
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POROČILO O URESNIČEVANJU VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 

 

 

 

I. ORGANIZACIJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 

V šolskem letu 2017/2018 je bilo vključenih 109 otrok, dva sta se vključila tokom šolskega leta. 

Otroci so bili razporejeni v sedem oddelkov. Število otrok v posameznih oddelkih je usklajeno s 

predpisanim normativom starostnega obdobja, občina nam omogoča nadstandard, kar pomeni 

brez dodatnih dveh otrok na oddelek. 

 

PROGRAM VZGOJNEGA DELA 

 

Program je potekal po starostnih obdobjih: 

1. Starostno obdobje 1 -3                                                             24 otrok v dveh oddelkih 

2. Starostno obdobje                                                                     71 otrok v štirih oddelkih 

    Kombiniran oddelek                                                                         14 otrok v enem oddelku 

 

Vrtec je bil dnevno odprt 10,5 ur – od 6.00 do 16.30.  

Združevanje otrok je potekalo v jutranjem času, od odprtja do 7.00 oziroma do 7.30, ko so otroci ob 

prihodu vzgojiteljic odšli v svoje igralnice. 

 Popoldansko združevanje je potekalo ločeno za prvo in drugo starostno obdobje od 15.30 do 16.00, 

ob 16.00 so se vsi otroci združili v zbirni sobi do 16.30.  

Potrebe po občasnem predčasnem odpiranju vrtca ni bilo, ravno tako pa niti večjih zamud pri 

zapiranju. 

 



 

POVPREČNA LETNA  PRISOTNOST OTROK na dan 31. 8. 2018 

 

IME IN PRIIMEK 
VZGOJITELJICE 

STAROST 
OTROK 

POVPREČNA 
PRISOTNOST 
OTROK- % 

Alenka Černe 1 -2    61 

Suzana Frank 2 - 3   76 

Jadranka Primožič 2 - 4   64 

Zorica Krstič 3 – 4    68 

Teodora Juriševič 3 - 5   72 

Karmen Bandelj  4 - 6   77 

Maja Maljković  5 - 6   70 

 

Nizka prisotnost otrok v mesecu juliju in avgustu se kaže v nižjem celoletnem povprečju. 

 

 

II. KADROVSKI POGOJI 

 

Zaposleni v vrtcu 

S 1.9.2017 je bilo 7 oddelkov na podlagi potrjene sistemizacije. Vzgojiteljic je bilo 7, pomočnikov pa 

9.5.  Pomočnik vzgojiteljice Matej Babič je namreč za polovični delovni čas nadomeščal učiteljico 

športne vzgoje v šoli. Pomočnica vzgojiteljice Valentina Šukljan  je trikrat tedensko izvajala dejavnost 

v dramskem krožku v šoli in sicer v času od 13. 30 do 15.00. zato sta bila ta dva strokovna delavca, 

skupaj s pomočnico Ingrid Kren, leteča (pomoč v vseh oddelkih). 

Odsotnost strokovnih delavk smo nadomeščali s prerazporejanjem pomočnic vzgojiteljic, razen 

dolgotrajno odsotne pomočnice vzgojiteljice (nosečnost), katero nadomešča zaposlena preko 

študentskega dela.  Odsotnost tehničnega osebja je bilo zelo nizko, po potrebi smo nadomeščali  z 

delom čistilnega servisa. 

Vrtec sta vodili ravnateljica Željka Ličan Adamčič in pomočnica ravnateljice za vrtec Kristina Twrdy. 

Od odprtja samostojne vrtčevske kuhinje sta v kuhinji zaposleni dve kuharici in ena kuhinjska 

pomočnica, v vrtcu imamo 2 čistilki in 0,4 perice. Odsotnost tehničnega osebja smo nadomeščali s 

prerazporeditvami ter najemom čistilnega servisa po 4 ure dnevno. 

 

Urniki dela zaposlenih 

Letos smo delo organizirali in izvajali po mesečnih urnikih, pomočnice vzgojiteljic so se mesečno 

izmenjevale pri odpiranju in zapiranju. Izkazalo se je za dobro prakso. Ravno tako se je izkazalo, da je 

mesto letečih pomočnikov ustrezno za pomočnico Valentino Šukljan, ki ji to omogoča izvajanje 

dejavnosti v šoli. Glede organizacije dela Babič  Mateja in njegovega dela v obeh stavbah našega 



 

zavoda ni bilo nobenih težav, tudi tu se je izkazal primer dobre prakse dela v obeh ustanovah našega 

zavoda. 

 

III. IZOBRAŽEVANJE IN RAZVOJ KADROV 

Strokovnemu izobraževanju in izpopolnjevanju kadrov namenjamo posebno pozornost, saj to 

pomembno vpliva na strokovno izboljševanje dela v vrtcu. Tako dopolnjujemo svoje strokovno znanje 

z novimi dognanji znanosti in stroke. 

V letošnjem letu so se strokovni delavci udeležili naslednjih seminarjev in predavanj: 

- Fit4kid, program kobacaj, 

- Skotopični sindrom 

- Kulturni bazar, 

- Kako preprečiti otrokovo čustveno stisko in spodbuditi čustveni razvoj 

- Nadarjeni in talentirani otroci – predavanje ga. Gabrijelčič Kukanja 

- Dojemanje smrti – predavanje g. Alena Hedi 

- Spolne zlorabe – predavanje g. Cveto Kokalj 

- Šola za zborovodje, 

- Mednarodna konferenca – izobraževanje talentov, 

- Študijska skupina: Formativno spremljanje v vrtcu v podporo vsakemu otroku, 

- Promotor zdravja v vzgoji in izobraževanju, 

- Odkrivanje in razvoj otrokovih talentov na predšolski stopnji, 

- 5. mednarodni kongres pedagogike montessori, 

- Vidiki didaktične metodologije za zgodnje učenje jezika ( Aspetti metodologici-didattici per 

l'insegnamento precoce della lingua ed il potenziamento linguistico) 

- Mednarodna konferenca otrok v gibanju 

- Spektroavtistična motnja in pridružena motnja senzorne integracije, 

- Relational and emotional competences at school – REC predavanja 

- Predavanje z delavnico osem krogov odličnosti – Jani Prgić 

- Igre socialnih spretnosti 

- Samoevalvacija – izobraževanje strokovnega tima, ki vnaša samoevalvacijo v delo zavoda. 

Izbrali smo dva cilja, ki bosta vidna v pripravah in uresničevanju vzgojno izobraževalnega 

dela. 



 

V tem šolskem letu smo uvedli tudi e-asistenta za vrtec. Pri tem je strokovnim delavkam pomagal 

računalnikar. 

 

Študij ob delu 

V tem šolskem letu  zaključuje podiplomski študij na Pef Koper, smer inkluzivna pedagogika, Maja 

Maljković, Karin Toškan pa na študij predšolske vzgoje. 

Franka Cah Jakac in Tadeja Jerebica sta izredni študentki prvega letnika predšolske vzgoje na Pef 

Koper. 

INTEGRIRANA IN DELOVNA PRAKSA 

 

Naš vrtec nadaljuje delo mentorskega vrtca in tako smo tudi letos sprejeli na opravljanje prakse, 

maturitetne nastope ter na opravljanje študentskih nastopov veliko dijakov in študentov. 

Mentorstvo študentom Pef Koper, smer predšolska vzgoja pri praksi v okviru metodike in vaj pri 

posameznem predmetu: 

- Umetnost – plesna dejavnost,  

- Matematika  

- Športna vzgoja  

 

 

Mentorstvo pri strnjeni pedagoški praksi študentov: 

2 študentki inkluzivne pedagogike, Pef Koper   

2 študentki predšolske vzgoje, Pef Koper  

 

Mentorstvo dijakom: 

Ljudska univerza Koper, smer predšolska:  2 dijakinji sta  opravljali maturitetne nastope, ena je 

opravila praktično usposabljanje z nastopi 

Srednja šola Izola, predšolska vzgoja:  1 dijakinja 

 

MENTORSTVO ZAPOSLENIM PRI OPRAVLJANJU STROKOVNEGA IZPITA 

Opravljanje nastopov za strokovni izpit – pomočnici vzgojiteljice Karin Toškan in Melita Džafić. 

 

 

 

HOSPITACIJE STROKOVNIH DELAVCEV 



 

Ravnateljica in pomočnica ravnateljice sta opravili hospitacije vseh strokovnih delavcev in 

individualne letne razgovore z njimi.  

 

 

IV. OBOGATITVENE IN DRUGE DEJAVNOSTI 

V vseh skupinah je potekalo dobro načrtovano vzgojno-izobraževalno delo, primerno starosti in 

razvojni stopnji otrok. Vzgojiteljice so izbirale zanimive vsebine ter se prilagajale letnim časom in 

dogajanju v okolju. Vsebine so obogatile tudi z raznovrstnimi sredstvi in didaktičnimi pripomočki, ki 

smo jih nabavili v tem šolskem letu. Zelo veliko je bilo gibanja, v telovadnici in na igrišču. 

 

 

Obogatitvene dejavnosti v vrtcu 

Poskusno smo uvedli obogatitvene dejavnosti v dopoldanskem času. Ponudili smo jih vsem otrokom 

vrtca, tudi v prvem starostnem obdobju. Starši so pokazali izreden interes ter otroke večinoma vpisali 

v dve dejavnosti. Gibalna ura, les, pevski zbor in glasbene igrarije ter gledališka skupina so delovali po 

končanih vodenih dejavnostih kurikula, ob 10.30. zaradi zelo velikega števila zajetih otrok je bilo 

potrebno izvajati dejavnosti v več skupinah, kar je bilo časovno in organizacijsko težko izpeljati. 

Izkazalo se je tudi, da je otrokom ostalo premalo časa za prosto igro, pa tudi sprehode je bilo težko 

izpeljati. V naslednjem letu bomo zato omejili dejavnosti, predvidoma bomo obdržali pevski zbor ter 

gledališko dejavnost. 

Na podlagi izvedene ankete za starše in njihove pobude za ponovno uvedbo popoldanskih 

obogatitvenih dejavnosti  smo pripravili tabelo, v katero so se starši vpisali, glede na željo po 

interesni dejavnosti. Skupno 21 staršev je vpisalo učenje italijanskega jezika, 15 zunanji pevski zbor 

(en starš je navedel izrecno pevski zbor Pingo), 12 gibanje, 11 ples n 2 angleščino. 

V skladu z interesi staršev bomo poskusili omogočiti te dejavnosti, ki bodo v popoldanskem času in 

plačljive s strani staršev. 

Izhodi 

V sklopu obogatitvenih dejavnosti smo izvedli tudi načrtovane izhode. Obiskali smo gledališče Koper, 

se udeležili srečanja Zeleni  nahrbtnik, obiskali Škocjanski zatok (najstarejše tri skupine), izvedli 

plavalni tečaj na Bernardinu, se udeležili Cici žura v Sečovljah, raziskovali morsko obalo na Debelem 

rtiču, si ogledali Pomorski muzej,  

V prvi polovici junija načrtujemo še obisk Pomorskega muzeja v Piranu, ki bo zaključna ekskurzija za 

predšolske otroke in izlet treh skupin mlajših otrok na Debeli rtič. 

Letovanje 

 Najstarejši otroci so bili tri dni na letovanju v Fari, kar se je izkazalo za izredno dobro izkušnjo. 

Spremljajoči vzgojitelji so odgovorno in vestno skrbeli za varnost in dobro počutje otrok. 

 



 

Obiski v vrtcu 

Obiskala nas je Hiška eksperimentov, ki je vsem otrokom vrtca približala svet preizkusov ter 

spoznavanja naravoslovja preko igre. Tudi najmlajši so lahko vse otipali in si ogledali. 

Konec decembra nas je obiskalo gledališče Ku kuc z gledališko igro Mali polhec in njegov prvi božič. 

Na ogled predstave smo povabili tudi otroke iz vrtca Delfino blu v Ankaranu. 

Dejavnost čebelarjev sta nam predstavila mlada čebelarja Matej in Andrej Madruša. 

Obiskala sta nas bolničarja reševalne postaje Izola in otrokom predstavila poklic ter reševalno vozilo. 

Tačke pomagačke – obisk terapevtskega psa s spremljevalko Ingrid Kren 

Kineziološki inštitut Koper – gibalne dejavnosti 

Ogled potapljaške dejavnosti, ki nam jo je predstavila mamica pod okriljem potapljaškega centra  

Romaris . 

Škocjanki zatok, gospa Bojana in sodelavci  - voden ogled zatoka 

Prepoznavanje nadarjenih in talentiranih otrok – Pef Koper, inkluzivna pedagogika 

 

 

Projekt MALI SONČEK 

Aktivnosti za Mali sonček so potekale v šestih oddelkih, vanjo je bilo vključenih 98 otrok. 

Mali sonček - modri 20 

Mali sonček - zeleni 40 

Mali sonček - oranžni 12 

Mali sonček - rumeni 29 

 

Udeležili smo se Cici žura. To je športno druženje otrok, ki obiskujejo vrtec ob osnovni šoli na Obali.  

Izvedli smo plavalni tečaj predšolskih otrok. Zadovoljni smo, da je tečaj potekal v otrokom ustreznih 

pogojih, v bazenu Bernardin. Vaditelji so profesionalno izvedli svojo dejavnost in otroci so v večini 

splavali. 

Med slovenskih čebelarjev in slovenski zajtrk 

Otroci so aktivno sodelovali  v pripravi in izvedbi najrazličnejših dejavnosti v povezavi z medom. 

Okušali so različne vrte medu, ki ga je poklonila čebelarska zveza Slovenije ter ozavestili pomen 

zdravega in rednega zajtrka. 

Obiskala sta nas mladačebelarja, ki sta na svojevrsten način predstavila pripomočke in pomen 

čebelarstva. 

Knjižnica  



 

Tedensko si je 71 otrok iz  štirih skupin  izposojalo knjige. V najstarejših dveh skupinah so imeli  tudi  

knjižna nahrbtnika za tedensko izposojo. V knjižnici so se izvajale tudi vodene dejavnosti s področja 

jezika ali druge dejavnosti, glede na potrebe in želje otrok  vseh oddelkov vrtca. 

 

V. POŠKODBE OTROK IN NALEZLJIVE BOLEZNI 

Vse nalezljive bolezni, ki so se pojavljale v vrtcu, so bile sezonske narave. Zaznali smo nekaj primerov 

vodenih koz (noric) ter bolezni ust, rok in nog. O tem so bili starši obveščeni. 

Imeli smo tudi 7 poškodb, 2 v prvem starostnem obdobju ter 5 v druge. Poškodbe so bile večinoma 

povzročene zaradi padca otroka. Tri poškodbe so hujše, saj so si otroci ob padcu oziroma trku s 

sovrstnikom poškodovali usta in zobe. Strokovni delavci so poškodovanim otrokom nudili ustrezno 

prvo pomoč ter takoj obvestili starše 

 

VI. POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE 

 

V mesecu septembru smo uredili prostore nove vrtčevske knjižnice, katero smo slovesno otvorili ob 

tednu otroka. 

V poletnem času smo izvedli velika vzdrževalna dela – pleskanje vseh igralnic, garderob, zbornice in 

hodnika. V igralnici rakovic smo imeli sanacijo po zamakanju vode, v vseh igralnicah in v telovadnici 

se je brusilo in lakiralo parket. 

 

VII. NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA 

- kuhinja: gospodinjski pripomočki 

- Prenosni računalnik za pomočnico ravnateljice 

- Didaktična oprema in pripomočki za telovadnico, igralnice ter glasbeni in didaktični kabinet. 

 

VIII. VSEBINE IN OBSEG VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM 

Občina Ankaran 

Gledališče Koper 

Knjižnica Ankaran 

Zdravstveni dom Koper 

Pedagoška fakulteta Koper 

Ljudska univerza Koper 

Srednja šola Izola 



 

Kineziološki inštitut 

Gledališče Ku kuc 

Plavalna zveza Koper  

 

IX. STROKOVNO DELO 

 

Izvedli smo dva vzgojiteljska zbora, prvi je bil v mesecu septembru, drugi v mesecu juniju. 

Izvedli smo 3 strokovne aktive in mesečno organizacijska srečanja. 

SVETOVALNO DELO IN OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

V pomoč pri delu z otroki, ki imajo specifične potrebe in primanjkljaje na posameznem področju sta 

svetovalna delavka Mateja Rejc inkluzivna pedagoginja Katja Matahlija. Opazovali sta 7 otrok. Delo 

sta izvajali v skupinah, sodelovali sta s starši, s strokovnimi delavci vrtca in zunanjimi sodelavkami. 

Dodatna strokovna pomoč s Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož – logopedinja Martina 

Zubalič 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper – Maja Premelč Ban, univ. dipl. pedagog, 

delovni terapevt. 

 

X. PREGLED DELA ORGANOV ZAVODA 

 

SVET ZAVODA 

V svetu zavoda imamo 2 predstavnici – Valentino Šukljan in Majo Maljkovič. 

Svet zavoda je  zasedal štirikrat. 

 

SVET STARŠEV 

V vrtcu je izbranih 7 predstavnikov sveta staršev, ki so se udeležili štirih sej. 

 

XI. SODELOVANJE S STARŠI 

 

Vzgojiteljice so izvajale enkrat mesečno pogovorne ure in po potrebi tudi individualne razgovore. 

Roditeljski sestanek so izpeljale pred začetkom šolskega leta, evalvacijski roditeljski sestanek pa  v 

prvem tednu junija. Takrat so staršem razdelile tudi anketo za starše, s pomočjo smo preverili 

zadovoljstvo z delovanjem vrtca.  



 

Rezultati ankete kažejo, da je večina staršev popolnoma zadovoljnih z uvajanjem otroka v vrtec, 

zadovoljni z dejavnostmi v oddelku ter obveščanjem preko spletne strani, popolnoma zadovoljni s 

ponudbo obogatitvenih dejavnosti v vrtcu, ravno tako s komunikacijo in obveščanjem s strani 

strokovnih delavk, s prehrano, z ravnanjem v primeru nalezljivih bolezni, z urejenostjo vrtca, tako 

notranjih prostorov kakor tudi zunanjih površin ter z obveščanjem reko oglasnih desk. V veliki večini 

menijo, da je dovolj govorilnih ur in roditeljskih sestankov, predavanj za starše in popoldanskih 

skupinskih srečanj se pa večina staršev ne udeležuje. Vzpodbuden je podatek, da vsi starši smatrajo, 

da se njihov otrok v vrtcu dobro počuti. 

Druženje s starši je potekalo tudi v decembrskem času, ko so otroci nastopali staršem in krajanom v 

šotoru OA. Tam smo organizirali in izvedli tudi novoletne delavnice z otroki in starši. 

Gospa Petja Urkovič je skupaj s svojimi otroki predstavila kamišibaj gledališče otrokom vrtca. 

Gospa Maša Lazar je skupaj s potapljaško šolo Romaris predstavila otrokom potapljaško opremo in 

potapljanje. 

 

Za starše je bila organizirano v sklopu Šole za starše: 

- Vzgoja razpeta med radostjo in pastmi – predavanje g. Miha Kramli 

-  Kako preprečiti otrokovo čustveno stisko in vzpodbuditi čustveni razvoj – predavanje dr. 

Aleksandre Rožman 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         pomočnica ravnateljice za vrtec 

                                                                                                                                    Kristina Twrdy 

 

 

Ankaran, 31. 8. 2018   


