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1. UVOD 

Z letnim delovnim načrtom vrtca je določena organizacija in  poslovni čas, programi, 

razporeditev otrok po oddelkih, delo strokovnih delavcev, sodelovanje s starši, 

sodelovanje z različnimi izobraževalnimi institucijami in drugimi organizacijami, s katerimi 

vrtec sodeluje, določeni so programi strokovnega izobraževanja delavcev, materialni in 

drugi pogoji, ki so potrebni za uresničevanje dela v vrtcu. 

 

2. ORGANIZIRANOST 

V letu 2018–19 smo imeli v vrtcu 4 oddelke. V začetku šolskega leta je bilo vpisanih 64 

otrok, med letom pa je število naraslo na 69. 

 

SKUPINA ZVEZDIC: homogena skupina, starost otrok: 1–2 let, število otrok: 14 

V skupini je bilo do decembra 9 otrok. Junija pa je postala skupina polno zasedena – 14 
otrok. Otroci so prihajali med letom. Dinamika skupine se je tako neprestano spreminjala, 
veliko je bilo uvajanja. Otroci, pa tudi me vzgojiteljice smo se morale ves čas prilagajati 
novim razmeram. Ko je bilo otrok devet, je dan potekal precej umirjeno, otrokom smo lahko 
posvečali veliko več individualne pozornosti, lažje smo prepoznavali potrebe otrok. Res smo 
lahko delali izjemno kvalitetno, od tega so pa imeli največ otroci.  Seveda smo se trudili skozi 
celo šolsko leto, ko se je skupina večala, a je bilo včasih nemogoče, saj je bilo ob stiskah 
novincev in uvajanju včasih nemogoče izvesti načrtovane dejavnosti. Zaradi joka so večkrat 
postali razdraženi tudi ostali otroci. 
 

Strokovni delavki: Monika Gorup, Marijana Keber in dodatna pomoč Nika Baša. 

 

SKUPINA SONČKI :  homogena skupina: 14 otrok, starost otrok: 2-3 leta.  
 
V začetku šolskega leta je bilo v skupino sončki vključenih 14 otrok, 6 deklic in 8 dečkov. 
Skupina je bila homogena, saj so bili vsi otroci letnik 2016. V skupino sta bili vključeni dve 
deklici, ki sta sicer že lani obiskovali vrtec – skupino sončkov ter 11 otrok iz skupine zvezdic. V 
skupino je bil sprejet tudi novinec, ki pa je bil v mesecu novembru, na prošnjo staršev 
(osebni razlogi), izpisan.  
Otroci v skupini sončki so bili zelo prisrčni in živahni. Čeprav smo imeli veliko dečkov se je 
glavna dinamika razvijala med deklicami. Deklice so bile karakterno zelo močne, odločne, 
zato so bile največkrat gonilna os v naši skupini. Bile so željne pozornosti, hitro odzivne, 
vedno dobre volje ter vedno pripravljene sodelovati, pomagati.  
 
Strokovni delavki: Kristina Ambrožič, Kris Frančeškin (nadomeščala je porodniški dopust 
Kristine Ambrožič) in Rok Kobal, dodatna pomoč Nika Baša. 
 
 



SKUPINA LUNIC :  heterogena skupina: 21 otrok, starost otrok: 3 - 5 leta,  
 

V oddelku je bilo sprva 20 otrok, januarja 2019 se nam je pridružil še Matic Ambrožič, tako 

da je bila skupina polna, 11 deklic in 10 dečkov. 

Skupina Lunic je bila zelo dinamična, vesela in glasna skupina. V njej so izstopali 

posamezni otroci po glasnosti in dinamiki. Deklice so v skupini bolje sodelovale od dečkov, 

posebej pri upoštevanju dogovorjenih pravil. Posamezni dečki so bili zelo tekmovalno 

razpoloženi, kar je pogosto oviralo miren potek dela. Veliko napora sem vlagala v 

usmerjanje njihove pozornosti in v umirjanje. Rezultati so se kazali le počasi. 

V skupini je bilo kar nekaj  otrok, ki jim je bilo potrebno namenjati več pozornosti. 

 

Strokovni delavki: Simona Zupančič, Teodora Piščanec . 

 

 

SKUPINA OBLAČKOV: heterogena skupina: 21 otrok, starost otrok: 4-6 let 

 

V skupino Oblački je bilo letos vključenih 21 otrok, starih od 4 do 6 let. 11 je bilo deklic,  

10 pa dečkov, novo vpisan otrok  je bil en, in sicer deklica. Skupina je bila zelo dinamična, 

glasna in živahna. V skupini sta delali dve vzgojiteljici, vsaka zaposlena za 15 ur, saj je Tjaša 

Čehovin opravljala tudi delo pomočnice ravnatelja. Klub zelo dinamični skupini so 

realizirali vse zastavljene cilje in naloge, začrtane v začetku šolskega leta.  

Strokovne delavke: Tjaša Silajdžič  in Kris Frančeškin, Nataša Lozej. 

 

KADROVSKA ZASEDBA 

V vrtcu je bilo zaposlenih 9 delavcev: 

 SKUPINA ZVEZDIC: 

vzgojiteljica: Monika Gorup 

pomočnici vzgojiteljice: Marijana Keber in Nika Baša 

 SKUPINA SONČKOV: 

vzgojiteljica: Kristina Ambrožič (Kris Frančeškin nadomešča njeno 

porodniško s 1. 4. 2019) 

pomočnika vzgojiteljice: Rok Kobal in Nika Baša 

 SKUPINA LUNIC: 

vzgojiteljica: Simona Zupančič 

pomočnica vzgojiteljice: Teodora Piščanec 

 SKUPINA OBLAČKOV: 

vzgojiteljici Tjaša Silajdžič (Čehovin) in Kris Frančeškin (od 1. aprila 2019 

Nina Valič) 

pomočnica vzgojiteljic: Nataša Lozej 

 



Ravnatelj: Davorin Majhenič  

Pomočnica ravnatelja: Tjaša Silajdžič  

Svetovalna služba: Anita Lisac, Maja Pahor 

Tajništvo: Maruška Konič  

Organizatorka prehrane: Mateja Pegan Žvokelj 

Računovodstvo: Tatjana Pipan 

Kuhinja: Klavdija Colja, Marko Martelanc in Katarina Lokar 

Čiščenje: Snežana Rustja (do 21. 6. 2019), Karmen Pavlica 

Vzdrževanje: Franci Bizjak 

 

URNIK DELA: 

Vrtec je celo šolsko leto posloval od 6.20 do 16.00 ure. 

Kolektivni dopust je bil od 5. 8. do 9. 8. 2019. Vrtec je ostal zaprt. Trije otroci so v tem 

tednu odšli v vrtec v Prvačino. 

 

3. VPIS OTROK 

V letu 2018-19 smo imeli v vrtcu 4 oddelke. V začetku šolskega leta je bilo vpisanih 64 

otrok, med letom smo imeli en izpis pri Sončkih (21. 11. 2019), med letom pa je število 

vpisanih naraslo na 69 otrok. 

Starši so svoje otroke lahko vpisali v enega izmed treh ponujenih programov: 

 dnevni program: (6-9 ur) 66 otrok, 

 poldnevni program: (4–6 ur) 1 otrok, 

 poldnevni brez kosila: (4 ure) 2 otroka. 

4. VZGOJNO DELO V ODDELKIH PREDŠOLSKEGA VARSTVA 

Vzgojno delo v vrtcu temelji na ciljih, nalogah in načelih, ki so opredeljeni v Zakonu o vrtcu 

ter Kurikulumu za vrtce. Vzgojno delo v oddelku načrtujejo in izvajajo strokovni delavci vrtca. 

V našem vrtcu smo vzgojiteljice in pomočnice. Dnevno vzgojno delo v oddelku se izvaja glede 

na tematski sklop, katerega načrtujeta vzgojiteljica in pomočnica in ga ob realizaciji tudi 

evalvirata. Sklopi so del letnega delovnega načrta oddelka. Povezujejo se z letnim delovnim 

načrtom vrtca. O realizaciji dela v oddelku poroča vzgojiteljica v pisni obliki ravnatelju s tem, 

da odda poročilo letnega delovnega načrta. 

 

 



Interesne dejavnosti: 

Dnevne programe smo v letošnjem letu obogatili z naslednjimi interesnimi dejavnostmi. 

 

Pevski zbor: v zborček so bili vključeni vsi otroci starejši od 3 let in učenci prvega razreda. V 

zbor so se lahko vključili vsi, ki imajo veselje do petja. Skupno število vseh sodelujočih je bilo 

35. Zbor je  vodila Nataša Lozej. Z izbranimi pesmicami so se predstavil na reviji otroških 

pevskih zborov V vrtcih so pesmice doma. To smo jo jubilejno že dvajsetič organizirali v 

kulturnem domu v Braniku. Na tej prireditvi sodelujejo tudi otroški pevski zbori iz drugih 

vrtcev. Sodelovali smo tudi na prireditvi KS ob zaključku šolskega leta Pozdrav poletju. 

Vrtnarski krožek:  Celo šolsko leto smo v vrtcu imeli tudi vrtnarski krožek, v katerega je bilo 

vključenih 11 otrok iz skupine Oblački in 4 otroci iz skupine Lunic. Pri krožku smo v jesenskem 

in spomladanskem času skupaj vrtnarili v vrtčevskih visokih gredah, posadili smo čebulice 

spomladanskega cvetja ter semena in sadike zelenjave. Raziskovali in opazovali smo rast 

rastlin, ob tem pa sem jih navajala na skrb za rastline (zalivanje). Spoznavali smo vrtnarsko 

orodje in ga uporabljali pri vrtnarjenju. V zimskem času in ob deževnih dneh smo skupaj 

ustvarjali, izdelovali izdelke na temo vrtnarjenja. Ob praznovanju 40-letnice vrtca so otroci 

predstavili, kaj jim  je bilo pri krožku najbolj všeč in zakaj so se ga z veseljem udeleževali. 

Joga za otroke: Vsak torek po kosilu smo se z otroki iz skupine lunic in oblačkov odpravili v 

igralnico slednjih in se po navadi najprej zbrali v krogu ter se pozdravili. Učili smo se različnih 

položajev, prehodov med njimi in osnovnih tehnik dihanja s pomočjo izgovarjave OM. Končni 

nastop na 40. obletnici vrtca "Rastja" je predstavljal pozdrav soncu, ki smo ga nekaj tednov 

pred tem intenzivno vadili. 

Joga za otroke je namenjena predvsem za umiritev, zabavo, izvajanje in razvijanje različnih 

področji gibanja. 

Gibalno plesne dejavnosti: organizirana je bila za skupino Lunic in skupino Oblačkov. 

Potekala je od oktobra do junija 1-x tedensko. Otroci  so gibalno ustvarjali ob glasbi z 

različnimi rekviziti, ob pripovedovanju vzgojitelja in posnemali različna gibanja. Igrali so se 

različne plesno gibalne igre, kjer so si razvijali ustvarjalnost in pridobivali plesne izkušnje. Ob 

otvoritvi telovadnice, prihodu starih staršev ter ob prireditvi (40. letnici vrtca) so se otroci 

prestavili z nekaj plesnimi točkami. 

Mali sonček : sodelovale so vse skupine, razen Zvezdic. Program je prilagojen starosti otrok, 

temu primerne so težavnostne naloge in število le-teh. Program Mali sonček so vodile 

vzgojiteljice posameznih skupin: Sončki – Kristina Ambrožič in Kris Frančeškin, Lunice –  

Simona Zupančič, Oblački – Tjaša Silajdžič. 

Sodelovanje s knjižnico: bibliobus Goriške knjižnice Franceta Bevka nas je enkrat mesečno 

obiskoval in nam ponujal veliko in pestro izbiro otroških knjig. Obiskovali so ga vse skupine iz 

vrtca in se njegovega obiska zelo veselili. Ta oblika sodelovanja s knjižnico nam je ponudila 

drugačne možnosti pristopa do izposoje knjig.  

 



Praznovanje letnih časov, prireditve in drugi dogodki v vrtcu: 

Kot popestritev vsakodnevnih dejavnosti v vrtcu izvajamo tudi take dejavnosti, vezane na 

pomembne dogodke in dneve v letu (npr. praznovanje prvega dneva jeseni, prvi dan 

pomladi, pustovanje). Še več pozornosti pa namenimo organizaciji in dejavnostim ob tedna 

otroka, veselemu decembru in drugim oblikam sodelovanja s starši: pohod s starši, srečanje s 

starimi starši, dan odprtih vrat, prireditvi V vrtcih so pesmice doma, bivanju v naravi – 

letovanju, zaključku šolskega leta, plavalnemu tečaju , spanje v vrtcu. 

 Nosilke  posameznih navedenih dogodkov so bile strokovne delavke vrtca. 

 

 Praznovanje letnih časov- jesen: Teodora Piščanec, Monika Gorup 

V ponedeljek, 24. septembra, nas je obiskala teta jesen. Zaradi slabega vremena nas je teta 

obiskala kar v skupini Oblačkov, kjer so se zbrali otroci vseh skupin. Otroci so nestrpno čakali 

na njen prihod, klicali so jo in teta je nato res prišla. Listkov še ni začela barvati, prinesla pa 

nam je polno košaro plodov iz gozda ter pridelkov z vrta in  sadovnjaka. Otroci so prepoznali 

prav vse plodove in pridelke ter aktivno sodelovali v pogovoru. V zahvalo za obisk so otroci 

teti jeseni zapeli jesenske pesmi. Glasba je otroke vabila v garderobo vrtca, kjer jih je čakalo 

presenečenje. Teta jesen nam je pripravila veliko sadja, s katerim smo se še dolgo sladkali. 

Druženje smo zaključili z rajanjem ob ljudski glasbi. Od tetke jeseni smo se lepo poslovili in se 

dogovorili, da se drugo leto ob istem času zopet srečamo.  

 

 Jesenski pohod na Lukovec: Monika Gorup in Teodora Piščanec 

V soboto, 29. 9. 2018, smo se z otroki in njihovimi starši odpravili na skupen pohod na 

Lukovec. Cilj pohoda je bil, da otroci skupaj s starši in vzgojitelji doživljajo naravo v vsej njeni 

raznolikosti in predvsem, da se vsi skupaj družimo. Burja je bila verjetno tista, ki je marsikoga 

odvrnila od pohoda. Manjša skupina otrok in staršev se je zbrala pred lovsko kočo pri 

Grižniku, kjer se je naš pohod tudi začel. Na pot smo se odpravili  z veliko dobre volje. Uživali 

smo v lepotah narave, obsijanih vinogradih in prijetnem druženju. Ko smo prispeli na cilj, 

smo se okrepčali in odžejali ter si vzeli nekaj časa za druženje. Otroci so za trud in pogum 

prejeli medaljo. 

 

Navdušeni in prijetno utrujeni smo se vračali nazaj proti izhodišču. Preživeli smo prijetno 

dopoldne, se naužili sonca ter prečudovite narave. 

 

 Teden otroka (1. 10. do 5. 10. 2018): Simona Zupančič, Marijana Keber 

 
PLESNA URICA Z BRIGITO IN MARUŠO 
V ponedeljek, 1. 10. 2018 sta nas v vrtcu obiskali plesni učiteljici Brigita in Maruša. Preko 
domišljijskega sveta sta otroke na igriv način vpeljali v plesno aktivnost. Mlajši otroci so 
bili najprej opazovalci, kasneje pa so se bolj pogumni pridružili plesu. Otroci so se 



preizkušali v različnih ritmih in nihče ni mislil na utrujenost. Sproščen, živahen dogodek je 
v vseh nas pustil prijetne vtise. 

 
INSTRUMENTALNI NASTOP UČENCEV OŠ BRANIK 
V torek, 2. 10. 2018 so učenci OŠ Branik: Tajda, Taras, Sara L., Pika, Matic, Andraž, 
Melanie, Polona in Karolina z učiteljico Eriko zaigrali na različne instrumente – kitare, 
harmoniko, cajon, sintisajzer in orffova glasbila. Instrumentalne nastope so popestrili še s 
petjem. Pri znanih melodijah smo se jim pridružili tudi sami. Otroci vrtca so imeli 
priložnost spoznavati instrumente in ob izbrani glasbi uživati. 

 
ŠOLANI PSI NA OBISKU V VRTCU 
V sredo, 3. 10. 2018 sta vodnici psov, Martina in Špela, pripeljali na igrišče vrtca šolane 
pse, ki so vajeni otrokove prisotnosti. Otrokom sta posredovali nekaj splošnih informacij o 
psih in njihovem učenju. Nato so otroci opazovali prikaz različnih aktivnosti med vodnico 
in psom. V drugem delu sta ob njuni stalni prisotnosti omogočili otrokom stik s psom – 
dotikanje, česanje, sprehajanje psa .... Otroci se psov niso bali in so bili zelo veseli njihove 
navzočnosti. 

 
GIBALNO DOPOLDNE Z UČITELJEM MARKOM 
V četrtek, 4. 10. 2018 so se otroci na zgornjem igrišču gibalno preizkušali. Učitelj Marko jih 
je navdušil z gibalno igro konjičkov. Otroci so mu razposajeno sledili in se pošteno 
razgibali. Sledilo je še nekaj gimnastičnih vaj, ki jih je za otroke pripravila Marijana. Sledil 
je poligon, kjer so otroci najprej opazovali izvajanje gibalnih nalog, nato pa so se tudi sami 
aktivno preizkusili. Sledil je  mini nogomet oz. brcanje na gol. Sodelovali so dečki in 
deklice. Preživeli smo gibalno aktivno dopoldne, saj so bili otroci dolgo časa aktivni. 

 
LIKOVNO USTVARJANJE S ŠKATLAMI 
V petek, 5. 10. 2018, so otroci v svojih skupinah likovno ustvarjali s  škatlami. V skupini 
Oblačkov so naredili zmaja iz škatel, v skupini Lunic so oblikovali iz škatel vlak za igro ter 
poslikali in polepili škatle v jesenskih barvah. Vanje bodo shranjevali stvari. V skupini 
Sončkov so prelepili škatlo za namensko zbiranje papirja ter pobarvali škatlo, iz katere je 
kasneje nastalo vozilo. Skupina Zvezdic je ravno tako prelepila škatlo za zbiranje papirja v 
modro. Otroci so ustvarjali in se igrali s škatlami. Škatle so danes vsem otrokom popestrile 
aktivnosti in imeli so priložnost spoznati, da se z njimi da tudi marsikaj narediti. 
 
 

 Plavalni tečaj za Oblačke: Tjaša Silajdžič  

V tednu od 5. 11. do 9. 11. 2018 se je skupina Oblačkov vsakodnevno odpeljala v 

novogoriški bazen, kjer so se otroci s pomočjo učiteljev plavanja preizkušali v znanju 

plavanja. Otroci so osvojili plavalne diplome, bronaste, srebrne in tudi zlate konjičke. Čisto 

vsi so na tečaju uživali, iz ust učiteljev pa smo slišali samo pohvale.  

 

 Tradicionalni slovenski zajtrk  

V petek, 16. novembra 2018, smo v vrtcu obeležili Tradicionalni slovenski zajtrk. Z otroki 

smo se pogovorili o pomenu zajtrka za naše telo, o pomenu zdrave hrane ter pomenu 

lokalno pridelane hrane. Otrokom smo predstavili tradicionalni slovenski zajtrk, ki vsebuje 



kruh, med, maslo, mleko in jabolko. Tako so nekoč jedli že naši dedki in babice. Da bi bilo 

vzdušje čim bolj praznično, smo poskrbeli tudi za lepi pogrinjek mize.  

 

 Veseli december: Kristina Ambrožič in Monika Gorup 

Mesec december je poseben mesec. Je mesec čarobnosti, dobrih mož, veselja, pričakovanj in 

obdarovanj. Strokovni delavci smo se trudili ustvarjati prav posebno praznično vzdušje in ga 

delili z otroki. Praznično novoletno vzdušje se je začelo z delavnico s starši. Tudi letos je 

delavnica potekala brez prisotnosti otrok, z namenom presenetiti naše otroke. Starši in 

strokovni delavci smo pridno ustvarjali in tako okrasili vse prostore vrtca. Veselje in 

začudenje otrok ob jutranjem prihodu v vrtec je bilo nepopisno, naš namen pa dosežen. 

Otroci so v vrtcu uživali predvsem ob barvitem programu, polnem različnih obiskov: 6. 

decembra nas je pod okrašeno smreko v garderobi čakalo prijetno presenečenje. Do 

presenečenja nas je vodila sled Miklavževih stopinj. Vsi skupaj smo zapeli nekaj prazničnih 

zimskih pesmi in se prepustili rajanju. 11. decembra so nas že tradicionalno obiskali dijaki 

srednje šole Veno Pilon Ajdovščina in se nam predstavili s predstavo Dežela igrač. Predstava 

je imela pomembno sporočilo, ki je otrokom zelo poznano, in sicer da je potrebno igrače za 

seboj pospravljati. 14. decembra nas je obiskala prav posebna gostja. Z otroki smo se morali 

odpraviti na dolgo pot, saj je dogodek potekal v šolski telovadnici. Obiskala nas je klovnesa 

Eva Škofič Maurer s predstavo Ifigenija Sfrčkljana. S svojo norčavostjo in spretnostjo nas je 

spravila v smeh in nam polepšala dan. 17. decembra sta naš vrtec obiskala člana družinskega 

gledališča Kolenc. S pomočjo babice Snežinke in ledenega škrata Poldeta sta nam pričarala 

čarobno vzdušje v pričakovanju dedka Mraza. Ob zabavnih dogodivščinah škrat Polde 

ugotovi, zakaj je pravzaprav pomembno, da dedek Mraz opravlja svoje poslanstvo, on pa še 

naprej ostane njegov najboljši pomočnik. Spomnila sta nas, da ne smemo pozabiti nase in da 

se moramo imeti radi. Na koncu smo se objeli in vsi skupaj zapeli pesmico Mi se imamo radi. 

19. decembra je vrtec obiskal dedek Mraz. Nestrpno smo ga pričakovali in veselje otrok je 

bilo neizmerno. Vsakega otroka je poklical po imenu in mu izročil vrečko z darilom. Iz srca 

smo se mu zahvalili in mu zapeli nekaj pesmic, ki smo se jih naučili prav v ta namen. Praznični 

december smo zaključili s skupnim druženjem vseh skupin v garderobi vrtca. Skupaj smo 

prepevali praznične pesmice in se posladkali s prazničnimi piškoti. Drug drugemu smo 

zaželeli lepe praznike in se prepustili praznični glasbi in rajanju. 

 Pustovanje: Simona Zupančič 

V našem vrtcu je bilo na pustni torek zelo veselo in dinamično. Otroci so za nekaj časa 

pozabili na igrače in se povsem posvetili pustnim maškaram. Do zajtrka so se predvsem 

spoznavali med seboj, po zajtrku pa smo imeli organizirano pustovanje. Ker imamo v našem 

vrtcu jaslični skupini, sta letos skupini Zvezdic in Sončkov pustovali skupaj v svojem manj 

hrupnem okolju. Otroci so skupaj rajali, prepevali pesmi in se lepo imeli. Starejši skupini, 

skupina Lunic in skupina Oblačkov, pa sta se skupaj družili v igralnici Oblačkov. Ob glasbi so 

se skupine maškar tematsko predstavile. Skupino je nagovarjal duhec, ki je otroke nasmejal 

in jih popeljal v domišljijski svet. Igrali smo se tudi igrico z baloni, nato pa so se otroci igrali, 



plesali ob različnih ritmih glasbe in se medsebojno družili. Prav hitro je minilo aktivno pustno 

dopoldne. 

 

 Medgeneracijsko srečanje: Kris Frančeškin in Nika Baša 

V sredo, 22. 5. 2019 smo, kot vsako leto, spet povabili naše none in nonote v vrtec na 
medgeneracijsko srečanje. Zbrali smo se v skupini Oblačkov, kjer se je vsaka skupina posebej 
predstavila, nekaj zapela, zaplesala ali deklamirala. Na žalost pa je bilo zunaj slabo vreme in 
smo tako naše srečanje nadaljevali pod streho. Vsak otrok je svojo nono in nonota povabil v 
svojo skupino, kjer smo skupaj ustvarili rožico iz papirja v spomin na srečanje. Ko smo z 
izdelki končali, so nas pričakali še piškoti in čaj, s katerimi smo zaključili naše srečanje.  

 Obisk glasbene mladine  

12. 2. 2019 so nas je v okviru Glasbene mladine Slovenije obiskali Samo Kutin in Ana 

Kravanja z glasbeno predstavo Mehurčki. 

 

 Obisk Hiše eksperimentov iz Nove Gorice 

23. 11. 2018 so nas z brezplačno delavnico obiskali zaposleni iz Hiše eksperimentov iz 

Nove Gorice Skupaj smo izvedli različne naravoslovne poskuse, izdelali smo tudi vsak svoj 

katapult. 

 

 Dan odprtih vrat: Tjaša Silajdžič 

 26. marca 2019 se je v našem vrtcu od 9.30 do 11.30 izvedel dan odprtih vrat. S to obliko 
smo želeli staršem približati delo in življenje otrok v vrtcu. Namenjeno je bilo predvsem 
tistim staršem, ki bi želeli v naslednjem letu vpisati svojega otoka v naš vrtec. Ob obisku 
so starši spraševali o različnih informacijah in nanje dobili tudi odgovore.  
 

 V vrtcih so pesmice doma: Kristina Ambrožič, Monika Gorup in Teodora Piščanec 

 
V petek, 12. aprila, je v Domu kulture v Braniku potekala že jubilejna 20. prireditev V vrtcih so 
pesmice doma. Otroško petje je kot magnet, ki na prireditev vselej pritegne množico 
poslušalcev, med katerimi so seveda tudi ponosne mamice in očki. Letos je nastopilo kar šest 
zborov iz okoliških krajev: pevski zbor vrtca Ajdovščina pod vodstvom Marjane Krapež, vrtca 
Prvačina pod vodstvom Mateje Volk, vrtca Solkan pod vodstvom Heidi Jakopič, vrtca 
Šempeter pod vodstvom Anke Krpan Skomina in Urške Gregorčič, vrtca Vipava pod vodstvom 
Polonce Klemenčič Cizara ter domači pevski zbor vrtca »Rastja«  Branik pod vodstvom 
Nataše Lozej. Zbore so s klavirjem spremljali Tatjana Rupnik, Andreja Velikonja Skomina, 
Matej Petejan, Jani Klančič, Barbara Žorž (flavta) in Nika Kodrič. Vsak zbor se je predstavil s 
tremi pesmimi. Z igrivim povezovanjem sta otroke zabavala Janja in Jan Sebastian Srečkar iz 
gledališča Smejček. Povezovalca sta uvodne besede namenila ravnatelju OŠ Branik Davorinu 
Majheniču. Ravnatelj se je zahvalil vsem sodelujočim zborom, soustvarjalcem in vsem, ki so 
pripomogli k uspešni izpeljavi dogodka. Zadnja pesem na repertoarju  je bila himna prireditve 
Pesmice doma so v vrtcu, ki so jo zapeli otroci vseh zborov skupaj, tako je refren odmeval po 



vsej dvorani. Po prireditvi so se otroci okrepčali s krofi in sokovi, za katere se moramo 
zahvaliti našim donatorjem. 
Zahvaljujemo se tudi vsem staršem, starim staršem ter ostalim obiskovalcem, ki so prispevali 
v naš vrtčevski sklad. Zbrali smo 488,30 eur.  

 

 Letovanje otrok na Debelem rtiču: Tjaša Silajdžič 

Skupina Oblački je čas od 6. 5. do 8. 5. preživela na letovanju na Debelem rtiču. Imeli smo 
se izjemno lepo. V zdravilišču so nam animatorji pripravlili različne dejavnosti. Ogledali 
smo si krasen mediteranski park, zeliščne vrtove, se podali v čarobni gozdiček, veliko časa 
smo preživeli od morski obali, kjer smo raziskovali življenje ob in v morju. Posebno 
doživetje pa je bilo risanje in pisanje po mivki. Nabrali smo veliko školjk, ki smo jih odnesli 
domov. Zelo lepo nam je bilo na izletu v Kopru, kamor nas je odpeljala prava turistična 
ladjica. Ogledali smo si Koper po dolgem in počez, prečesali vse ozke ulice, se igrali na 
igralih, pred odhodom nazaj pa smo si vsi privoščili veliko kepico odličnega sladoleda. 
Zadnji večer smo imeli pravi žur v pižamah, kjer niso manjkale niti kokice, ki smo jih sami 
spekli. Zadnji dan smo si ogledali  urbani ribnik v letovišču. Vetertinar Peter nam je 
povedal veliko novih informacij o tem, zakaj domačih ljubljenčkov (zlatih ribic in želv), ne 
smemo nikoli izpustiti v naravo, saj lahko naredijo veliko škode. Polni lepih spominov in 
tudi utrujeni smo se v sredo po kosilu vrnili domov. 

 

 Čistilna akcija v vrtcu: Tjaša Silajdžič, Teodora Piščanec 

V soboto, 11. maja, smo se vzgojitelji, hišnik Franc, starši in tudi nekateri stari starši skupaj z 
otroki dobili v vrtcu z namenom, da očistimo in uredimo obe otroški igrišči. Dela je bilo 
veliko, vendar smo bili tudi mi zelo pridni in smo naredili še več, kot smo si zadali. Prebarvali 
smo vsa lesena igrala, klopce, pa tudi ograjo nad igriščem. Uredili smo vrtičke, populili veliko 
plevela, pograbili kamenje in odpeljali odvečne kupe zemlje. Očetje in hišnik so poskrbeli za 
novo oporo mladim drevesom, da jih ne bi polomila burja. Ker smo bili tako hitri, pa nas je na 
koncu čakal se posladek s piškoti. 

 Proslava ob 40. obletnici vrtca Rastja Branik: Tjaša Silajdžič in Monika Gorup 

V petek, 7. junija 2019, smo obeležili 40. letnico delovanja vrtca »Rastja«. Ob tem jubileju 

smo pripravili prireditev, ki jo je odprla vzgojiteljica Teodora Piščanec. Prebrala je prvi zapis iz 

kronike vrtca. Ravnatelj Davorin Majhenič je vse navzoče pozdravil in prvim zaposlenim 

delavcem vrtca Branik čestital in izkazal pozornost s cvetom. Sledil je govor podpredsednika 

krajevne skupnosti Branik, Tomaža Colje. Za tem je besedo prevzela še podžupanja MONG 

mag. Elena Zavadlav Ušaj, ki je vrtcu prav tako čestitala. Na oder so skupaj s starši 

prikorakale najmlajše Zvezdice in se predstavile s plesno točko Vlakec. Zaplesali in zapeli so 

tudi otroci iz skupine Sončki. S točkami so nadaljevali še starejši otroci iz skupin Lunic in 

Oblačkov. Med točkami skupin so program popestrili otroci, ki obiskujejo obogatitvene 



dejavnosti, in sicer plesno delavnico, pevski zbor, jogo za otroke in vrtnarski krožek. Ob 

koncu praznovanja je otroke razveselila torta. Zanjo se zahvaljujemo pekarni Vintola iz Volčje 

Drage. Za praktična darila, ki smo jih prejeli in jih bomo z veseljem uporabljali pri vzgojno-

izobraževalnem delu, se zahvaljujemo MONG, KS Branik in gostilni Furlan. Program, ki so ga 

zasnovali strokovni delavci vrtca, je povezoval vzgojitelj Rok Kobal. Ob tem okroglem jubileju 

smo izdali zbornik, v katerem je zbranih 40 let spominov vrtca. Podjetju Megaterm, d. o. o. 

se zahvaljujemo za financiranje izdaje zbornika. Hvala vsem obiskovalcem prireditve za 

prispevke v vrtčevski sklad.  Zahvale gredo tudi vsem, ki so na kakršen koli način pomagali pri 

soustvarjanju zgodovine našega vrtca. Ponosni smo na preteklost in z veseljem gledamo v 

prihodnost, saj vemo, da s skupnimi močmi zmoremo marsikaj.  

 

 Prespimo v vrtcu: Simona Zupančič, Teodora Piščanec 

31. maja so otroci z vzgojiteljicama prespali v vrtcu. Imeli so igralne športne aktivnosti na 

igrišču z rekviziti, pripravili so večerjo, iskali skriti zaklad, se podali na sprehod v bližnjo 

okolico s svetilkami in raziskovali nočno okolico z baterijami. 

 

 Sodelovanje z zunanjimi sodelavci: Mali akrobat – gimnastično društvo 

 

5. PREDNOSTNE NALOGA VRTCA ŠOLSKO LETO 2018/2019 

Razvijanje motorike pri otrocih: gibalni razvoj otrok poteka v določenem zaporedju, vendar 
vseeno obstajajo razlike med njimi. Gibalni razvoj poteka na dveh ravneh: 

 razvoj gibanja celotnega telesa (groba motorika), 

 razvoj gibanja rok (fina motorika). 
Skozi celo šolsko leto bomo v vseh oddelkih v vrtcu spodbujali razvijanje obeh vrst motorik, 
prilagojeno starostni skupini, od grobe motorike pri najmlajših do fine motorike pri 
predšolskih otrocih. Sodelovali bomo tudi s šolo, saj je bistvenega pomena, da otroke, ki jih 
pripravljamo na vstop v šolo, primerno »opremimo« na šolsko delo, saj se velikokrat 
pojavljajo težave, primankljaji prav na tem področju. 
 

 

Materialne prednostne naloge:  

V šolskem letu 2018/19 smo v dogovoru z MONG želeli urediti nadstrešek nad peskovnikom, 

vendar sredstev za investicijsko vzdrževanje nismo dobili, zato zadeve nismo realizirali. 

6. SODELOVANJE S STARŠI    

 Roditeljski sestanki, 1. informativni je bil izveden 20. septembra 2018, drugi 
roditeljski sestanek je bil izveden 13. 5. 2019 v obliki strokovnega predavanja Mihe 
Kramlija Vzgoja razpeta med radostjo in pastmi, analitičnega nismo izvedli, junija pa 
je bil za starše novincev organiziran roditeljski sestanek  ̶  predavanje za starše 
novincev Vstop v vrtec, na katerem smo jim predstavili obdobje uvajanja v vrtec, 



posredovali pa tudi osnovne informacije o organizaciji dela v vrtcu. Izvedli sta ga 
pomočnica ravnatelja Tjaša Silajdžič in svetovalna delavka Anita Lisac. 

 Pogovorne ure (drugi četrtek v mesecu med 16. in 17. uro ali po predhodnem 
dogovoru z vzgojiteljico). 

 Predavanja za starše: Miha Kramli: Vzgoja razpeta med radostjo in pastmi 
 Ustvarjalne delavnice skupaj s starši za otroke v decembrskem času (3. 12. 2018) v 

vseh skupinah, okrasitev vrtca s starši. 
 Prireditve, izleti, vsakodnevna srečanja in individualni pogovori. 
 Svet staršev - vsaka skupina je izvolila predstavnika in namestnika v svet staršev, tako 

imajo starši možnost, da se vključujejo v delo celotnega vrtca in zavoda. 
 

 

Predstavniki v svetu staršev so bili: 

        Zvezdice: Kaja Anderlič, namestnik Jure Čehovin 

       Sončki: Kaja Makovec, namestnik Uroš Golob        

       Lunice: Natali Vuk Birsa, namestnica Bojana Leban 

       Oblački: Laura Kodrič, namestnica Andreja Mihelič Rustja 

 

 Urejanje in vsebina oglasnih desk je bila domena tandema skupine. Menjali smo jih 

različno: po končanem sklopu, glede na poseben dogodek v skupini, vezane na letni 

čas…. 

 

7. SODELOVANJE Z OKOLJEM 

 Vrtec je sodeloval z osnovno šolo, predvsem z vodstvom šole, na vseh nivojih in 

glede na vse potrebe. Imel je svojo pomočnico ravnatelja, Tjašo Silajdžič, vodja 

strokovnega aktiva delavk je bila Kristina Ambrožič, po odhodu na porodniški 

dopust je vodenje str. aktiva prevzela Monika Gorup. 

 Po potrebi smo sodelovali s svetovalno službo, psihologinjama na naši šoli, Anito 

Lisac in Majo Pahor. 

 Prehrano za vrtec in jedilnike je sestavljala organizatorka prehrane, učiteljica 

Mateja Pegan Žvokelj. 

 Šolska knjižnica – otroci so v spremstvu vzgojiteljic in pomočnic občasno 

obiskovali šolsko knjižnico. 

 Z računovodstvom smo sodelovali po potrebi. 

 S tajništvom smo sodelovali po potrebi. 

 Šola, predvsem prvo triletje, in vrtec občasno sodelujeta v posameznih 

prireditvah. 

 Vrtec je imel 2-X tedensko na voljo šolsko telovadnico. 

 Za potrebe računalniških storitev nam je pomagal računalničar Matjaž Simonič. 

 Zobna preventiva Nova Gorica je mesečno obiskovala starejšo skupino Oblački, 

izvajali so preventivno kontrolo zob in  izobraževanje otrok o skrbi za zdrave zobe. 

 

 



8. STROKOVNI ORGANI VRTCA 

 Vzgojiteljski zbor  

 
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci vrtca. Skliceval in vodil ga je ravnatelj. Imeli 

smo  4 srečanja.  

 Strokovni aktiv vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic 

 
Strokovni aktiv je namenjen vprašanjem, ki so povezana z vzgojno-izobraževalnim delom, 
izmenjavi izkušenj, razvijanju novih idej, timskemu delu in evalvaciji skupno zastavljenih 
ciljev.  
Strokovni aktiv sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. V šolskem letu 2018-19 smo 

imeli 5 srečanj. Sklicevala jih je vodja strokovnega aktiva Kristina Ambrožič. 

 

9. SPREMLJANJE STROKOVNEGA DELA 

Na dveh vzgojiteljskih zborih smo z ravnateljem analizirali problematiko posameznih otrok 

po oddelkih in ugotovili, da je tovrstno srečevanje dobra praksa. Deljenje izkušenj  med 

zaposlenimi in medsebojna pomoč ter namigi za dobro delo in reševanje težav so ključnega 

pomena za dobro delo. 

 

 Individualni razgovori 

S strokovni delavkami je ravnatelj opravil letni razgovor, za katerega smo strokovne delavke 
vnaprej dobile vprašalnik in ga izpolnile.  
 

 

10.  STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 

Študijske skupine – Formativno 

spremljanje otrokovega razvoja 

Vrtec Ajdovščina 

Glasba kot pomoč  nemirnim otrokom predavanje Cirius Vipava 

Kako do boljše pozornosti predavanje Cirius Vipava 

Energetska učinkovitost Golea 

Vzgoja razpeta med radostjo in pastmi Miha Kramli 

Gibalne dejavnosti v vrtcu Ljubljana 

Uporaba senzorne integracije v praksi Cirius Vipava 

Zakaj ne znamo ravnati z neprijetnimi Nova Gorica 



čustvi? 

Učeča se skupnost Ljubljana 

Šola za ravnatelje- celoletno 

izobraževanje 

Ljubljana 

Aktivi primorskih vrtcev Sežana 

Aktivi ravnateljev na ZRSŠ Nova Gorica 

Strokovna srečanja ravnateljev vrtcev Portorož 

Posvet pomočnikov ravnateljev za vrtec Portorož 

 

 

11.  SODELOVANJE Z OSTALIMI INSTITUCIJAMI 

 

 SVŠ Ajdovščina (nastop dijakov ob obisku dedka Mraza) 

 SVŠ Ajdovščina (praksa dijakov 2., 3. in 4. letnika) 

 Izobraževalne ustanove: predavanja, izobraževanja za delavce in starše 

 Goriška knjižnica z mesečnimi obiski bibliobusa 

 Glasbena mladina Slovenije 

 Policijska uprava Nova Gorica: varnost v prometu 

 Mladinski center Nova Gorica 

 Zobna preventiva Nova Gorica 

 Zdravstvene delavnice za predšolske otroke 
 

 

 

Poročilo sestavila: Tjaša Čehovin 

 


