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1. UVOD V LETNI DELOVNI NAČRT 
 
Letni delovni načrt je oblikovan na osnovi Zakona o vrtcih, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, na osnovi izhodišč Kurikula za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno 
izobraževanje in smernic za delo vrtca. 
 
JAVNI VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNI ZAVOD – Ente pubblico di istruzione ed educazione                              
V R T E C   K O P E R (v nadaljevanju vrtec) ki je ustanovljen z odlokom Mestne občine Koper: Uradne 
objave št. 24/98, 24/00 in Uradni list RS, št. 40/07 in 39/10.  
Dejavnosti vrtca so: (opredeljene v odloku o ustanovitvi): 

1. C  85.100 Predšolska vzgoja 

2. C  18.120 Drugo tiskanje 

3. C  18.130 Priprava za tisk in objavo 

4. C  18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 

5. G  47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 

6. G  47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 

7. G  47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 

8. H 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 

9. I 55.209 Druge nastanitve za krajši čas 

10. I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi 

11. I 56.290 Druga oskrba z jedmi 

12. J 58.110 Izdajanje knjig 

13. J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike 

14. J 58.190 Drugo založništvo 

15. J 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 

16. J 62.020 Svetovanje o računalniških programih in napravah 

17. J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezano dejavnosti 

18. J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 

19. J 63.990 Drugo informiranje 

20. L  68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 

21. M  74.300 Prevajanje in tolmačenje 

22. N 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in nakup 

23. N 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 

24. N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup 

25. N 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup 

26. N 77.390 Dajanje drugi strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup 

27. N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti 

28. N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

29. P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 

30. P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti 

31. P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

32. P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 

33. R 90.010 Umetniško uprizarjanje 

34. R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 

35. R 91.011 Dejavnost knjižnic 

36. R 93.110 Obratovanje športnih objektov 

37. R 93.190 Druge športne dejavnosti 

38. R 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov 

39. R 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 
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Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem 
interesu. 
 
 
2. CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE, VIZIJA IN POSLANSTVO VRTCA KOPER 
 
Vrtec Koper je javni vrtec in izvaja javno veljavni program.  
 
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 sposobnosti (2. čl. Zakona o 
vrtcih, Uradni list RS, št. 100/05 z dne 10.11.2005). 
Predšolska vzgoja je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja, ki poteka po načelih: 
demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih, enakih možnosti za 
otroke in starše, upoštevanju različnosti med otroki, pravici do izbire in drugačnosti ter ohranjanju 
ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja (3. čl. Zakona o vrtcih, Uradni 
list RS, št. 100/05 z dne 10.11.2005).  
 
Cilji predšolske vzgoje, opredeljeni v  Zakonu o vrtcih (4. čl. Zakona o vrtcih, Uradni list RS, št. 100/05 z 
dne 10.11.2005) so:  

- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,  
- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,  
- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja, 
- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega 

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

branja in pisanja,  
- spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,  
- posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,  
- spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in 
- razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. 

 
Osnovna podlaga načrtovanje vzgojno izobraževalnega dela Vrtca Koper je Kurikulum za vrtce, 
nacionalni dokument, ki je bil sprejet na 26. Seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje dne 
18.3.1999. 
Osnovo za delo s predšolskimi otroki nam predstavlja tudi Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu, ki 
temelji na vrednotah in načelih Splošne deklaracije o človekovih pravicah, Konvencije OZN o otrokovih 
pravicah in Deklaracije o psiholoških pravicah otrok. 
 
Vizija Vrtca Koper: 

V MISLIH IN SRCIH MALIH OTROK  

NAŠA DEJANJA PUŠČAJO SLEDI. 

ODRASLI SMO ZANJE ODGOVORNI. 

VSI OTROCI V VRTCU KOPER  

V ZDRAVEM OKOLJU DOŽIVLJAJO,  

RAZISKUJEJO IN SPREMINJAJO SVET. 

SKUPAJ S STARŠI USTVARJAMO VARNO  

IN SPODBUDNO SEDANJOST  

ZA SREČNO PRIHODNOST. 
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Poslanstvo Vrtca Koper: 

 
 

  

OTROKOM DOVOLJUJEMO BITI OTROCI 
 
 
 
 
3. ORGANIZIRANOST IN POSLOVALNI ČAS VRTCA 
 

UPRAVA VRTCA: Kettejeva ulica 13, 6000 Koper 
 

Telefon 05 / 613 10 10 RAVNATELJICA Alenka Rušt 

 05 / 613 10 11 TAJNIK VIZ Dejan Pintar 

 05 / 613 10 13 POMOČNICI RAVNATELJICE Nevenka Vižintin 
Kristina Vidali 

 05 / 613 10 00 KNJIGOVODJA (OSKRBNINE) Neva Rakar 

 05 / 613 10 14 ORGANIZATORJA PREHRANE  
IN ZHR  

Maja Knific 
Mitja Močnik 

 05 / 613 10 12 RAČUNOVODJA 
KNJIGOVODJA 

Karmen Krčelj 
Loredana Palčič 

E pošta info@vrteckoper.si  

Spletna stran http://www.vrteckoper.si  

Uradne ure ponedeljek, torek, četrtek, petek: od 9.00 do 12.30 
sreda: od 9.00 do 12.30 in od 13.00 do 16.30 

 
Program za predšolske otroke se izvaja na različnih lokacijah / enotah vrtca: 
 

Enota KEKEC, Župančičeva ulica 23 a, 6000 KOPER (od 1 do 6 let) 

 

Telefon 05/ 613 10 31  I. trakt 

 05/ 613 10 32 II. trakt 

 05/ 613 10 33 III. trakt 

 05/ 613 10 34 IV. trakt 

 05/ 613 10 20 igralnica pri upravi 

GSM 040/ 861 248 

 040/ 861 314 popoldanska skupina 

E pošta kekec@vrteckoper.si  

Uradne ure 5.45 – 16.30 

POPOLDANSKI ODDELEK: 12.00 – 20.00 

 

 

mailto:info@vrteckoper.si
http://www.vrteckoper.si/
mailto:kekec@vrteckoper.si
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Enota RIBICA, Ferrarska ulica 17, 6000 KOPER (od 1 do 6 let) 

 

Telefon 05/ 610 35 13 1. vhod 

 05/ 610 35 14 2. vhod 

 05/ 610 35 12 svetovalna delavka 

GSM 040/ 861 327 

E pošta ribica@vrteckoper.si  

Uradne ure 6.15 – 16.30 

Oddelek ČEBELICA, Vojkovo nabrežje 4, 6000 KOPER  (od 2 do 6 let) 

 

Telefon 05/ 639 39 30 

GSM 040/ 861 309 

E pošta vojkovo@vrteckoper.si 

Uradne ure 6.30 - 16.30 

Oddelek ŽOGICA, Cesta  Z. Perello Godina 3, 6000 KOPER (od 1 do 6 let) 

 

Telefon 05/ 665 22 21  1. igralnica 

 05/ 665 22 22 2. igralnica 

 05/ 665 22 23 3. igralnica  

 05/ 665 22 24 4. igralnica 

GSM 040/ 861 286 

E pošta bonifika@vrteckoper.si  

Uradne ure 6.30 - 16.30 

 

Enota BERTOKI – CICIKORAK, Cesta borcev 8 f, 6000 KOPER (od1 do 6 let) 

 

Telefon 05/ 639 67 07 

GSM 040/ 861 259       1. igralnica 

 040/ 753 970 2. igralnica 

 040/ 685 723 3. igralnica 

 040/ 753 805 4. igralnica 

 040/ 754 328 5. igralnica 

 040/ 685 713 6. igralnica 

E pošta bertoki@vrteckoper.si 

Uradne ure 6.30 - 16.30 

 

 

mailto:ribica@vrteckoper.si
mailto:vojkovo@vrteckoper.si
mailto:bonifika@vrteckoper.si
mailto:bertoki@vrteckoper.si
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Enota POBEGI – ZAJČEK, C. I. Istrske brigade 52, 6272 POBEGI (od 2 do 6 let) 

 

Telefon 05/ 662 13 51 1. igralnica 

 05/ 662 13 52 2. igralnica 

 05/ 662 13 53 3. igralnica 

 05/ 662 13 54 4. igralnica 

 05/ 662 13 55 5. igralnica   

 05/ 662 13 56 6. igralnica 

 05/ 662 13 59 7. igralnica 

GSM 040/ 861 284 

E pošta pobegi@vrteckoper.si 

Uradne ure 6.30 – 16.30 

 

Enota ŠALARA – POLŽEK, Vanganelska cesta 87, 6000 KOPER (od 2 do 6 leta) 

 

Telefon 05/ 610 04 41  1. igralnica 

 05/ 610 04 42 2. igralnica 

 05/ 610 04 43 3. igralnica 

 05/ 610 04 44 4. igralnica 

 05/ 610 04 45 5. igralnica   

GSM 040/ 861 267 

E pošta salara@vrteckoper.si 

Uradne ure 6.15 – 16.30 

 

Enota VANGANEL – PIKAPOLONICA, Bonini 1 a, 6000 KOPER (od 2 do 6 leta) 

 

Telefon 05/ 610 35 31 1. igralnica 

 05/ 610 35 32 2. igralnica 

 05/ 610 35 33 3. igralnica  

 05/ 610 35 34 4. igralnica 

GSM 040/ 861 258 

E pošta vanganel@vrteckoper.si  

Uradne ure 6.30 - 16.30 

 

Vse enote Vrtca Koper obratujejo pet dni na teden. Poslovalni čas se lahko med letom spremeni glede 
na potrebe staršev. 
Vrtec združuje več oddelkov otrok na začetku in na koncu poslovalnega časa ter ob pojavu izrednih 
okoliščin. V času šolskih počitnic ali pred daljšimi prazniki in »mostovi« združuje oddelke ali za določeno 
obdobje zapre posamezno enoto, če zagotovi vključitev otrok, ki v tem času potrebujejo vrtec, v drugo 
enoto. Starši so o združevanju otrok obveščeni preko sporočil na oglasnih deskah. 

mailto:pobegi@vrteckoper.si
mailto:salara@vrteckoper.si
mailto:vanganel@vrteckoper.si
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Med poletnimi počitnicami se zaradi racionalizacije in organizacije dela nekatere enote vrtca zaprejo 
med julijem in avgustom. V tem času otroci in strokovno osebje posamezne enote gostujejo v drugih 
enotah Vrtca Koper, kjer poteka poletno varstvo in vzgojno izobraževalno delo.  
 
Ob daljši odsotnosti otroka iz vrtca lahko starši koristijo nekatere ugodnosti glede pačila vrtca: 

 za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost (21 delovnih dni) otroka v koledarskem letu 
starši plačajo rezervacijo v višini 50% mesečnega prispevka za program v katerega je bil otrok 
vključen pred začasno odjavo. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet. 
(velja za MO Koper). To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno 
prebivališče v Mestni občini Koper in za starše, ki imajo na njenem območju začasno bivališče, 
če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji, za druge starše pa 
samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev. Starši, ki 
imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za 
najstarejšega otroka. 
 

 ob enkratni neprekinjeni najmanj trimesečni odsotnosti otroka v koledarskem letu zaradi bolezni 
ali poškodbe na podlagi ustreznih zdravniških potrdil, starši plačajo 50% mesečnega prispevka 
za program, v katerega je vključen. V tej višini plačila je strošek neporabljenih živil že odštet. 
(velja za MO Koper). 

 
 
3.1 RAZPOREJENOST OTROK V ODDELKE 
 
Otroci  so razporejeni v oddelke v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih in Zakonom o 
vrtcih. Glede na starost otrok oblikujemo homogene, heterogene in kombinirane oddelke. 
V oddelke prvega starostnega obdobja so vključeni otroci stari od enega do treh let, v oddelke drugega 
starostnega obdobja pa otroci od tretjega do šestega leta starosti.  
 
Število otrok v oddelkih se razlikuje glede na to, ali so oddelki: 

- starostno homogeni (vključeni približno enako stari otroci - v razponu enega leta), 
- starostno heterogeni (vključeni otroci enega starostnega obdobja, npr. otroci, stari od 1 do 3 let), 
- kombinirani (vključeni otroci iz obeh starostnih obdobij, npr. otroci, stari od 2 do 4 let). 

 
V Vrtcu Koper so otroci v šolskem letu 2019/20 razporejeni v 45 oddelkov: 14 oddelkov prvega 
starostnega obdobja, 24 oddelkov drugega starostnega obdobja in 7 kombiniranih oddelkov. 
 

STAROSTNO OBDOBJE ŠTEVILO 
ODDELKOV 

VZGOJITELJICE VZGOJITELJICE PREDŠOLSKIH OTROK - 
POMOČNICE VZGOJITELJICE 

enota Kekec 
I. I. starostno obdobje  

 
 

 
2 

Marinka Primožič 
Valentina Kozlovič 
Janja Marčič 
Erika Habjan 
Vida Colja 
Urška Pantar 
Damjana Tuljak Ugrin 
Liljana Hrvatin 
Darinka Franca 
Anica Ukmar 
Mateja Luzar 

Blanka Mrak 
Angie Pintar 
Jasmina Gašič 
Eva Križnik 
Vlasta Franjčič 
Blanka Furlanič Pavlič  
Mojca Ujčič 
Ana Šivec 
Stanka Ulčar 
Tamara Krušvar 
Sara Tovornik 

II. starostno obdobje  

 

 

 
5 

kombiniran oddelek  (2 - 4)  
3 

enota Ribica 

I  I. starostno obdobje  
 
 

 
2 
 

Betka Primožič 
Polona Žele 
Mariza Črljenec 

Darja Novinščak 
Slavica Jarkovič 
Kristina Stepančič 
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II. starostno obdobje  
 

3 Milojka Pristovšek 
Metka Šturman 
Jakoba Reja 

Kristina Ambrožič 
Hana Ražman 
Katja Kuhar 
Barbara Cindrič (nadomešča Valentina Kozlovič) 

 kombiniran oddelek  (2 - 4) 1 

oddelek Žogica 

II. I. starostno   obdobje  2 
 

Janja Lampret 
Nataša Makuc Bordon 
Danjela Trinka 
Ksenija Valentinčič 

Mateja Delbello 
Dafina Spasič 
Sandra Jerman 
Sara Bembič 
Urška Sever (nadomešča Biljana Paladin)   

II. starostno    obdobje  
 

2 

oddelek Čebelica 

III. I. starostno obdobje  1 Anja Grižonič 
Teja Košuta 
Adnina Imamović 

Branka Bembič 
Andreja Florjančič Djukić 
Kristina Mars 
Izabella Miličević 

II.  starostno obdobje  1 

kombiniran oddelek  (2 - 4) 1 

enota Bertoki - Cicikorak 

I. starostno obdobje  
2 
 

Marjeta Žlender 
Barbara Klede 
Orjana Hribovšek 
Rosana Andrašić (nadomešča 
Doroteja Perše) 
Irena Bertok 
Nina Bernik 

Martina Krašna 
Tadeja Omerza 
Ana Šircelj 
Patricia Markežič 
Dolores Ugrin 
Judita Prezelj 
Vesna Kocjančič 

II. starostno obdobje 
 

3 

kombiniran oddelek (2-4) 1 

enota Pobegi – Zajček  

I. starostno obdobje  
 

2 Dijana Poljak Batagelj 
Doris Bordon 
Hermina Valenčič 
Mirjana Kraljič 
Amelija Pohlen 
Jana Pagon 
Klavdija Saule 

Sara Rizzi 
Nastja Pahor 
Katja Gabrovec 
Elis Prendivoj 
Sara Bembič 
Zdenka Podgorelec 
Ingrid Prodan 
Monika Zobec 

II. starostno obdobje  
 

 
5 

enota Šalara – Polžek 

IV. I. starostno   obdobje 
  

2 Zlatka Bembič 
Helena Hrvatin Kandido 
Alma Šturman 
Tina Beroš 
Natalija Perič 

Anja Muženič 
Lea Tinta 
Petra Auber 
Ingrid Baruca 
Klara Bezek 
Mateja Gregorčič 

II. starostno obdobje  
 

 
3 

enota Vanganel – Pikapolonica 

I. starostno obdobje  1 Emina Zulić 
Maja Kranjec 
Doris Abram 
Tanja Rijavec 

Andreja Barič 
Frederika Kocjančič 
Tina Krmac 
Kristina Gržinič 
Janja Ilnikar 

II. starostno obdobje  2 
 kombiniran oddelek  (2 - 4) 1 

 
 
Dnevno organizacijo dela v enotah  vodijo vzgojiteljice – vodje enot: 
enota KEKEC Darinka Franca 

enota RIBICA Betka Primožič 

odd. ČEBELICA Teja Košuta 

odd. ŽOGICA Danjela Trinka 

enota BERTOKI - CICIKORAK Marjeta Žlender 

enota POBEGI – ZAJČEK Hermina Valenčič 

enota ŠALARA - POLŽEK Alma Šturman 

enota VANGANEL - PIKAPOLONICA Maja Kranjec 

 
 
 



9 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Koper, oktober 2019                                                   

4. VSEBINSKI PROGRAM VRTCA KOPER 
 
Programi za predšolske otroke so javno veljavni programi, ki jih določa 14. člen Zakona o vrtcih. 
Programi vrtca so namenjeni otrokom od 11. meseca starosti do vstopa v osnovno šolo. V vrtcu Koper 
se otroci lahko vključijo v naslednje programe: 

 PROGRAM    A  -  dnevni program: 6 do 9 ur dnevno (otrok je v vrtcu do 9 ur) 

 PROGRAM   B  -  poldnevni program : 4 do 6 ur dnevno (otrok je v vrtcu med 7.30 in 13.30) 

 

Vrtec Koper izvaja dopoldanski program predšolske vzgoje (od 5.45 oz. 6.30 do 16.30) ter v dveh 
skupinah enote Kekec tudi popoldanski program (od 12.00 do 20.00). 
 
Seznanjanje z jezikom okolja 
 
Vzgojno izobraževalno delo v vrtcih na narodno mešanih območjih v celoti temelji na Kurikulu za vrtce. 
Strokovne delavke strokovno odgovorno načrtujejo dejavnosti, ki bodo pripomogle k zavesti otrok o 
sobivanju dveh narodov, dveh jezikov in dveh kultur ter za pridobivanje ustrezne jezikovne zmožnosti v 
prvem in drugem jeziku. 
 
V vseh oddelkih Vrtca Koper (prvo in drugo starostno obdobje) otroke seznanjamo z jezikom okolja - 
italijanščino. Jezik vključujemo med vsakodnevne dejavnosti in ga otrokom približujemo skozi igro. 
 
Metodologija  “Korak za korakom” 
 
V šolskem letu 2018/19  v enoti BERTOKI- CICIKORAK (6 odd.) in v enoti ŠALARA – POLŽEK (4. odd.) 
izvajamo delo po  metodologiji “Korak za korakom”, ki temelji na enakih možnostih in načelih 
demokratične civilne družbe, otrokovih pravicah in pravicah staršev, sodobnih spoznanjih o otrokovem 
razvoju in učenju ter vplivih različnih dejavnikov nanju. 
 
Koordinator programa metodologije »Korak za korakom« v Vrtcu Koper je Marjeta Žlender. 
Profesionalni razvoj strokovne delavke vrtca krepijo v okviru Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za 
korakom, ki deluje pod okriljem PEDAGOŠKEGA INŠTITUTA v Ljubljani. 
 
 
4.1 CILJI IN RDEČA NIT V ŠOLSKEM LETU 2019/20 
 
Cilji dejavnosti predšolske vzgoje VRTCA KOPER za š.l. 2019/20: 

 doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in 
vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno pripadnost, 
kulturno poreklo, veroizpoved... 

 otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v 
prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje problemov, pogajanje in 
dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in občutij drugih, menjavanje vlog, 
vljudnost v medsebojnem komuniciranju 

 doživljanje vrtca kot okolja, kjer je posameznik pomemben, se dobro in sprejeto počuti ter ima 
možnost svobodnega izražanja, ustvarjanja, soodločanja…. 

 otrok se seznanja s pravili v skupini in vrtcu in jih sooblikuje na osnovi razumevanja razlogov 
zanje ter posledicami ob prekršitvi sprejetih pravil sprejemljivega vedenja, utemeljenega v 
neomejevanju pravic drugih 

 doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti 
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 otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi lahko ta 
delovala ter omogočila preživetje, dobro počutje in udobje 

 ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost domišljijske 
rabe jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s književno osebo se identificira ter doživlja 
književno dogajanje 

 otrok se izraža s petjem, igranjem in plesom 

 pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti 

 razvijanje sporazumevalnih možnosti s kulturno umetnostno vzgojo 
 
 
Skupna rdeča nit Vrtca Koper za šol. leto 2019/2020:  

 
 

GREMO NA POTEP V DEŽELO IGRE IN BESED 
 
 
Prednostna področja: 
 

 družba (enote: Bertoki – Cicikorak, Šalara – Polžek, Vanganel – Pikapolonica in oddelek Žogica) 

 jezik (enota Ribica) 

 glasba in ples (enoti: Pobegi – Zajček in oddelek Čebelica) 

 gibanje (enota Kekec) 

 
 
 
 
 
 
 
4.2 DEJAVNOSTI VEZANE NA RDEČO NIT PO ENOTAH 
 

K
E

K
E

C
 

• gibalno zabavne športne igre po traktih, spoznavanje različnih elementarnih in drugih 

iger (športne, rajalne, namizne igre,…) 

• gibalne in rajalne igre, ki so osnova za pravilno posnemanje in reproduciranje glasov, 

besednega in stavčnega naglasa, intonacije  in premorov v drugem jeziku 

• tradicionalni pohod  z maskoto Kekcem do Žusterne ob Tednu otroka (raziskovanje in  

igra v okolju, kjer živimo ) 

• vključevanje v sprostitvene dejavnosti 

• Kekčev pomladni dan na Bonifiki 

• druženje otrok ob gledaliških in glasbenih predstavah gledališča Kekec ob različnih 

praznovanjih v enoti: ob tednu otroka, jesenski dan, prireditve v mesecu decembru, 

pustovanje, praznovanje pomladi in državnih praznikov 

• omogočen vsakodnevni dostop do različnega materiala, ki spodbudi otrokovo zanimanje 

za raziskovanje in ustvarjanje 

• zaključek šol. leta po traktih 
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R
IB

IC
A

 
• vključevanje lutk in kamišibaja v delo 

• pravljice v italijanskem in slovenskem jeziku ter v narečju (v sklopu pravljične urice Vrtca 

Ribica) 

• ogled dramatizacij, lutkovnih, plesnih in glasbenih  predstav 

• skupna praznovanja - predstave v večnamenskem prostoru 

• zbiralne akcije papirja 

• športne dejavnosti - Mali sonček: pohodi, igre brez meja 

• kulturne dejavnosti: baletna skupina, glasbena šola 

• medgeneracijsko sodelovanje – praznovanje dneva očetov, stricev in dedkov  

• turistično informacijski center – razstava  

• razstava velikonočnih izdelkov 

• zaključni izlet z avtobusom za starejše skupine 

• zaključna prireditev na igrišču 

Č
E

B
E

L
IC

A
 

• praznovanje prihoda letnih časov – v prostoru in na prostem 

• ogled gledaliških, lutkovnih, plesnih in glasbenih predstav 

• zbiralne akcije, ki nam bodo ponujene med letom 

• športno popoldne z otroki in starši (v tednu otroka) 

• obiski zunanjih izvajalcev (ponudba, ki pride med letom) 

• obiski v vrtcu Ribica in Kekec s skupnimi ogledi igric, predstav,… 

• skupni pohod »Čebelic« v spomladanskem času (praznovanje pomladi) 

• otrok se vozi z različnimi otroškimi vozili  na ploščadi vrtca Ribica oz. Kekec  

(v olajšanih in oteženih pogojih) 

• ustvarjalne delavnice v veselem decembru 

Ž
O

G
IC

A
 

• praznovanja, druženja in povezovanja znotraj enote preko dejavnostih ob tednu 

otroka, prazničnem decembru, pustnem rajanju, nastopu za 8. marec, obeležitvi 

kulturnega praznika, proslavi ob dnevu samostojnosti ter 10. rojstnem dnevu enote 

• medgeneracijsko sodelovanje ob različnih priložnostih, praznovanjih in nastopih otrok 

• »Dober tek prijatelji« - skupno druženje ob slavnostnih obrokih                       

• omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti: vsakodnevno jutranje razgibavanje, 

vadbene ure, pohodi, rajalni in ljudski plesi, sprehodi v bližnjo in širšo okolico vrtca, 

igre na igrišču in na Bonifiki, sodelovanje v programu Mali sonček, izvedba 

spomladanskega teka v sodelovanju z Atletsko zvezo Slovenije 

• sodelovanje in seznanjanje z delom umetnika na različnih področjih umetnosti 

V
A

N
G

A
N

E
L

 -
 

P
IK

A
P

O
L

O
N

IC
A

 

• izvajanje raznih iger, ki prispevajo k pozitivni klimi in spodbujajo dobre medsebojne 

odnose 

• spodbujanje in razvijanje vesela do gibalnih dejavnosti v prostoru in na prostem 

• sodelovanje v množičnem teku »Začni zgodaj, tekmuj pošteno« 

• v vrtec povabimo osebe, ki opravljajo zanimive poklice, športnike, umetnike… 

• dramatizacije in  lutkovne predstave strokovnih delavk ter otrok za otroke 

• igralni dnevi med skupinami 

• skupna praznovanja (ob prihodu letnih časov, veseli december, državnih prazniki) 

• gibanje  v naravi v različnih vremenskih razmerah 
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4.3 OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:  
 
So dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas. 
Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev 
predšolskih otrok in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli 
Kurikula za vrtce. Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v 
vrtcu v obliki delavnic v prostorih vrtca in izven stavbe in igrišča vrtca v obliki obiskov predstav, knjižnic, 
muzejev, prireditev.  

B
E

R
T

O
K

I -
 C

IC
IK

O
R

A
K

 
• praznovanje 40. rojstnega dne enote Bertoki - Cicikorak 

• celoletno prepletanje medsebojnih prijateljskih vezi ob posebnih priložnostih 

• učenje skupnih pesmi v enoti s predstavitvijo le-teh staršem in širšem okolju 

• kulturna medgeneracijska prireditev s krajani in upokojenci vrtca 

• skupna razstava izdelkov vrtca 

• praznovanje jeseni – jesenska pogostitev, praznovanje pomladi 

• tradicionalni pohod družin ob Tednu otroka do ribiške koče v Rižani 

• ogled lutkovnih predstav v telovadnici enote 

• obisk Mediteranskega vrta krajevne skupnosti Bertoki 

• športno dopoldne v vrtcu 

P
O

B
E

G
I –

 Z
A

JČ
E

K
 

• igralno dopoldne ob tednu otroka: risanje s kredami na dvorišču vrtca, skupne rajalne 

igre, igra in druženje med skupinami, prijateljski pohod 

• druženje med skupinami: učenje rajalnih iger, ljudskih pesmic in plesov, učenje pesmic in 

gibalno ponazarjanje v jeziku okolja, petje pesmic iz glasbene skrinjice 

• skupna praznovanja v enoti: teden otroka, prihod jeseni (obisk tete Jeseni, ustvarjanje z 

naravnim materialom), prireditve v mesecu decembru (čajanka, krasitev jelke Velikanke, 

ogled lutkovnih predstav, dramatizacij in glasbene pravljice v izvedbi strokovnih delavk, 

plesno pevski nastop otrok),  pust in običaji, mesec kulture (branje poezije ob dia-

projekciji, razstava likovnih del otrok, nastop strokovnih delavk: venček ljudskih pesmi), 

praznovanje prihoda pomladi, praznovanje rojstnega dne vrtca Pobegi - Zajček z 

Zajčkovim tekom, obeležitev državnih praznikov 

• medgeneracijsko druženje: pomladni pohod s starimi starši po Porečanki, izdelovanje 

voščilnic za starejše krajane  

• obisk knjižničark Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper – oddelek za mlade bralce ob 

zamenjavi Premične zbirke 

Š
A

L
A

R
A

 –
 P

O
L

Ž
E

K
 

• polžkove pravljične urice (tema: sočutni pristop) 

• starši pripovedujejo (v svojem jeziku) 

• izdelamo in podarimo čestitko za prijatelje (ob novem letu) 

• zbiramo hrano in pripomočke za pse in mačke v sodelovanju z Zavetiščem Sv. Anton 

• interakcijske igre, dihalne vaje, vaje za sprostitev, vaje za pozornost, vaje za čuječnost, 

vaje za spodbujanje empatije, 

• priložnostne skupne delavnice (jesen, novo leto, pust), 

• skupna praznovanja v enoti: prihod jeseni, prihod zime, prihod pomladi,  skupni zajtrk, 

pustovanje, obeleževanje državnih praznikov, predaja ključa 

• medgeneracijsko srečanje s krajani in člani društva Mozaik 

• skupno srečanje: pohod na Kokoško 
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Obogatitveno dejavnost načrtuje vzgojiteljica v svojem letnem delovnem načrtu, ki ga predstavi in 
predlaga v potrditev vsem staršem na roditeljskem sestanku. Prevoze in vstopnine za gledališče, 
plavanje, izlete (vožnja z lokalnim javnim prevozom) in ostale dejavnosti, ki predstavljajo nadstandardni 
program vrtca, plačajo starši. 
 

 

                 ENOTA 
 
 
DEJAVNOST 

K
EK

EC
 

R
IB

IC
A

 

Č
EB

EL
IC

A
 

ŽO
G

IC
A

 

B
ER

TO
K

I 

P
O

B
EG

I 

ŠA
LA

R
A

 

V
A

N
G

A
N

EL
 

Mali sonček         

Plavalni tečaj za predšolske 
otroke 

        

Zobna preventiva         

Medgeneracijska srečanja, 
delavnice 

        

Knjižnica- izposoja knjig          

Izposoja knjig premične 
zbirke (Osrednja knjižnica Koper) 

        

Knjižni nahrbtnik         

Otroški pevski zbor         

Potovanje maskote na 
otrokov dom 

        

Glasbene urice         

Delavnice zdravstvenega 
doma Koper 

        

Pravljične urice         

Gibalno-plesne delavnice         

Planinska skupina         

Otroška kuhinja         

Naše gledališče         

Mala šola tenisa         

Glasbena soba         
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4.4 PROJEKTI IN OSTALE DEJAVNOSTI 
 
Vsebine in dejavnosti, ki s svojo pestrostjo pripomorejo k doseganju ciljev predšolske vzgoje vrtca. 
 
PROJEKTI 
 

 DEDEK MRAZ  (pod okriljem DPM in sodelovanjem Pedagoške fakultete Koper) 

 DEKD - dnevi evropske kulturne dediščine (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) 

 KORAK ZA KORAKOM (sodelovanje v projektih Pedagoškega inštituta) 

 MNOŽIČNI TEK OTROK: začni mlad, tekmuj pošteno 

 OTROCI NA TRGU (organizira MOK) 

 PUSTOVANJE (pod okriljem DPM) 

 SIMBIOZA GIBA (Simbioza Genesis) 

 SKUM - Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetniško vzgojo (pod okriljem 
Pedagoške fakultete Koper) 

 SOOČANJE Z IZZIVI MEDKULTURNEGA SOBIVANJA (pod okriljem OŠ Koper) 

 ŠOLA SOBIVANJA: Varno v vrtec in šolo, Spodbujamo prijateljstvo, Živimo zdravo, Slovenija-kot 
jo vidimo otroci 

 ŠOLSKI EKOVRTOVI  (Inštitut za trajnostni razvoj) 

 TEDEN OTROKA (pod okriljem DPM) 

 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

 TRAJNOSTNA MOBILNOST (Ministrstvo za infrastrukturo) 

 UNESCO: Ustvarjamo iz odpadnega materiala, Menjaj branje in sanje, Stara igrača za novo 
veselje, V sodelovanju z naravo sam predelam hrano, Od pšeničke do potičke 

 VARNO S SONCEM  (ZZV Celje) 

 ZELENI NAHRBTNIK - državni projekt  (za naše področje koordiniran s strani Društva prijateljev 
mladine Koper) s katerim otroci ozaveščajo sebe in širšo okolico o ekoloških problemih.  
 

Vključili se bomo tudi v projekte, katerih ponudbo bomo dobili med letom ter v priložnostne humanitarne, 
ekološke in druge akcije. 
 
IZLETI 
 
Strokovne delavke bodo med šolskim letom organizirale in izvedle različne oblike izletov, pohodov in 
sprehodov. Občasno bodo k sodelovanju in izvedbi povabljeni tudi starši in stari starši. V skladu z letnim 
delovnim načrtom posameznega oddelka bodo strokovne delavke organizirale:  
     - izlete med in ob zaključku leta (avtobusni prevoz, vlak, avto, peš), 
     - planinske izlete,  

- pohode, raziskovanja,  
- vsakodnevne sprehode v bližnjo okolico. 

 
TEČAJ PLAVANJA 
 
V sodelovanju z Zavodom za šport Republike Slovenije Planica in Mestno občino Koper, že vrsto let 
organiziramo plavalni tečaj za predšolske otroke, ki se ga udeležijo otroci pred vstopom v šolo. Plavalni 
tečaj izvajajo vaditelji Plavalnega kluba Koper v bazenih Hotelov Bernardin. 
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LIKOVNI IN DRUGI NATEČAJI 
 
Likovna in druga dela otrok občasno prijavljamo na različne likovne, ustvarjalne in druge natečaje, 
katerih ponudba pride med šolskim letom. 
 
VAJA EVAKUACIJE  
 
Na osnovi Pravilnika o požarnem redu 1x letno izvedemo praktično vajo evakuacije, občasno pri tem 
sodelujemo z Gasilsko brigado Koper ali okoliškimi prostovoljnimi gasilskimi društvi. 
 
4.5 DODATNE DEJAVNOSTI: 

 
Dodatne dejavnosti v vrtcu izvajajo zunanji izvajalci, društva in organizacije. Potekajo po 17.00 uri in so 
plačljive. Dodatne dejavnosti se v vrtcu izvajajo le, če dobimo primerno ponudbo in se vpiše zadostno  
število otrok. V šolskem letu 2019/20 lahko otroci obiskujejo naslednje dejavnosti: 

- plesno, gibalno, ustvarjalne vaje - Plesni spekter, 
- športne delavnice  - ŠD 3šport, 
- telovadne urice z učenjem angleščine – Mitja Mikolavčič, 
- ponudbe, ki bodo prišle med letom. 

 
Dodatnih dejavnosti se lahko udeležijo otroci iz vseh enot Vrtca Koper. Razpored in urnik ponudnikov 
dodatnih dejavnosti je izobešen na oglasnih deskah enot. 
 
Letni delovni načrti posameznih enot Vrtca Koper za šolsko leto 2019/20, so shranjeni in na vpogled na 
upravi vrtca in v enotah. 
 
 
 
5. PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV VRTCA 
 
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci vrtca. Skliče se najmanj dva krat letno. V sklopu 
vzgojiteljskega zbora se lahko izpelje tudi krajša predavanja ali predstavitve. Po potrebi se skliče 
vzgojiteljski zbor tudi med letom: v primeru volitev, napredovanj in drugih izrednih dogodkov. 
 
Naloge vzgojiteljskega zbora: 
-       obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, 
-       daje mnenje o letnem delovnem načrtu, 
-       predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, 
-       odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, 
-       daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, 
-       daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, 
-       odloča o vzgojnih ukrepih in 
-       opravlja druge naloge v skladu z zakonom 
 
Timska srečanja po enotah se organizirajo enkrat mesečno. Na njih se srečujejo vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljic posamezne enote vrtca. Občasno na timih  sodelujejo tudi ravnateljica, pomočnici 
ravnateljice in svetovalna delavka: 
 
Vsebine timskih srečanj: 

 poročanje s strokovnega kolegija  

 organizacija dela – delovni načrti enot,  
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 načrti dela vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, 

 strokovne teme in razprave, 

 skrb za otroke z individualnimi potrebami,         

 analiza spremljanja vzgojiteljic pri vzgojnem delu, 

 poročilo vzgojiteljic o delu in načrtovanju dela,  

 poročila s seminarjev in strokovnih izobraževanj, 

 reševanje tekoče problematike s področja vzgoje in varstva otrok ter organizacija dela, 

 priprava programov za dejavnosti, ki zajemajo več skupin v enoti, 

 srečanja s strokovnimi delavci, 

 srečanja s predavatelji  Pedagoške fakultete, Univerze na Primorskem, 

 skupno načrtovanje vzgojiteljic predšolskih otrok in vzgojiteljic predš. otrok - pomočnic vzgojiteljic. 
 
Srečanja v obliki tandema med vzgojiteljico predšolskih otrok in vzgojiteljico predš. otrok - pomočnico 
vzgojiteljice z namenom načrtovanja in evalviranja dela v oddelku, potekajo enkrat tedensko. 
 

VSEBINA VABLJENI DATUM OPOMBE 
VZGOJITELJSKI ZBOR       
-delo v šolskem letu 

2019/20,  

-strok.tema: roditeljski sestanki           

-predavanje:  Živimo polno 

življenje 

strokovni delavci vrtca 12.9.2019 ravnateljica,  
pom. ravnateljice, 
Branka Strniša, BRST 

psihologija 

Evalvacija dela v šol. letu 

2019/20 
strokovni delavci vrtca junij 2020 ravnateljica,  

pom. ravnateljice 
ZBOR DELAVCEV       
Predavanje: IZGORELOST NA 

DELOVNEM MESTU 
vsi delavci vrtca 12.12.2019 ravnateljica, 

mag. Robert Trunkl 
TIMSKA SREČANJA        
mesečni timi po enotah 
  

pedagoški delavci enote 1 x 

mesečno 
vodja enote, vzgojiteljice 

oblikovanje skupin pedagoški delavci enote junij 2019 ravnateljica,  
pom. ravnateljice, 

vodja enote, vzgojiteljice 
TANDEMI       

 Vzgojiteljica p.o. in vzg. 

p.o - pomoč. vzgojiteljice 
1 x 

tedensko 
 

 
Strokovni aktivi obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje 
vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v 
letnem načrtu. Sestavljajo jih vzgojiteljice predšolskih otrok in vzgojiteljice predš. otrok - pomočnice 
vzgojiteljic, občasno se aktivom priključijo ali jih izvajajo pomočnici ravnateljice in ravnateljica. 
 
V šolskem letu 2019/20 bomo preko strokovnih aktivov uvajali medkolegialne hospitacije tako 
vzgojiteljic predšolskih otrok, kakor tudi vzgojiteljic predšolskih otrok – pomočnic vzgojiteljic. 
Medkolegialne hospitacije so lahko ena izmed najbolj učinkovitih strategij profesionalnega razvoja, ki ga 
strokovni delavci izvajajo tako, da se medsebojno opazujejo pri delu v skupini in izvajanju kurikularnega 
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procesa. Po končni hospitaciji se razvija komunikacija med udeleženci, katere namen je medsebojno 
učenje in uvid v lastna močna in šibkejša področja.  
Cilj medkolegialnih hospitacij je spodbujati prenos znanja in dobre prakse (na nivoju enote, med 
enotami in širše) na temelju kritičnega prijateljstva in aktivno slediti novostim s področja predšolske 
vzgoje in novosti smiselno implementirati v prakso. 
 
 

PODROČJE VSEBINE TERMIN IZVEDBE 

 
 

VZPODBUJANJE 
POZITIVNE KLIME V 

ODDELKU 
(medkolegialne hospitacije) 

 

Predstavitev medkolegialnih 
hospitacij, teoretične osnove – 
pozitivna klima v oddelku, 
izdelava opazovalnega 
instrumenta 

20. november 2019 

Medkolegialne hospitacije 
vzgojiteljic 

januar 2020 

Medkolegialne hospitacije vzg. 
predš. otr. – pomočnic vzgojiteljic 

februar 2020 

Skupna evalvacija april 2020 

 
 
Strokovni kolegij se oblikuje za koordinacijo vzgojno-izobraževalnega dela, vodenja in poslovanja. 
Sestavljajo ga ravnateljica, pomočnici ravnateljice, organizatorka ZHR prehrane, vzgojiteljice z 
organizacijskimi nalogami, tajnik VIZ ter po potrebi svetovalna delavka vrtca. Sestaja se 1x mesečno, 
oz. glede na problematiko. 
 
Delovna področja strokovnega kolegija: 

 tekoča problematika, 

 poročanje ravnatelja o aktivnih  dogajanjih v stroki, poročanje iz seminarjev, okolju in finančnih  
zadevah, 

 kadrovske spremembe, letni delovni načrt, druge oblike dela, 

 delo s pripravnicami, sodelovanje s Pedagoško fakulteto, 

 dogovori o organizaciji dela, o prireditvah, praznovanjih, dopustu, 

 dogovori o vzdrževalnih delih, urnikih delavcev, urejenosti igrišč, o delu po enotah, o nabavi 
osnovnih sredstev ter didaktičnega in drugega materiala, 

 finančna politika, plače delavcev, 

 izobraževanje, 

 program sodelovanja z zunanjimi sodelavci in s starši, 

 primerna prehrana in higienski režim, 

 delo z  otroki s posebnimi potrebami, 

 pedagoška dokumentacija, 

 priprava strokovnih srečanj vzgojiteljic predšolskih otrok in vzgojiteljic predšolskih otrok - 
pomočnic vzgojiteljic. 

 
Komisija za jedilnike:  
2 x letno se sestanejo vodje kuhinj, predstavnica enote, organizatorka prehrane in ZHR, pomočnica 
ravnateljice in ravnateljica. Na sestanku komisije za jedilnike se usklajuje mnenja in rešuje tekočo 
problematiko glede jedilnikov in individualnih prehranskih posebnosti otroka. 
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6. SVETOVALNA SLUŽBA  
 

Svetovalno službo Vrtca Koper vodi ga. Nataša Štrekelj, univ. prof. def., svetovalna delavka, ki pri 
svojem delu ravna po programskih smernicah za delo svetovalne službe v vrtcu in Kurikulu za vrtce.  

Svetovalna delavka prepoznava in odkriva aktualne potrebe in dinamiko v skupini ter v skladu s 
strokovno doktrino vzpostavlja mrežo pomoči posameznemu otroku. Sodeluje pri vzpostavljanju pogojev 
za optimalni razvoj vsakega otroka, pri čemer upošteva temeljna strokovno – etična načela: 

• načelo dobrobiti oz. največje koristi za otroka, 

• načelo prostovoljnosti sodelovanja, 

• načelo zaupanja in zaupnosti povedanega v svetovalnem odnosu (varstvo osebnih podatkov). 

 
Področja delovanja in obseg dela svetovalne delavke vrtca: 

 svetovalno delo z otroki, 

 svetovalno delo z vzgojnim osebjem, 

 svetovalno delo s starši in družinami, 

 strokovna izobraževanja in usposabljanja, 

 sodelovanje z vodstvom vrtca,  

 sodelovanje z zunanjimi ustanovami, 

 vodenje dokumentacije. 
 
Svetovalno delo je zasnovano timsko. Poleg svetovalne delavke, zaposlene v Vrtcu Koper, so vanj 
vključeni tudi strokovni sodelavci zunanjih institucij, ki v Vrtec Koper prihajajo po v naprej dogovorjenem 
razporedu in izvajajo: 

• neposredno obravnavo otrok s posebnimi potrebami na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo 
(defektologinje, specialne in rehabilitacijske pedagoginje, logopedinja, tiflopedagog) ter 

• individualno strokovno pomoč otrok z določenimi težavami ali primanjkljaji, ki jo izvaja mobilna 
pedagoginja, ga. Maja Premelč Ban, delovni terapevt, univ. dipl. pedagog (Svetovalni center za 
otroke in mladostnike Koper). 
 
 

7. ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA IN PREHRANE 
 
Pri dejavnostih priprave in izvajanja prehranjevanja sledimo smernicam, standardom in normativom 
zdrave prehrane nacionalnega programa prehranske politike. 
Pri pripravljanju hrane in jedilnikov sledimo Smernicam zdravega prehranjevanja v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2005), Priročniku z merili kakovosti za živila v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2008), Resoluciji o nacionalnem programu 
prehranske politike (Ur. L. RS, št. 39/05) ter splošnim sodobnim načelom in spoznanj stroke, ki veljajo 
za zdravo prehrano ob upoštevanju Zakona o javnem naročanju. 
 
V vrtcu skrbimo za zagotavljanje zdravstveno higienskih pogojev, ki so nujno potrebni za dobro počutje 
in varnost otrok. Z zagotavljanjem ustrezne čistoče v oddelku ter enoti vplivamo na zmanjšanje tveganja 
za pojavljanje bolezni ter v primeru pojava tudi na preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. Za 
organizacijo ZHR in prehrane v Vrtcu Koper skrbita Maja Knific, dipl. med. sestra in Mitja Močnik, uni. 
dipl. ing. živilski tehnik. 
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Področje dela: 

 sestava jedilnikov, vodenje Komisije za jedilnike, 

 skrb za dosledno upoštevanje dietnega režima za otroke s posebnimi prehranskimi potrebami, 
alergijami in zdravstvenimi posebnostmi, 

 spremljanje izvajanja HACCP sistema, verifikacija, 

 sodelovanje pri razpisih z dobavitelji živil in sanitetnega materiala,  

 koordinacija na področju upravljanja z odpadki in dela s tehničnim in kuharskim osebjem, 

 izvedba oz. sodelovanje pri izobraževanju za zaposlene, 

 sodelovanje s pedagoškimi delavkami, 

 skrb in pomoč pri izvajanju higienskih predpisov, 

 spremljanje zdravstvenega stanja otrok, svetovanje, prijava nalezljivih bolezni na ZZV Koper, 

 vodenje statistike porabe, priprava mesečnega finančnega poročila za prehransko področje, 

 udeležba na strokovnih srečanjih, strokovno izobraževanje 

 obdobni in letni pregledi igrišč, 

 nadzor vodovodnega omrežja in temperature vode. 
 
 
8. TEHNIČNO VZDRŽEVALNA SLUŽBA VRTCA 

 
Tehnično vzdrževalna služba s svojim delom zagotavlja pogoje za varnost in dobro počutje otrok in 
varne delovne pogoje za zaposlene. Področja dela tehničnih delavcev:  
 
 

HIŠNIKI urejenost in brezhibnost prostorov vrtca in opreme, urejenost okolice, 
požarna varnost, varnost na igriščih, prevoz obrokov in perila 

KUHARICE IN 
KUHARSKE 
POMOČNICE 

dnevna priprava obrokov in posebnih obrokov, priprava in čiščenje živil za 
pripravo obrokov, naročanje živil, izdaja hrane, skrb za urejenosti in čistočo 
kuhinjskega bloka ter ustrezen sanitarni režim 

PERICE skrb za čisto perilo, pravočasna in pravilna izdaja čistega perila, skrb za 
čistočo strojev in prostora, pranje in likanje kuhinjskega in oddelčnega perila 

ŠIVILJA šivanje posteljnega perila, otroških oblačil, vzgojnih sredstev, vzdrževanje, 
krpanje, obnavljanje perila in delovnih oblek delavcev 

ČISTILKE čiščenje in pospravljanje prostorov vrtca in neposredne okolice vrtca, 
prezračevanje prostorov, odnašanje odpadkov na ustrezno deponijo, skrb za 
pravilno ravnanje z delovnimi sredstvi, čiščenje in razkuževanje 

 
 
9. SODELOVANJE S STARŠI 
 
Naša prizadevanja so usmerjena v ustvarjanje pogojev in spodbud, ob katerih se bo otrok optimalno 
razvijal na vseh področjih. Zato so potrebni kakovostni medosebni odnosi in medsebojno zaupanje, za 
katero smo odgovorni vsi - zaposleni in starši otrok. S sodelovanjem staršev je zagotovljen enoten 
vzgojni vpliv na otroke ter usklajenost pri vključevanju otrok v življenje in delo vrtca. 
 
Oblike sodelovanja s starši: 

- sestanek za starše otrok novincev za novo sprejete otroke pred vstopom v vrtec, 
- individualni razgovori s starši novo sprejetih otrok pred vstopom v vrtec, 
- roditeljski sestanki oddelkov – načrtujemo in izvajamo dva roditeljska sestanka letno ter dodatne 

po potrebi, 
- dnevne informacije o otrokovem počutju,  
- pogovorne urice – 1 x mesečno, 
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- nenačrtovane pogovorne urice na pobudo vzgojitelja, svetovalne delavke, vzgojitelja za izvajanje 
dodatne strokovne pomoči,  

- individualni obiski staršev, 
- igralni dnevi starši – otroci, 
- prisostvovanje v oddelku v dopoldanskem  času in ob posebnih  priložnostih (načrtovano), 
- športno dopoldne ali popoldne skupaj s starši in otroki, 
- starši otrok vodijo dejavnosti in predstavijo svoje poklice (frizer, čevljar, medicinska sestra, 

glasbenik, šivilja, policist…), 
- obiski otrok na delovnem mestu staršev, 
- vključevanje staršev kot prostovoljcev v neposredno delo,  
- aktivno sodelovanje staršev v programu, 
- srečanje družin po oddelkih, 
- dan očetov, dan mam, 
- s starši popravljamo igrače in izdelujemo nove, 
- skupno zbiranje materiala, igrač, 
- skupni izleti s starši (skupni pohodi, z avtobusom, z vlakom...), 
- maskota oddelka, ki potuje na otrokov dom, 
- obisk babic in dedkov - praznovanje - obisk starejših krajanov, 
- zvezki sporočanj, 
- srečanje ob koncu šolskega leta, 
- oglasne deske oddelkov s predstavitvijo dejavnosti in življenja v oddelkih, 
- skupne oglasne deske s strokovnimi in poučnimi vsebinami za starše. 
 

Pogovorne urice so profesionalni, strukturirani pogovori preko katerih vzgojiteljica seznanja starše o 
napredku otroka, posebnostih v njegovem vedenju in razvoju in z dejavnostmi v vrtcu (kaj se dogaja v 
oddelku, katere dejavnosti potekajo, kako se otrok vključuje…). 
 
Namen pogovornih uric: 

- vzpostavitev dobrega odnosa s starši za uspešno sodelovanje, 
- medsebojno informiranje o otroku, njegovem počutju, razvoju, 
- vzpostavljanje zaupanja do vrtca s strani staršev, 
- podpora staršem v njihovi vzgojni vlogi, 
- reševanje nesoglasij, izražanje nezadovoljstva, pričakovanj. 
- pogovor o posebnostih v vedenju in odzivanju otroka oziroma posebnosti v razvoju. 

 
Individualni razgovori s starši potekajo pred vstopom otroka v vrtec. Razgovor je namenjen 
pridobivanju in izmenjavi informacij, ki otroku olajšajo vstop v vrtec. Starši z vzgojiteljico izdelajo načrt 
uvajanja z dogovori o poteku uvajalnega obdobja in njihovi vlogi v skupini.  
 
Roditeljski sestanki so oblika sodelovanja s starši, ki je namenjena obravnavi skupnih vprašanj. 
Običajno jih organiziramo za posredovanje informacij, ki zanimajo prav vse udeležence. 
V posameznem šolskem letu se organizirata 2 roditeljska sestanka - za izvajanje so zadolžene 
vzgojiteljice. Na pobudo strokovnih delavk ali staršev lahko vzgojiteljica skliče dodatni roditeljski 
sestanek, če se za to pojavi potreba. 
Sestanek za starše novincev je organiziran v mesecu juniju s ciljem sprejema in uvajanja otroka v zanj 
prijazno in spodbudno okolje. Starši dobijo navodila o urejanju dokumentacije in zgibanko o uvajanju 
otroka v vrtec – za izvedbo sta zadolženi pomočnici ravnateljice. 
 
Šola za starše poteka v Vrtcu Koper pod pokroviteljstvom Mestne občine Koper. Predavanja za starše 
so načrtovana kot oblika preventivne dejavnosti, pomoči in podpore staršem in so brezplačna. 
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Ponudba predavanja v Šoli za starše za šolsko leto 2019/20:  
 

 PASTI IN PROBLEMI VZGOJE V KATERI JE OTROK V SREDIŠČU POZORNOSTI - dr. Mateja 
Sedmak, doktorica socioloških znanosti – november 2019 v enoti Ribica 

 

 KAKO NAJ NEHAM KRIČATI NA OTROKE - dr. Mateja Sedmak, doktorica socioloških znanosti -  
februar 2020 v enoti Bertoki – Cicikorak 
 

 

 TELEVIZIJSKI JUNAKI IN RADOVEDNI HITRI PRSTKI  – Zala Janežič, univ. dipl. psih., Lorena 
Pahović, dipl.soc.del. – maj 2020 v enoti Šalara - Polžek 
 
 

Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem 
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka.  
 
Vloga Sveta staršev: 

 predlaga nadstandardne programe, 

 daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 

 daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca  in o letnem delovnem načrtu, 

 razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, 

 obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 

 voli predstavnike staršev v svet zavoda, 

 oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja, 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
 
Predstavniki staršev delujejo tudi v Svetu vrtca, ki je sestavljen, se sestaja in deluje v skladu z 
zakonskimi določbami. 
 
Za delovanje Sveta staršev in Sveta vrtca je zadolžen ravnatelj.  
 
Predstavniki staršev v SVETU STARŠEV: 

 

Enota Vzgojitelj-ica Starš 

BERTOKI 

IRENA BERTOK LUKA BOLČIČ 

ORJANA HRIBOVŠEK AMINA SEFIĆ 

NINA BERNIK NIVES ŠUNJIĆ 

BARBARA KLEDE URŠKA BOŽIČ 

DOROTEJA PERŠE MITJA BANOVŠEK 

MARJETKA ŽLENDER SARA DAVIDOVIĆ PEGAN 
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KEKEC 

JANJA MARČIČ MIHA POSEGA 

VIDA COLJA, URŠKA 
PANTAR 

DŽEVADA ĐOGIĆ 

VALENTINA 
KOZLOVIČ 

REBEKA PIRC 

DAMJANA TULJAK 
UGRIN  

MATJAŽ KARLOVČEC 

MARINKA PRIMOŽIČ SIMONA PERAS 

LILJANA HRVATIN LIA REBULA 

DARINKA FRANCA BORIS MARKOVIĆ 

ANICA UKMAR MARINA PEROŠA 

MATEJA LUZAR PETER KODRE 

ERIKA HABJAN SVETLIN MARKOV 

ŠALARA - POLŽEK 

ALMA ŠTURMAN AMRUDINA HADŽIĆ 

NATALIJA PERIČ MERIMA LELIĆ 

ZLATKA BEMBIČ BOJANA KORES 

TINA BEROŠ MAJA BRATOŽ 

HELENA HRVATIN 
KANDIDO 

ANA UMER 

VANGANEL- 
PIKAPOLONICA 

MAJA KRANJEC MATJAŽ BABIČ 

DORIS ABRAM DOROTEA KOCJANČIČ 

TANJA RIJAVEC ALEKSANDRA BABIČ 

EMINA ZULIČ DAMJAN BABIČ 

POBEGI - ZAJČEK 

DORIS BORDON MATEJA LUKIN OBAD 

KLAVDIJA SAULE MAJA JOVANOVIČ 
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JANA PAGON MOJCA DRUŽINA 

HERMINA VALENČIČ BORIS GVERIĆ 

AMELIJA POHLEN MOJCA BAVČAR 

MIRJANA KRALJIČ TINA HVASTJA ZORKO 

DIJANA POLJAK 
BATAGELJ 

SINIŠA VUKOVIĆ 

RIBICA 

POLONA ŽELE VLADIMIR SEKULIĆ 

JAKOBA REJA JASNA PODREKA 

BETKA PRIMOŽIČ ARNELA ROVČANIN 

MARIZA ČRLJENEC KATJA ĆOSO 

METKA ŠTURMAN ANNA BREMEC 

MILOJKA 
PRISTOVŠEK 

BLAŽ MALJEVAC 

RIBICA - 
ODDELEK 
ŽOGICA 

JANJA LAMPRET PATRICIJ OMAR 

KSENIJA 
VALENTINČIČ 

DUŠKO TOPIĆ 

DANJELA TRINKA REBEKA GRBIĆ 

NATAŠA MAKUC 
BORDON 

KARMEN BIRSA 

RIBICA - 
ODDELEK 
ČEBELICA 

TEJA KOŠUTA VLADIMIR MITREVSKI 

ANJA GRIŽONIČ SARA FRANCA 

ADNINA IMAMOVIČ EVA BIZJAK 
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9.1 SKLAD VRTCA KOPER 
 
Osnovni namen Sklada Vrtca je pridobivanje sredstev iz prispevkov fizičnih in pravnih oseb, donacij in 
drugih virov za financiranje nadstandardne dejavnosti posameznega oddelka ali enote vrtca, nakup 
nadstandardne opreme in pripomočkov, zvišanje standarda vzgojno-izobraževalnega procesa, pomoč 
otrokom iz socialno šibkih oziroma ogroženih družin pri nadstandardnih in obogatitvenih dejavnostih in s 
tem uresničevanje tistih želja, ki pripomorejo k večjemu zadovoljstvu vseh otrok v vrtcu, hkrati pa 
pomeni možnosti za boljše in kvalitetnejše vzgojno-izobraževalno delo. 
 
Sklad pridobiva sredstva iz:  

 prispevkov staršev, 

 prispevkov in donacij domačih in tujih fizičnih ter pravnih oseb, 

 prihodkov oz zbiralnih akcij otrok in staršev, 

 prihodkov od prodaje izdelkov otrok, 

 prihodkov iz dobrodelnih prireditev,  zapuščin in 

 drugih virov. 

 
 Delo Sklada vodi in usmerja upravni odbor, ki ga sestavljajo:  
- trije predstavniki zaposlenih v vrtcu, ki jih predlaga Svet zavoda in 
- štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga Svet staršev.  
 
Upravni odbor ima sledeče pristojnosti in naloge :  
• sprejema letni program dejavnosti in dela sklada za katerega podlago pripravijo strokovni delavci 
 vrtca, 
• obravnava mnenja in predloge o pomoči otrokom iz socialno šibkih družin in odloča o njih, 
• sprejema pobude Sveta staršev, Vzgojiteljskega zbora ali ravnatelja za porabo sredstev, 
• skrbi za promocijo sklada in posreduje ponudbe za sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo 
 fizičnim in pravnim osebam, 
• sprejema poročilo o realizaciji letnega programa sklada,  
• poroča Svetu vrtca in Svetu staršev o delovanju sklada, 
• odloča o morebitnih pritožbah, 
• opravlja druge naloge, potrebne za uresničevanje nalog Sklada. 
 
 
10. PRIPRAVNIŠTVO, INTEGRIRANA PRAKSA, POKLICNA MATURA  
 

PRIPRAVNIŠTVO   
 

V kolikor bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport k nam napotilo pripravnico, bomo v 
sodelovanju z njim organizirali pripravništvo za vzgojiteljico predšolskih otrok. 
Pripravnica bo opravljala dela in naloge, ki ustrezajo njeni strokovni izobrazbi, v skladu s Pravilnikom o 
pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. 
Program pripravništva se pripravi in izvaja na osnovi Pravilnika o pripravništvu. 
 
Delavkam, ki so pri nas že zaposlene, bomo omogočili pripravo na strokovni izpit za področje vzgoje 
in izobraževanja po 7.čl. Pravilnika o strokovnem izpitu. Predvidoma se bodo po tem členu v našem 
zavodu pripravljale na strokovni izpit 3 delavke. 
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INTEGRIRANA PRAKSA 
 

Študentje, ki obiskujejo 1., 2. in 3. letnik Pedagoške fakultete, Univerze na Primorskem - oddelek za 
predšolsko vzgojo in magistrski študijski program 2. Stopnje Inkluzivna pedagogika, bodo opravljali 
hospitacije, študijske nastope in integrirano prakso v Vrtcu Koper iz naslednjih predmetov: 

 Lutke, drama, mediji 

 Predšolska pedagogika 

 Zgodnje učenje družboslovja 

 Gibalni razvoj otroka 

 Gibalno – športne dejavnosti 

 Zgodnje učenje naravoslovja 

 Jezikovne dejavnosti v vrtcu 

 Otrok in glasba 

 Inkluzija v vrtcu 
 

Nosilci predmetov s Pedagoške fakultete se dogovarjajo s pomočnico ravnateljice ali ravnateljico glede 
terminov in načina izvajanja praske in nastopov. 
 
POKLICNA MATURA  
 

V sodelovanju z Ljudsko univerzo Koper in Srednjo šolo Izola, ki usposabljata za strokovni program 
predšolske vzgoje, organiziramo hospitacije, delovno prakso in praktično pedagoško delo ter 
dijakom/dijakinjam omogočimo, da opravijo nastope za poklicno maturo. 
 
 

11. AKTIVNOSTI ZA VKLJUČEVANJE VRTCA V OKOLJE, SODELOVANJE S STROKOVNIMI IN 
DRUGIMI INSTITUCIJAMI 
 
SODELOVANJE Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIMI INSTITUCIJAMI 
 

 Pedagoška fakulteta Koper, Univerza na Primorskem 

 integrirana praksa 

 hospitacije in nastopi študentov 

 Srednja šola Izola 

 delovna praksa 1,2,3,4 letnik 

 nastopi za poklicno maturo 

 Ljudska univerza v Kopru 
- hospitacije 

- delovna praksa 
- praktično pedagoško delo 
- nastopi za poklicno maturo 

 Zavod za šolstvo  

 OŠ z italijanskim učnim  jezikom Pier Paolo Vergerio il Vecchio (oddelek v Bertokih) 

 Vrtec Giardino d'infanzia Delfino blu Koper in enota Bertoki 

 Vrtec Semedela 

 OŠ Koper 

 OŠ Elvire Vatovec Prade  

 OŠ Ivana Babiča Jagra Marezige 

 OŠ Antona Ukmarja 
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SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENIMI INSTITUCIJAMI 
 
- Otroški dispanzer: 
- Zdravstveni dom Koper: 

 dogovarjanje o otrocih z zdravstvenimi posebnostmi 

 delavnice zdravstvene vzgoje predšolskih otrok 
- Zobozdravstvena služba:  sistematični pregledi zobovja  

 praktična prikaz pravilnega umivanja zob 
- Zdravstveni   inšpektorat: 
- Zavod za zdrav. varstvo:    

 občasni pregledi, posvetovanje 

 sistematični pregledi neoporečnosti  kuhinjskih prostorov, opreme in posode 
  analiza prehranske vrednosti obrokov in njihova ustreznost glede na  

      količino živil - biološka vrednost prehrane. 
- Univar d.o.o : 
- Medicina dela: 

 varstvo pri delu, požarna varnosti 

 predhodni in obdobni zdravniški pregledi 
       
 
SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI INSTITUCIJAMI  
 

 Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož: 

- obisk strokovnih delavcev v vrtcu 
- obisk vzgojiteljice in pom. vzgojiteljice v Centru za komunikacijo, sluh in govor Portorož,              

opazovanje dela  z našimi otroki, ki obiskujejo center 
- koordinacija dela 
- vključevanje specialnega pedagoga in logopeda v neposredno vzgojno delo 

 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Kopru:  
- sodelovanje strokovnih delavcev v vrtcu  

 Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan 
- sodelovanje strokovnih delavcev v vrtcu  

 Center za socialno delo Koper, in po potrebi s Centri za socialno delo iz drugih občin 
- koordinacija dela pri reševanju problematike socialno ogroženih otrok 

 
DRUGA SODELOVANJA: 
 

 sodelovanje na razpisanih natečajih (območna, državna, mednarodna, idr.) - predvsem likovnih 

 Agrarija Koper 

 Atletski klub Koper 

 Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper 

 Čebelarsko društvo 

 Dinos Koper 

 društvo Mozaik 

 društvo Sožitje obalnih občin 

 Gasilska brigada Koper 

 Glasbena šola Koper in baletna skupina GŠ Koper 

 Gledališče Koper 

 Gobarsko mikološko društvo Slovenske Istre 

 Hofer trgovina 

 Javni zavod za šport MO Koper - program »MALI SONČEK« 

 Karitas 

 kinološko društvo Burja 

 knjigarna Libris 

 knjigarna Mladinska knjiga 
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 Krajevne skupnosti (KS Koper, Škocjan, Vanganel, Bertoki, Pobegi-Čežarji in Sv. Anton sodelujemo 
pri vključevanju vrtca v življenje KS - prireditve, krajevni prazniki...) 

 Marjetica Koper 

 Mestna občina Koper 

 Obalno društvo proti mučenju živali 

 Obalno društvo Rdečega križa 

 Obalno kinološko društvo 

 Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper – oddelek za mlade bralce 

 Pekarna Kljun 

 Planinsko društvo Koper 

 Plesna šola Fiona 

 Pokrajinski muzej Koper 

 Policijska postaja Koper 

 Primorske novice 

 Prostovoljna gasilska društva: Babiči, Dekani in  Pobegi-Čežarji  

 Radio Capris 

 Radio Koper Capodistria 

 Regionalni rtv center Koper - Capodistria 

 Reševalna služba ZD Koper 

 Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov - Tačke pomagačke 

 Surovina, PE Koper 

 Športni klub Salto 

 Teniški klub TA Los Vanganelos 

 Turistična zveza Slovenije 

 Turistično informacijski center Koper 

 Vrtni center Kalia 

 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 

 Zavod za zaščito rejnih živali "Nikina prijazna vas" 

 ZPMS - Društvo prijateljev mladine Koper (sodelovanje ob TEDNU OTROKA, organizaciji 
novoletnih praznovanj za otroke v vrtcu, pustovanje in ob drugih priložnostih) 
 

Sodelovali bomo tudi na drugih področjih, kjer bomo predstavili svoje delo in društva ali organizacije 
povabili k sodelovanju in sponzoriranju, oz. sofinanciranju različnih dejavnosti in potreb vrtca.  
 
 
12. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE ZAPOSLENIH 
 
Vlaganje časa, energije in denarja v usposabljanje vzgojiteljev in ostalih strokovnih, administrativnih in 
tehničnih delavcev vrtca je investicija, ki je pomembna ne le za strokovno rast in izpopolnjevanje 
zaposlenih, ampak tudi za lokalno okolje in družbo. Kakovost profesionalnega razvoja zaposlenih je 
odvisna od kakovosti izobraževanih programov in izvajalcev, pa tudi od posameznika in njegove 
pripravljenosti za stalno strokovno izpopolnjevanje. 
 
Delavci Vrtca Koper se bomo udeleževali seminarjev po Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja 
in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (ponudba je na internetu), in drugih 
seminarjev, ki obravnavajo področje predšolske vzgoje ter ostalih področij dela v vrtcih. 
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PREDVIDENI SEMINARJI - POSVETI : 
- Katja Knez Steinbuch, Družinska terapija: sočutno uvajanje otrok (03.09.2019) 
- Vrtčevska tržnica znanja – izmenjava teoretičnih podlag iz različnih izobraževanj preteklega 

 šol. leta (23.10.2019) 
- mag. Robert Trunkl: Izgorelost na delovnem mestu (12.12.2019) 
- Vesna Rizman, LOPIS: Generacijski trk (25.01.2020) 
- Katja Knez Steinbuch, Družinska terapija: osnove sočutnega varstva (februar 2020) 
- Anastazija Babič, Tivya: Vzgojno zahtevnejši otroci (21.03.2020) 
- delavnice KZK (za delavke, ki delajo po metodi KZK) 
- moduli izobraževanja v projektu SKUM 
- seminarji, katerih ponudba bo prišla med letom 
- seminarji Varstvo pri delu, Požarna varnost, Začetno gašenje in evakuacija  
 

Na lastno željo: 
 medn. posvet: Otrok v gibanju 

 strokovni posvet dobrih praks v vrtcih (Supra) 

 Strokovno srečanje za vzgojiteljice predš. otrok – pomočnice vzgojiteljic 

 seminarji, ki jih bo ponudila Pedagoška fakulteta Koper (metodike) 

 Kulturni bazar 2020, Kulturni bazar Nova Gorica 

 seminarji katerih ponudba bo prišla med letom 
 

SEMINARJI IN POSVETI ZA RAVNATELJE IN POMOČNIKE RAVNATELJEV, ORGANIZATORJA ZHR 
IN PREHRANE 

 Obravnava nasilnih dejanj v vrtcu (Združenje ravnateljev in ravnateljic vrtcev Slovenije) 

 Konference za ravnatelje 

 Strokovni posvet ravnateljic in ravnateljev vrtcev 

 Strokovni posvet pomočnikov ravnateljev 

 Strokovni posvet organizatorja prehrane in ZHR  

 Mreža vrtcev KZK 

 drugo po potrebah 
 
SEMINARJI  ZA ADMINISTRATIVNE,  RAČUNOVODSKE  IN  TEHNIČNE DELAVCE  

 po potrebah glede na zakonske spremembe in obveznosti  

 za kuharsko osebje (HACCAP izobraževanje: prehrana in priprava obrokov za predšolske otroke, 
dietna prehrana) 

 izobraževanje o postopkih čiščenja, uporabe čistil ter vzdrževanju zdravstveno hig. režima  

 skrb za varne in urejene zunanje površine vrtca 
 
STROKOVNE EKSKURZIJE (DIDAKTA, SEJMI, OBISKI VRTCEV IN ŠOL- v domovini ali tujini) 

 didakta 

 strokovna ekskurzija Vrtca Koper (Montessori vrtec Ljubljana in Vrtec Kekec Grosuplje) 
 
 

13. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 
Promocija zdravja na delovnem mestu zajema sistematične ciljane aktivnosti in ukrepe, ki jih 
delodajalec izvaja z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev. 
Namen promocije zdravja na delovnem mestu je spodbujanje zdravega življenjskega sloga: izboljšanje 
prehranjevalnih navad, promoviranje telesne dejavnosti, zmanjšanje stresa na delovnem mestu, boljši 
medsebojni odnosi, boljša komunikacija na delovnem mestu, krepitev in varovanje duševnega zdravja in 
boljšega počutja, povečanje zadovoljstva zaposlenih, itd. 
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CILJI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU: 
 ohranjanje oziroma izboljšanje zdravstvenega stanja zaposlenih, 

 spodbujanje večje zavesti in motivacije za zdrav način življenja, 

 omogočanje in spodbujanje  gibalne aktivnosti, 

 prispevanje k boljšemu počutju na delovnem mestu in doma, 

 izboljšanje medsebojnih odnosov, klime  in komunikacije med sodelavci. 

 
AKTIVNOSTI PROMOCIJE ZDRAVJA: 

 TELOVADBA ZA ZAPOSLENE 

 JOGA 

 GIBALNI ODMOR 

 PLANINSKA SKUPINA VRTCA KOPER 

 VESELE IGRE VRTCA KOPER – TURNIR V ODBOJKI 

 Predavanja ZD Koper: ZDRAVO ŽIVLJENJE IN DEJAVNIKI TVEGANJA DANAŠNJEGA 
ČASA+VAJE MMD (Marina Glavina) 

 Predavanje: ŽIVIMO POLNO ŽIVLJENJE  (B. Strniša) 

 Predavanje: IZGORELOST  (R. Trunkl) 

 ERGONOMIČNE RAČUNALNIŠKE MIŠKE ZA ADMINISTRATIVNE DELAVCE 

 Subvencija štartnine - ISTRSKI MARATON 

 PLAKATI ZA VZPODBUJANJE ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA 

 ANKETA O PROMOCIJI ZDRAVJA NA DEL. MESTU 

 
Vrtec Koper skozi vse šolsko leto aktivno napotuje delavce na zdravniške preventivne preglede ter na 
usposabljanje s področja varstva pri delu in požarne varnosti. 
 
 
14. KADROVSKI POGOJI DELOVANJA PREDŠOLSKE DEJAVNOSTI 
 
Organigram vrtca: 
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Delavci vrtca so:   
(po sistemizaciji del. mest za š. l. 2019/20  - potrdila MO Koper) 

 
- ravnatelj 1 delavec 

- pomoč. ravnatelja 2 delavca 

- organizator. ZHR /prehrane 1,5 delavca 

- vzgojiteljica predšolskih otrok 45 delavcev 

- vzg. predš. otrok - pomočnica vzgojiteljice 53 delavcev   

- računovodja 1 delavec 

- tajnik VIZ 1 delavec 

- knjigovodja (računov.del.) 2 delavca 

- kuharji in pomočniki kuh. 18 delavcev 

- vzdrževalec 4 delavci 

- perica-šivilja 3,5 delavcev 

- čistilci 11 delavcev 

- svetovalni delavec 

-spremljevalec gibalno oviranih otrok 

1,5 

3 

delavca 

delavca 

S K U P A J      147,5 delavcev 
 
V vseh oddelkih imamo strokovno ustrezno zasedena mesta vzgojiteljic predšolskih otrok in vzgojiteljic 
predš. otrok - pomočnic vzgojiteljic. 
 
Med letom pričakujemo izpad kadra zaradi bolezni in porodniških dopustov. Daljše odsotnosti bomo 
nadomeščali z novimi delavkami za določen čas, krajše pa z medsebojnim nadomeščanjem oziroma s 
študentkami ali študenti preko Študentskih servisov. 
 
IMENIK DELAVCEV: 
 

1 ABRAM Doris VZGOJITELJ 

2 AMBROŽIČ Kristina VPO-PV 

3 ANDRAŠIĆ Rosana VZGOJITELJ 

4 AUBER Petra VPO-PV 

5 BABIĆ Mirjana ČISTILKA 

6 BAJRAMOVIĆ Iris VPO-PV 

7 BARIČ Andreja VPO-PV 

8 BARUCA Ingrid VPO-PV 

9 BEMBIČ Branka VPO-PV 

10 BEMBIČ Sara'96 VPO-PV 

11 BEMBIČ Sara'86 VPO-PV 

12 BEMBIČ Zlatka VZGOJITELJ 

13 BENČIČ Danjela ČISTILKA 

14 BERNIK Nina VZGOJITELJ 

15 BEROŠ Tina VZGOJITELJ 

16 BERTOK Irena VZGOJITELJ 

17 BEZEK Klara VPO-PV 

18 BOBIĆ Milena KUHARSKI POM. 

19 BORDON Doris VZGOJITELJ 

20 BUCAJ Danaja KUHAR V 

21 CINDRIĆ Barbara VPO-PV 

22 COLJA Vida VZGOJITELJ 
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23 ČRLJENEC Mariza VZGOJITELJ 

24 DELBELLO Mateja VPO-PV 

25 DIMITRIJEVIĆ Marjana KUHAR IV 

26 DRAGANIĆ Nedeljka ČISTILKA 

27 DRINOVEC Polona KUHAR IV 

28 ĐEKIĆ Spomenka ČISTILKA 

29 FIKON Luciana KUHAR IV 

30 FLORJANČIČ DJUKIĆ Andreja VPO-PV 

31 FRANCA Darinka VZGOJITELJ 

32 FRANJČIĆ Vlasta VPO-PV 

33 FURLANIČ PAVLIĆ Branka VPO-PV 

34 GABROVEC Katja VPO-PV 

35 GAŠIČ Jasmina VPO-PV 

36 GORELA Maja SPREMLJEVALEC 

37 GOVEDARICA Ingrid ČISTILKA 

38 GRDINA Mariza PERICA 

39 GREGORČIČ Mateja VPO-PV 

40 GRIŽONIČ Anja VZGOJITELJ 

41 GRŽINIČ Kristina VPO-PV 

42 HABJAN Erika VZGOJITELJ 

43 HARCET Debora VPO-PV 

44 HASANAGIĆ Finka ČISTILKA 

45 HONOVIĆ Klara KUHINJSKI POM. 

46 HRIBOVSEK Orjana VZGOJITELJ 

47 HRVATIN Liljana  VZGOJITELJ 

48 HRVATIN KANDIDO Helena VZGOJITELJ 

49 HUŠIĆ Asmira ČISTILKA 

50 HUŠIĆ Sabrina KUHINJSKI POM. 

51 ILNIKAR Janja VPO-PV 

52 IMAMOVIĆ Adnina VZGOJITELJ 

53 IVANČIČ Sandra KUHAR IV 

54 IVANOVIĆ Ljubica KUHINJSKI POM. 

55 JARKOVIČ Slavica VPO-PV 

56 JEREBICA Vesna SPREMLJEVALEC 

57 JERMAN Sandra VPO-PV 

58 KADIĆ Merima KUHINJSKI POM. 

59 KARNEATAYA Zdenka VPO-PV 

60 KERT Danijel HIŠNIK 

61 KLEDE Barbara VZGOJITELJ 

62 KNIFIC Maja ORG.ZHR.PREH 

63 KOCJANČIČ Frederika VPO-PV 

64 KOCJANČIČ Vesna VPO-PV 

65 KOŠUTA Teja VZGOJITELJ 

66 KOVAČIČ Valentina VPO-PV 

67 KOZLOVIČ Valentina VZGOJITELJ 

68 KRALJIČ Mirjana VZGOJITELJ 

69 KRANJEC Maja VZGOJITELJ 

70 KRAŠNA Martina VPO-PV 

71 KRČELJ Karmen RAČUNOVODJA 

72 KRIŽNIK Eva VPO-PV 

73 KRMAC Tina VPO-PV 

74 KRUŠVAR Tamara VZGOJITELJ 

75 KUHAR Katja VPO-PV 
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76 LAMPRET Janja VZGOJITELJ 

77 LIPOVŠEK Milka KUHAR IV 

78 LOKAS Davor HIŠNIK 

79 LUKIĆ Danica KUHINJSKI POM. 

80 LUZAR Mateja VZGOJITELJ 

81 MAKUC BORDON Nataša VZGOJITELJ 

82 MARANCINA Nevija KUHAR IV 

83 MARČIČ Janja VZGOJITELJ 

84 MARKEŽIČ Patricia VPO-PV 

85 MARS Kristina VPO-PV 

86 MIHAJLOVIĆ Ljiljana ČISTILKA 

87 MILADIĆ Veliborka KUHAR IV 

88 MILIČEVIĆ Izabella VPO-PV 

89 MIOČIĆ Alenka KUHAR V 

90 MOČNIK Mitja ORG.ZHR.PREH 

91 MRAK Blanka VPO-PV 

92 MUŽENIČ Anja VPO-PV 

93 NAGY Gabrijela KUHAR IV 

94 NOVINŠČAK Darja VPO-PV 

95 OBAD Viktor HIŠNIK 

96 OMERADŽIĆ Refija ČISTILKA 

97 OMERZA Tadeja VPO-PV 

98 PAGON Jana VZGOJITELJ 

99 PAHOR Nastja VPO-PV 

100 PALADIN Biljana VPO-PV 

101 PALČIČ Loredana KNJIGOVODJA 

102 PANTAR Urška VZGOJ. + VPO-PV 

103 PAVLETIĆ Valentina SPREMLJEVALEC 

104 PERIČ Natalija VZGOJITELJ 

105 PERŠE Doroteja VZGOJITELJ 

106 PINTAR Angie VPO-PV 

107 PINTAR Dejan TAJNIK VIZ 

108 PODGORELEC Gordana ČISTILKA 

109 POHLEN Amelija VZGOJITELJ 

110 POLJAK BATAGELJ Dijana VZGOJITELJ 

111 PRENDIVOJ Elis VPO-PV 

112 PREZELJ Judita VPO-PV 

113 PRIMOŽIČ Betka VZGOJITELJ 

114 PRIMOŽIČ Marinka VZGOJITELJ 

115 PRISTOVŠEK Milojka VZGOJITELJ 

116 PRODAN Ingrid VPO-PV 

117 RAKAR Neva KNJIGOVODJA 

118 RAŽMAN Hana VPO-PV 

119 REJA Jakoba VZGOJITELJ 

120 RIJAVEC Tanja VZGOJITELJ 

121 RIZZI Sara VPO-PV 

122 ROŽNIK Valter HIŠNIK 

123 RUŠT Alenka RAVNATELJ 

124 SAULE Klavdija VZGOJITELJ 

125 SEVER Urška VPO-PV 

126 SPASIĆ Dafina VPO-PV 

127 SPASIĆ Tatjana KUHINJSKI POM. 

128 STEPANČIČ Kristina VPO-PV 
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129 ŠIRCELJ Ana VPO-PV 

130 ŠIVEC Ana VPO-PV 

131 ŠTREKELJ Nataša SVETOVALNI DELAVEC 

132 ŠTURMAN Alma VZGOJITELJ 

133 ŠTURMAN Metka VZGOJITELJ 

134 TINTA Lea VPO-PV 

135 TOMAŽIČ Sandra KUHINJSKI POM. 

136 TOMIĆ Zagorka PERICA 

137 TOVORNIK Sara VPO-PV 

138 TRINKA Danjela VZGOJITELJ 

139 TULJAK UGRIN Damjana VZGOJITELJ 

140 UGRIN Dolores VPO-PV 

141 UJČIČ Mojca VPO-PV 

142 UKMAR Anica VZGOJITELJ 

143 ULČAR Stanka VPO-PV 

144 VALENČIČ Hermina VZGOJITELJ 

145 VALENTINČIČ Ksenija VZGOJITELJ 

146 VATIČ Tjaša ŠIVILJA 

147 VIDALI Kristina POM. RAVNAT 

148 VIŽINTIN Nevenka POM. RAVNAT 

149 ZAJC Katjuša PERICA 

150 ZOBEC Monika VPO-PV 

151 ZULIĆ Emina VZGOJITELJ 

152 ŽELE Polona VZGOJITELJ 

153 ŽLENDER Marjeta VZGOJITELJ 

 
 
15. GOSPODARSKE NALOGE  2019/20 
 
Investicijsko vzdrževanje, popravila, nabave osnovnih sredstev: 
 
UPRAVA: 
vzdrževalna dela: 

 ureditev strehe nad otroškimi sanitarijami in nad šiviljo 

 saniranje vodovodne inštalacije v sanitarijah otroške igralnice pod upravo 
 
oprema: 

 polkna 

 kompresor 

 dostavno službeno vozilo 
 
KEKEC: 
vzdrževalna dela: 

 ureditev igrišča med Kekcem in upravo 

 ureditev igrišč med trakti 

 nadomestilo poškodovanega igrala 
 
oprema: 

 garderobe za otroke - 3. trakt  

 klimatska naprava za zbornico 

 uničevalec dokumentov 
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RIBICA:  
vzdrževalna dela: 

 zamenjava PVC podloge v večnamenskem prostoru 

 pleskanje igralnic 

 zamenjava kupole 

 saniranje PVC oken v igralnicah 
 
oprema: 

 hladilnik 

 sušilni stroj 

 kotel za kuhinjo 

 univerzalni mešalnik za kuhinjo 

 montažne stalaže za odlaganje kuhinjskih kovčkov 

 radio s CD predvajalnikom 
 
oddelek ŽOGICA 
vzdrževalna dela: 

 slikopleskarska in vzdrževalna dela v 3. in 4. igralnici 
 
oprema: 

 radiator 

 stoli za osebje 

 radio s CD predvajalnikom 
 

oddelek ČEBELICA 
vzdrževalna dela: 

 saniranje dela strehe 

 ureditev igrišča 

 
oprema: 

 prenosni računalnik 

 blazine za športno vzgojo 

 stoli za osebje 

 sesalec 
 

BERTOKI - CICIKORAK: 
vzdrževalna dela: 

 ureditev električne napeljave 

 zamenjava železnih dvoriščnih vrat in popravilo/poravnava ograje okoli parkirišča 

 zamenjava dotrajanih notranjih vrat 

 zamenjava radiatorjev 

 ureditev sanitarij na igrišču 

 telefonska centrala 

 obnova fasade in stebričkov pred igralnicami 
 
oprema: 

 mize, stoli, klopi na igrišču 

 pokrivala za peskovnike 

 stoli za osebje 
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 projekcijsko platno 

 zavese v telovadnici 
 

POBEGI - ZAJČEK: 
vzdrževalna dela: 

 beljenje igralnic 

 lakiranje parketa v telovadnici 
 

oprema: 

 stoli za osebje 

 radio s CD predvajalnikom  
 
ŠALARA - POLŽEK: 
vzdrževalna dela:  

 popravilo vodovodne napeljave v kuhinji 

 saniranje strehe, ureditev zamakanja 

 zamenjava podloge pod velikim igralom 

 zamenjava peskovnika 

 lakiranje parketa v 4. igralnici 
 
oprema: 

 stroj za mešanje testa 

 transportni voziček za kuhinjo 

 rezalnik za stiropor 

 škarje za travo  

 žaluzije/senčila za igralnice 

 stoli za osebje 
 

VANGANEL - PIKAPOLONICA: 
vzdrževalna dela: 

 ureditev notranjega stopnišča 

 
oprema: 

 stoli za osebje 

 indukcijska plošča za čajno kuhinjo 
 

 
V šolskem letu  2019/20 se bomo trudili opraviti vsa vzdrževalna dela po kriterijih Zakona o varnosti in 
zdravju pri delu ter sproti sanirati vse nepredvidene okvare ter nabaviti nadomestno opremo ali stroje, ki 
se med letom pokvarijo ali uničijo. 
 
Vzdrževalna dela in nabave bodo opravljena glede na sredstva, ki bodo na razpolago v Vrtcu Koper in 
sredstev, ki jih zagotavlja MO Koper. 
 
Večje investicije v celoti financira in izvaja MO Koper v skladu s sprejetimi merili. 
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16. SPREJEMANJE IN POTRJEVANJE LDN VRTCA KOPER 
 

     
Letni delovni načrt Vrtca Koper za šolsko leto 2019/20 je bil obravnavan in sprejet na seji SVETA 
VRTCA KOPER, dne 12.11.2019. 
 
 
 

PREDSEDNICA SVETA ZAVODA 
              Tamara Krušvar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             


