj bodo tako spoznavali medsebojne 

potrebe in tako imeli možnost optimalnega razvoja. Pozornost bomo namenili pozitivni klimi in kulturi, saj 

smo glede na dosedanje izkušnje ugotovili, da je to prvenstvenega pomena.  

Naša rdeča nit letos je bogat program 

- jezik, (obisk različnih programov knjižnica, koncerti, pravljice) sodelovanje z Stenom Vilarjem 

- plavanje in rolanje 

- mali sonček za otroke od 2-6 leta 

- obisk različnih institucij 

- praznujemo tudi Dan snega (obisk Sandi Murovca) 

- obisk Dedka mraza 

- navajanja na samostojnost (navajanje na samostojnost pri pripravi na kosilo, pri higieni v umivalnici, pri 

pospravljanju po obedu, pri oblačenju / slačenju…) 

- socialnega učenja (preko socialnih iger, preko pomoči pri sovrstniku, preko pogovorov skozi slikanice, ali 

pogovorov na jutranjem krogu) 

- širjenje  nazorov o zdravi prehrani in pomenu obstoja čebel/medu 

- starejši otroci so zgled mlajšim otrokom 

- čim več gibanja v naravi 

- sodelovanje s starši – sobotne skupne aktivnosti 

 

 

2. AKTIVNOSTI V OKVIRU REDNEGA IN DODATNEGA PROGRAMA 

 

a/ Program vzgojiteljskega zbora 

 

V Čarobni svet izvajamo DNEVNI PROGRAM. Vrtec je odprt 9,5 ur na dan. Otroci so v tem času lahko v 

vrtcu največ 9 ur. V program vključujemo otroke stare od 11 mesecev do 6 let. 

  

Dnevni program izvajamo v namensko grajenih ali predšolski dejavnosti prirejenih prostorih vrtca, v skladu 

s cilji in načeli Kurikuluma za vrtce, na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu. Program v vrtcu 

organiziramo tako, da je življenje otrok v vrtcu vsebinsko bogato, pestro in mikavno. Skrbimo za 

uravnoteženost in prepletenost dejavnosti, ki jih po Kurikulumu za vrtce razvrščamo v področja: gibanje, 

jezik, umetnost, družba, narava in matematika. 

 

Osnovne metode dela so metoda igre in druge aktivne metode, ki omogočajo razvojno procesni pristop k 

učenju.  Uporabljamo različne oblike dela, od dela s posameznimi otroki in z malimi skupinami, do dela z 

večjimi skupinami ali celo skupino hkrati. 

Oba oddelka sta oblikovana kot: 

- heterogena skupina (vključeni otroci v starostnem razponu od 11 mesecev do 6 leta). 
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Predstavitev mesečnih tematskih sklopov in delo v vrtcu: 

 

- september: SEM LAHKO TVOJ PRIJATELJ: uvajanje novih otrok, socialne in gibalne igre, 

praznovanje 1. jesenskega dne – Tetka jesen, Dan slovenskega športa, obisk policistov, obisk 

knjižnice (vsak mesec 1x) 

 

- oktober: JESENSKO RAJANJE:  teden otroka: jesenski kino, izlet v naravo, glasbena urica, ličkanje 

koruze ob poslušanju slovenske ljudske glasbe, obisk Stena Vilarja – predstava Poštar Pavli, pismo 

prijateljem; začetek pisanja dnevnika Mikujčka, začetek Bralne značke, spoznavanje jeseni, igra z 

jesenskim materialom, obisk Mini živalskega vrta 

 

- november: PROMET IN VOZILA: praznovanje tradicionalnega slovenskega zajtrka, spoznavanje 

poklica čebelar in pravljica Ko bom velik, bom čebelar – obisk Stena Vilarja, obisk avtomehanične 

delavnice, gibalni poligon, spoznavanje varnosti v prometu 

 

- december: VESELI DECEMBER: lutkovna igrica skupaj z otroki, popoldansko srečanje s starši in 

otroki – Sten Vilar, mini koncert za otroke, praznični izzivi za otroke, novoletni ples, novoletni kino, 

slavnostno kosilo, peka slaščic, ogled praznično okrašenega Kranja in Prešernovega gledališča, 

okraševanje smrečice 

 

- januar: ZIMSKA PRAVLJICA: spoznavanje zime, igre na snegu za Mali sonček, zimski plesi in pesmi 

ter rajanja, zimsko doživetje v igralnici, dan snega, ogled avtobusne postaje, obisk vaditelja 

smučanja – Sandi Murovec 

 

- februar: SPOZNAVAM SVOJE TELO IN SKBIM ZA ZDRAVJE: skupinska pustna maska – srečanje za 

starše; pustno rajanje, obisk bolničarke, priprava zdravega sadnega obroka 

 

- marec: POMLAD SE PREBUJA: praznovanje praznika mamic in očkov, prvi pomladni dan, 

spoznavanje poklica cvetličar, sajenje rastlin, svetovni dan vode 

 

- april: VREME: svetovni dan zdravja in svetovni dan zemlje, obisk maskote Kranček – Komunala 

Kranj, spoznavanje vremenskih pojavov, spremljanje vremena, pesmi in ples na temo dežja, ogled 

vremenske napovedi, ogled predstave, srečanje s starši – športno popoldne s starši 

 

- maj: BARVE IN OBLIKE: spoznavanje lastnosti žoge, svetovni dan družine, svetovni dan športa, 

pomladni kros, predstava Žogica Nogica, spoznavanje poklica profesor športne vzgoje, vožnja s 

Kranvajem 

 

- junij: ŽIVALI: spoznavanje letnega časa, praznovanje prvega poletnega dne, vodne igre, 

spoznavanje živali, spoznavanje zaščite pred soncem, sestavljanje tangrama, virtualni živalski vrt, 

srečanje: pohod treh generacij 
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- julij, avgust: JUHUHU, POLETJE JE TU: spoznavanje vode in drugih snovi, izdelava sladoleda in 

sadnih sokov, odtisi stopal in rok, risanje s kredami, vodenimi barvami in prstnimi barvami, kino 

pod zvezdami, postavljanje šotora 

 

b/ Obogatitveni programi, ki potekajo v dopoldanskem času na ravni vrtca 

 

Mali sonček  (2-6 leta): aktivnosti v okviru programa in poudarek na gibanju in zdravju skozi celo šolsko 

leto. Otroci imajo možnost opraviti 8 - 11 različnih gibalnih nalog, ki se odvijajo na prostem, na svežem 

zraku. Število nalog je odvisno od starosti otroka. Za vsako opravljeno nalogo prejmejo v svojo knjižico 

Mali sonček nalepko. Če opravijo zadostno število nalog (mlajši otroci vsaj 5 in starejši vsaj 7), prejmejo za 

nagrado športni pripomoček in priznanje. Pri otrocih želimo spodbuditi željo po športnem udejstvovanju  

v vseh starostnih obdobjih.  Poudarek je na usvajanju  gibalne abecede, spodbujati naravne oblike gibanja 

(hoja, tek, skoki, plazenja, lazenja), pohodih, igrami z žogo, ustvarjanju z gibom in ritmom ter igrami na 

prostem. 

Letos bo poudarek na ustvarjanju z naravnimi in odpadnimi materiali. Z nestrukturiranim materialom se 

bodo otroci lahko tudi igrali.  

 

 c/ Obogatitveni programi, ki v potekajo popoldanskem času na ravni vrtca 

 

Ob sobotah bodo organizirana druženja s starši. Izdelovanje mask s starši v času pustovanja. Zaradi 

izrednih razmer bomo poskrbeli za varno razdaljo, higieno, zaščito ter upoštevamo NIJZ priporočila. 

 

č/Obogatitvene dejavnosti na ravni vrtca namenjene vsem otrokom  

 

Tedenski obiski Mestne knjižnice Kranj: Seznanitev s institucijo in poklicem knjižničarja, osvajanje pravil 

lepega vedenja, razvijati pozitiven odnos do knjige in spodbujati veselje do knjig. Sodelovanje s Policijo 

Kranj, obisk Avtobusne postaje, cvetličarne, gasilcev, Sten Vilar, Komunale Kranj, obisk glasbenika, 

Prešernovega gledališča. Planiramo tudi plavanje in rolanje za starejše otroke.  

Enkrat mesečno bodo na spletni strani vrtca vzgojiteljice objavljale dejavnost, ki jo boste lahko s svojimi 

otroki izvajali doma. V skupinah bo potekala tudi Bralna značka, Dnevnik Mikujčka, izdelovanje porfolie  za 

posameznega otroka. 

 

6. PROGRAM SODELOVANJA S STARŠ 

 

V tem letu bomo sodelovati s starši, starimi starši in z otroki pri izdelovanju pustnih mask.  Prav tako bomo 

v drugi polovici leta izvedli za družine otrok dva izleta. Starši bodo z otroki sodelovali tudi v Bralni znački. 

Skupaj z otrokom bodo prebrali izbrano knjigo doma. Nato jo bo otrok prinesel v vrtec, kjer jo bodo 

vzgojiteljice obravnavale skupaj z vsemi otroki v skupini.  
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a/ Formalna srečanja s starši - pogovori s starši 

 

Zaposleni v vrtcu si želimo čim več osebnega stika s starši. Glede na izredne razmere, vam bomo omogočili 

govorilne ure tudi preko telefonskega pogovora ali videokonference. 

 

 KDAJ? VSEBINA 

POGOVORNE URE – vzgoj. 2. teden v mesecu (Mikujčki A in B) Napredek otroka, aktualna 

problematika, opozoriti na 

morebitne posebnosti in 

odstopanja v razvoju ali 

vedenju ... 

POGOVORNE URE – obe 

strok. delavki 

Po potrebi oz. možnosti glede na 

delovni čas 

Otrokov razvoj, aktualna 

problematika 

RODITELJSKI SESTANKI Oktober 2020, 

junij 2021 

Predstavitev oddelka, LDN, 

dogovori, razno 

 

b/ Skupna neformalna srečanja s starši na nivoju enote 

 

KAJ? KDAJ? VSEBINA 

Delavnica izdelovanja pustnih 

mask s starši 

februar 2021 Druženje, povezovanje, spoznavanje in 

ohranjanje kulturne dediščine ... 

 

c/ Informiranje staršev: Kotički za starše 

 

KOGA? KDAJ? VSEBINA 

KOTIČEK ZA 

STARŠE 

Vsak mesec Prvič v vrtec, uporaba kahlice, varno z soncem, otrok 

grize ... 

PLAKATI V povezavi z kotički 

za starše - z aktualno 

problematiko 

(grizenje, odvajanje 

od plenic). 

Vabila na srečanja, sestanke, delavnice ... 

Obvestila o nalezljivih boleznih. 

Obvestila in povabila k vključevanju staršev v življenje 

v oddelku: otrok v vrtec prinese igračo, ustvarjalen 

material ... 

E-IGRALNICA Celo leto Starši prejmejo ob vpisu geslo in uporabniško ime, 

objavljene slike otrok, blog vzgojiteljice, informacije o 

aktualni problematiki. 

Prejemali bodo obvestila, vabila, tematski sklopi, 

fotografije. 

OGLASNA DESKA Vsakodnevno Dnevne aktivnosti v oddelku. 

USTNA OBVESTILA Dnevno po potrebi Počutje otrok. 

INDIVIDUALNA 

PISNA OBVESTILA 

Po potrebi Bolezni otrok, ušivost, vabila, tematski sklopi … 
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č/ Druge oblike sodelovanja staršev 

 

- Sodelovanje staršev pri oblikovanju kotičkov v igralnici: prinašajo fotografije, izrezke iz revij, 

igrače iz lesa, raznovrsten strukturiran in nestrukturiran material. 

- Starši prinašajo v vrtec različni papir za ustvarjanje in ostalo odpadno embalažo. 

- Starši predstavijo svoj poklic, če želijo. 

 

d/Delegati predstavnikov staršev 

 

V obeh skupinah določimo z vsakim novim šolskim letom po enega predstavnika staršev. 

 

e/ Pravice in dolžnosti staršev 

 

Starši so dolžni pripeljati popolnoma zdravega otroka v vrtec. Ob vstopu v vrtec imajo na obrazu čisto 

masko in obvezno razkužijo roke. Starši imajo pravico se seznaniti z letnim delovnim načrtom skupine, 

katero obiskuje njihov otrok. Prav tako lahko predlagajo spremembe in sodelujejo pri določenih dejavnosti 

(na primer predstavitev poklica). Ob začetku šolskega leta med seboj izberejo njihovega predstavnika, ki 

zagovarja pravice otrok in staršev.  

 

7. SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z OKOLJEM 

 

Smo vrtec s pridobljeno subvencijo. Zato se bomo trudili, da bomo v okolju delovali povezovalno in 

ustvarjalno ter odpirali vrata vsem, ki bodo potrebovali našo storitev. Naš cilj je, da še naprej rastemo 

in se kot inštitucija razvijamo v skladu s potrebami in željami, ki nastajajo v družbi, ter da pri tem 

ohranjamo svojo strokovno avtonomijo in pristojnosti. 

 

a/ Sodelovanje s kulturnimi in drugimi ustanovami ter delovnimi organizacijami 

( Mestna knjižnica Kranj, Policija, Gasilsko društvo …) 

 

DEJAVNOST KDAJ? NAMEN 

Obisk policista 

(PU Kranj) 

september 2020 Seznanjanje s prometno varnostjo in poklicem 

policaja. 

Gasilci 

(Gasilsko reševalna služba 

Kranj) 

Po dogovoru Spoznavanje poklica gasilec. 

pianist September 2020 Poslušanje koncerta in seznanjanje z 

glasbenimi zvrstmi. 

Sten Vilar – predstava 

Poštar Pavli 

Oktober 2020 Ogled predstave in predstavitev poklica. 

Mestna knjižnica Kranj 1x mesečno Poslušanje pravljice. 

mailto:info@carobni-svet.com


Čarobni svet, zasebni vrtec d.o.o., Ljubljanska cesta 1, 4000 Kranj; T: 059024914; E: info@carobni-svet.com; 
https://www.carobni-svet.com/ 

 

12 

 

Teden otroka 

(organizator: ZPM 

Slovenije) 

prvi teden v 

oktobru 2020 

Z različnimi delavnicami poskrbeti za prijazno 

in prijetno vzdušje v vrtcu. 

Slovenski tradicionalni 

zajtrk (organizator: 

Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano) 

november 2020 Otroke seznaniti s pomembnostjo domače, 

slovenske hrane ter s pomenom zajtrka za 

zdrav razvoj. Otrokom predstaviti značilne jedi: 

med, maslo, kruh, jabolko. 

Otrok spozna poklic čebelarja in pomembnost 

čebele za človeka. 

Sten Vilar (studio Anima) 

– predstavitev poklica 

čebelar in pravljica Ko 

bom velik, bom čebelar  

November 2020 Poslušanje pravljice in poklic čebelarja. 

Avtomehanična delavnica November 2020 Spoznavanje poklica avtomehanik 

Sten Vilar – predstava s 

kitaro, obisk dobrega 

moža 

December 2020 Ogled predstave, obisk dobrega moža, 

druženje s starši in otroki; v primeru epidemije 

se predstave udeležijo le otroci, starši si 

ogledajo predstavo preko videa. 

Mini koncert za otroke December 2020 Poslušanje koncerta, spoznavanje glasbil. 

Prešernovo gledališče 

Kranj 

December 2020 Seznanjanje s kulturo in kulturnimi 

institucijami. 

Avtobusna postaja Januar 2021 Spoznavanje prevoznega sredstva in poklica 

šofer. 

Vaditelj smučanja – Sandi 

Murovec 

Januar 2021 Predstavite poklica, praznovanje dneva snega. 

bolničarka Februar 2021 Spoznavanje svojega telesa in dela bolničarke. 

Cvetličarna Marec 2021 Spoznavanje dejavnosti in preizkušanje 

sposobnosti v cvetličarstvu. 

Komunala Kranj April 2021 Maskota Kranček, ločevanje odpadkov. 

Profesor športne vzgoje Maj 2021 Spoznavanje pomena telesne vzgoje za razvoj. 

Kranvaj Maj 2021 Vožnja s Kranvajem. 

Mini živalski vrt Oktober  2020 Ogled in opazovanje živali. 

Ljudska univerza Kranj in 

Cene Štupar Ljubljana 

Celo šolsko leto (po 

potrebi) 

Izvajanje prakse za praktikante.  

Obisk različnih objektov v 

bližnji okolici vrtca 

Po uvajalnem 

obdobju. 

Otrok razširja svoje znanje, vedenje, pridobiva 

konkretne izkušnje. 

Zavod za šport Tržič Celo šolsko leto Sodelovanje v športno gibalnem projektu Mali 

sonček. 

Šola za ravnatelje Od januarja do 

junija 2021 

Sodelovanje v projektu Učim se biti učitelj 3  
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8. POVEZOVANJE IN SODELOVANJE MED ZAPOSLENIMI 

 

a/ Strokovna in delovna srečanja znotraj vrtca 

 

SKUPNO NAČRTOVANJE KDAJ? KJE? 

Hišni aktivi 1x mesečno Vrtec Čarobni svet 

Delo v paru  Dnevno  in po potrebi Vrtec Čarobni svet 

Hišni aktivi obeh oddelkov 1-6 Po potrebi in dogovoru Vrtec Čarobni svet 

Jutranji sestanki Enkrat tedensko diplomirane 

vzgojiteljice s pedagoško vodjo 

Vrtec Čarobni svet 

 

V šolskem letu 2020/21 je vodja aktiva vzgojiteljic ga. Mateja Kokalj. 

 

b/Sodelovanje z drugimi vrtci po Sloveniji in v tujini 

 

Sodelovanje s Kranjskimi vrtci v obliki  nekaterih skupnih izobraževanj in predavanj za zaposlene. Preko 

vrtca Orehek imamo urejeno redno prehrano za naše otroke in tudi zaposlene.  

 

c/ Izobraževanje zaposlenih 

 

Profesionalni razvoj zaposlenih je ključni dejavnik razvoja avtonomnega vrtca. Zato se bomo v prihodnosti 

vključili tudi v kakšen projekt na lokalnem ali državnem nivoju. 

 

VSEBINA KDO? NAMEN 

Seminar Vsak zaposleni si izbere seminar in ga 

obišče 1× letno 

Strokovno izpopolnjevanje. 

Predavanje Vsaka zaposlena lahko pripravi kakšno 

zanimivo predavanje, specifično zanjo in 

ga predstavi kolegicam. Ali predstavi 

tematiko iz njenega seminarja.  

Strokovno izpopolnjevanje in 

medsebojno sodelovanje. 

Sodelovanje v timu Po potrebi in sproti. Usklajevanje dela. 

Sodelovanje na 

strokovnem aktivu 

Razporeditev po razpisu Usklajevanje dela. 

Sodelovanje na 

hišnem aktivu 

1× na mesec in po potrebi Usklajevanje dela. 

Tekoča problematika, 

načrtovanje, evalvacija, 

konstruktivna debata, 

druženje 

V Kranju, 1.9.2020 

Pedagoška vodja vrtca: Nevenka Dolenc 
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