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1. UVOD S PREDSTAVITVIJO ENOTE 

 

Enota Čebelica je ena izmed šestih enot Vrtca Ciciban, ki se nahaja na lokaciji Šarhova 

ulica 29, Ljubljana. V enoto je v sedmih oddelkih vključenih približno 120 otrok. Trije 

oddelki so prvega starostnega obdobja, štirje pa drugega starostnega obdobja.  

 

Enota ima lastno kuhinjo, pralnico in upravne prostore. V enoti je 7 igralnic in 

večnamenski prostor, ki je namenjen gibalnim in kulturnim dejavnostim, druženju 

skupin ter kot prostor za izvedbo obogatitvenih dejavnosti. Enota ima lepo in urejeno 

igrišče.  

 

V enoti so zaposlene naslednje vzgojiteljice: Matejka Čulibrk, Suzana Jazbec, Nuša 

Rogelj, Mojca Hladnik, Marijana Grahek, Nina Dolić in Nika Gole, vzgojiteljice 

predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljice: Sonja Dvojmoč, Marija Hribar, Barbara 

Plohl, Polonca Hoffman Jeglič, Natalija Vrhovnik, Kaja Kern Muhić in Tina Žunič ter 

vzgojiteljici predšolskih otrok – pomočnici vzgojiteljice za sočasnost na oddelkih: 

Marjana Urbančič (sočasnost 4 ure) in Katja Prezelj (sočasnost 6 ur).  

 

V enoti ima sedež organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima Jasna 

Šendlinger Geršak. V kuhinji so zaposlene Nuša Krivec, Ljudmila Bavdek, Savka 

Utješanović in Biljana Šljivić, za čiščenje enote skrbita Valentina Demšar in Sabina 

Nadarević. V pralnici je zaposlena Veronika Čerina, vzdrževalec in voznik pa je Bojan 

Šušteršič.  

 

Pomočnica ravnateljice in pedagoška vodja enote Čebelica je Saša Likar. 

 

Poslovni čas enote je od 6.00 do 17.00.  

 

2. GLOBALNI CILJI OB UPOŠTEVANJU NAČEL KURIKULUMA, VIZIJA, 

IZHODIŠČA, VKLJUČITEV CILJEV RAZVOJNEGA NAČRTA VRTCA V DELO 

 

V enoti Čebelica bomo poskrbeli za varno, sproščeno, povezano, estetsko urejeno in 

sodelovalno okolje, kjer bodo vladali spoštljivi odnosi med vsemi vključenimi v proces.  

 

Prizadevali si bomo za pestrost vsebin načrtovanih dejavnosti in proste igre otrok, kjer 

bomo izhajali iz interesa in želja otrok. Otrokom bomo zagotavljali enakovredne pogoje 

za razvoj na vseh področjih ter prepoznavali in spodbujali močna in šibka področja 

posameznika. Otrokom želimo nuditi varno in spodbudno učno vsakodnevno okolje, 

pri tem pa pozornost nameniti izražanju individualnosti. 

Ustvarjali bomo spodbudne pogoje za otrokov razvoj na vseh področjih. Vsakodnevno 

izvajanje gibalne aktivnosti na prostem bo otrokom omogočilo razvoj in napredek na 

gibalnem področju. Sodelovali bomo z zunanjimi institucijami in vsemi službami znotraj 

vrtca. 
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S profesionalnim odnosom bomo skrbeli za kvalitetno sodelovanje s starši, jih 

informirali o našem delu in vanj tudi vključevali. Posledično bomo s strokovnostjo 

poskrbeli za gradnjo vezi med starši otroka in vrtcem. 

 

Pri delu bomo upoštevali načela Kurikula za vrtce (1999), vizijo vrtca in izhodišča:  

 upoštevanje otrokovih razvojnih značilnosti in omogočanje optimalnih pogojev 

za razvoj posameznika, 

 otrokom nuditi čim bolj pester izbor vsebin in dejavnosti ter različne metode 

dela, 

 omogočili otrokom izražanje individualnosti, različnosti pri izboru dejavnosti, 

 omogočili enakovredne pogoje za optimalen razvoj vsem otrokom, 

 razvijali in spodbujali pozitivno samopodobo otroka,  

 fleksibilno prostorsko in časovno organizirali življenje in delo v vrtcu, 

 sprotno informirali starše o dogajanju v vrtcu in omogočali sodelovanje pri 

načrtovanju vzgojnega dela, 

 upoštevali in spoštovali avtonomnost vrtca in delavcev, 

 postopno vključevali otroke v skupino,  

 spodbujali telesni in gibalni razvoj, 

 spodbujali in razvijali spretnosti ter samostojnost pri higienskih navadah, 

 utrjevali in ohranjali zdravje vseh vpetih v proces. 

 

Razvojni načrt (spremljanje, načrtovanje, realizacija, evalvacija) bomo spretno 

vpeljevali v izvajanje programa za predšolske otroke:  

 spodbujali bomo govorno ustvarjalnost in komunikacijo med otroki in odraslimi,  

 vključevali otroke k načrtovanju dejavnosti (otrok kot soustvarjalec), 

 krepitev samozavesti, empatije, sposobnost reševanja problemov in konfliktnih 

situacij, 

 ustvarjali spodbudno učno okolje za zadostitev otrokovih potreb po celovitem 

zaznavanju in gibanju, 

 dvignili kakovost pedagoškega dela (kolegialne hospitacije, sodelovanje med 

strokovnimi in tehničnimi delavci, obogatitvene dejavnosti na ravni enote, 

sodelovanje med oddelki). 

 

 

3. DEJAVNOSTI V ODDELKU 

3.1. IZLETI 

CILJI: 

 doživljanje, opazovanje in spoznavanje narave v njeni raznolikosti in stalnem 

spreminjanju; 

 spoznavanje širše okolice vrtca; 

 sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja; 



5 
 

 spoznavanje z varnim in zdravim načinom življenja; 

 spodbujanje k večji vzdržljivosti, razvijanju moči, vztrajnosti in hitrosti. 

 

DATUM LOKACIJA 

Jesen 2022 Od ovce do puloverja (Hotemaže) 

september, oktober 

2022 

GORI, DOLI PO LJUBLJANI, Ljubljanski grad, Tivoli, tržnica 

september 2022 Kekčeva dežela 

Jesen 2022 Spoznajmo  Plečnikovo Ljubljano 

Jesen, pomlad Potepanje ob Savi 

Pomlad 2023 MLINČKI - Suhadole 

priložnostno Gramozna jama 

Pomlad 2023 Botanični vrt Ljubljana 

priložnostno Gozdiček pri Tomačevem 

Priložnostno Igrišče Tivoli 

zimski čas Črnuška gmajna 

Zima 2022/23 Črnuški gozd  

spomladi  Hipodrom Stožice, igrišče in mini ZOO 

Pomlad 2023 Izlet do gozdička 

priložnostno  Potepanje ob Savi 

17. – 19. 4. 2023 Škratkova dežela 

Maj 2023 Pohod ob žici 

Maj 2023  Šmarna gora 

Konec šolskega 

leta 

Obisk ZOO Ljubljana 

Večkrat letno Mali radovedneži na potepu odkrivamo in opazujemo okolico 

Večkrat letno Na potepu s prijatelji 

 

 

3.2. DRUGE ŠPORTNE AKTIVNOSTI (kros, Mali sonček, drsanje, tabori, pohod, 

teden športa…) 

CILJI: 

 razvijanje gibalnih spretnosti in spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so 

potrebni pri izvajanju gibalnih dejavnosti; 

 pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti; 

 povezovanje preko gibanja z vrstniki drugih skupin in medsebojno sodelovanje; 

 pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti; 
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 uvajanje otrok v igre, kjer je potrebno upoštevati pravila.  

 

DATUM OBLIKA LOKACIJA 

Jesen 2022 in 

pomlad 2023 

Interni kros enote Okolica vrtca 

Jesen 2022 Fotoorientacijski pohod s skupino 

Breza 

PST 

Celo leto MALI SONČEK Igrišče, garderoba, 

igralnica 

3. - 10. 9. 2022 Teden športa Igrišče, okolica vrtca, 

igralnica, garderoba 

Jesen 2022 Drsanje Zalog 

oktober 2022 Obeležimo SVETOVNI DAN HOJE okolica vrtca, BS3 

Januar 2023 Zimovanje Pokljuka 

zimski čas IGRE NA SNEGU vrtec in okolica 

Enkrat mesečno Gibanje za zdravje Igralnice, hodnik, 

garderoba, igrišče 

Priložnostno Sproščanje ob glasbi in gibanju Igralnica, garderoba 

April 2023 Škratki, moji prijatelji Gozd Martuljek 

Celo leto Doživljajski daljši sprehodi Okolica Bežigrada 

Celo leto Gibalne minutke po zajtrku Igralnica, garderoba, 

igrišče 

Celo leto V vsakem vremenu je zunaj lepo Okolica vrtca 

Maj 2023 Pohod ob žici PST 

maj 2023 ŠPORTNI MAJ gibalne dejavnosti 

na prostem in notri 

vrtec in okolica 

Junij 2023 Letovanje Duga Uvala 

Celo leto Gibalni izzivi v naravi Igrišča, gozdiček, travnik 

celo šolsko leto BREZINE GIBALNE MINUTKE ob 

vsaki priložnosti 

igralnica, igrišče, 

garderoba 

priložnostno Igrišče pri OŠ VITA KRAIGHERJA Bežigrad  

Celo leto Ponedeljkova gibalnica Vrtec in okolica 

Enkrat mesečno MALČKI GIBALČKI Igrišče, terasa, igralnica 

Šolsko leto 

2022/23 

Premagujemo izzive na gibalnem 

poligonu 

Terasa in igrišče vrtca 
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3.3. PREDSTAVE, PRIREDITVE, PRAZNOVANJA 

3.3.1. V VRTCU (knjižničarka, kurenti, prihod letnih časov, zobna preventiva…) 

CILJI: 

 povezovanje med vrstniki in razvijanje socialnih odnosov; 

 seznanjanje z različnimi kulturami in tradicijami; 

 doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja; 

 navajanje na kulturno obnašanje na prireditvah; 

 spodbujanje jezikovnih zmožnosti; 

 doživljanje umetnosti kot del družbenega in kulturnega življenja. 

 

DATUM VSEBINA IZVAJALEC 

16. - 22. 9. 2022 Teden mobilnosti »TRAJNOSTNO 

POVEZANI« 

Vse strokovne delavke 

V tednu mobilnosti OBISK POLICISTOV PP LJUBLJANA 

23. 9. 2022 TETKA JESEN Nuša Rogelj in vse strokovne 

delavke 

September 2022 Jesenska tržnica Vse strokovne delavke 

1. 10. 2022 DAN GLASBE Mojca Hladnik 

4. 10. 2022 DAN ŽIVALI Mojca Hladnik 

3. –  9. 10. 2022 TEDEN OTROKA Vse strokovne delavke 

Oktober 2022 Kostanjev piknik Vse strokovne delavke 

18. 11. 2022 Tradicionalni slovenski zajtrk – 

»zajtrk z mlekom – super dan« s 

harmoniko (Ajda Gradišar) 

Strokovne delavke enote 

Čebelica 

November 2022 Mala pozornost za veliko veselje Vse strokovne delavke 

December 2022 Juhuhu, december je tu Vse strokovne delavke 

December 2022 izmenjave igranih in lutkovnih  

predstav 

Strokovne delavke enot vrtca 

Ciciban 

December 2022 DEDEK MRAZ  

December 2022 Plesni nastop Marijana Grahek 

December 2022 Pevski nastop Natalija Vrhovnik 

December 2022 Praznični sejem Vse strokovne delavke 

December 2022 Šmornijada Vse strokovne delavke 

December 2022 Praznična čajanka Vse strokovne delavke 

December 2022 Kino s kokicami Vse strokovne delavke 

22. 12. 2022 Babica Zima Vse strokovne delavke 
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20. 1. 2023 Rojstni dan vrtca Vse strokovne delavke 

6. – 10. 2. 2023 Kulturni teden Vse strokovne delavke 

21. 2. 2023 Pustno rajanje Vse strokovne delavke 

12. 3. 2023 Gregorjevo Vse strokovne delavke 

21. 3. 2023 Deklica Pomlad Mojca Hladnik in vse 

strokovne delavke 

2. 4. 2023 Andersenov dan knjige Vse strokovne delavke 

7. 4. 2023 Dan zdravja Vse strokovne delavke 

21. 4. 2023 Dan zemlje Vse strokovne delavke 

20. 5. 2023 Svetovni dan čebel Vse strokovne delavke 

23. 6. 2023 Praznik države Vse strokovne delavke 

Junij 2023 Zaključek šolskega leta Vse strokovne delavke 

priložnostno KAMIŠIBAJ, različne zgodbe Mojca Hladnik 

 

 

3.3.2. IZVEN VRTCA (gledališča, knjižnica, gasilska brigada…) 

CILJI: 

 spoznavanje ožjega in širšega družbenega okolja; 

 vključevanje otrok v družabno življenje z vrstniki izven enote; 

 otrok pridobiva pozitiven odnos do kulture; 

 seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja. 

 

DATUM VSEBINA LOKACIJA IZVAJALEC 

Celo leto Obisk knjižnice dr. F. Škerl BS 3 Knjižničarka 

30. 9. 2022 Ogled predstave »Picko in 

Packo« 

SNG Opera in 

balet Ljubljana 

SNG Opera in 

balet Ljubljana 

Jesen 2022, 

pomlad 2023 

Obisk muzejev (Narodna 

galerija, Prirodoslovni 

muzej) 

Ljubljana Kustosi 

15. 9. 2022 Gasilci Kongresni trg Gasilska brigada 

Priložnostno Telovadimo in ustvarjamo 

skupaj  

Igralnica, 

garderoba, DCA 

PUHOVA 

Prostovoljke iz 

DCA Puhova 

Priložnostno Širimo prijateljstvo izven 

naših meja (Vrtec 

Kresnička, Novi Sad – 

Srbija 

Ljubljana, Novi 

Sad (video klic, 

pošta Slovenije) 

Dejana Srdanov 

ter Marijana 

Grahek in Natalija 

Vrhovnik 
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Marec 2023 OBISK PEKARNE na 

temo: OD KOD SI 

KRUHEK 

Bežigrad  Mojca Hladnik, 

Tina Žunič 

Tekom leta Obisk gledališča Ljubljana LGL 

Priložnostno Obisk prijateljev iz enote 

Lenka, skupina Ribez »Jaz 

in ti, skupaj smo mi vsi«. 

Enota Lenka, 

čebelica, okolica 

Nika Gole in 

Mateja Tomšič 

Priložnostno  Srečanja s prijatelji iz 

enote Žabice  

Enota Žabice, 

enota Čebelica in 

BS 3 

Suzana Jazbec in 

Katja Ševo 

 

3.4. PROJEKTI 

3.4.1. ENOTE 

CILJI: 

 Spodbujanje k ustvarjalnosti in domišljiji; 

 spodbujanje k socialnim interakcijam med otroki; 

 razvijanje govorne kompetentnosti otrok; 

 razvijanje gibalnega razvoja in veselja do gibanja ter pozitivnega odnosa do 

gibanja in spoznavanje pomena gibanja za zdravje in dobro počutje; 

 otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, 

vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih. 

 

ČAS 

TRAJANJA 

NASLOV, VSEBINA SODELUJOČI 

Enkrat mesečno Gibanje za zdravje Vsi oddelki 

Večkrat letno Teden brez igrač Vsi oddelki 

18. 11. 2022 Slovenski tradicionalni zajtrk Enota Čebelica   

April – september 

2023 

Varno s soncem Marijana Grahek, Mojca 

Hladnik, Nuša Rogelj in Nika 

Gole 

Priložnostno En, dva, tri, glina oživi Vsi oddelki 

 

 

3.4.2. VRTCA 

CILJI: 

 izvajanje celostnega pristopa vzgoje in izobraževanja v programu eko vrtec kot 

način življenja; 
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 vzgajanje za okoljsko odgovornost; 

 razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in razvijanje empatije; 

 spoznavanje svojega telesa ter zdravega in varnega načina življenja; 

 spoznavanje in poimenovanje prevoznih sredstev ter opazovanje in 

vključevanje v promet; 

 seznanjanje z varnim načinom življenja; 

 spodbujanje k zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja. 

 

ČAS 

TRAJANJA 

NASLOV, VSEBINA SODELUJOČI 

Celo šolsko leto Eko projekt Vsi oddelki 

Celo šolsko leto Zdravje v vrtcu Vsi oddelki 

Celo šolsko leto Trajnostna mobilnost Vsi oddelki 

18. 11. 2022 Slovenski tradicionalni zajtrk Vsi oddelki 

Celo šolsko leto Medgeneracijsko 

sodelovanje 

Vsi oddelki 

Celo šolsko leto Mreža gozdnih vrtcev Vsi oddelki 

Celo šolsko leto Mali sonček Vsi oddelki 

Celo šolsko leto Ciciuhec Oddelki 2. st. obdobja 

Celo šolsko leto Porajajoča se pismenost Vsi oddelki 

Jesen / zima 2022 Plečnikovo leto Vsi oddelki 

Celo šolsko leto Gozdna pedagogika Oddelki 2. starostnega obdobja 

Celo šolsko leto Varno s soncem Vsi oddelki 

 

3.5. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V IZVEDBI STROKOVNIH DELAVCEV (v 

oddelku, v enoti…) 

CILJI: 

 Spodbujanje in vključevanje otrok k sodelovanju v različnih dejavnostih; 

 vključevanje otrok v družabne dogodke; 

 razvijanje ustvarjalnosti in izražanje z umetnostjo; 

 razvijanje pozitivnih medosebnih odnosov; 

 vključevanje otrok v družabne dogodke; 

 razvijanje gibalnih spretnosti; 

 spodbujanje in vključevanje otrok k sodelovanju v različnih dejavnostih. 

 

 

 

 

 



11 
 

ČAS TRAJANJA DEJAVNOST IZVAJALEC 

Jesen 2022 Igriva  arhitektura Marijana Grahek 

Jesen 2022 Prva pomoč za otroke Nuša Rogelj 

Celo šolsko leto 1,2,3, ZAVRTIMO SE ZDAJ MI 

(plesne urice oddelkov Javor in 

Breza) 

Marijana Grahek 

Enkrat mesečno Mavrični dan Oddelki 2. st. obdobja 

Začetki  letnih 

časov 

Čarobne spremembe 

(sodelovanje z oddelkom 

Krojaček Hlaček - enota 

Mehurčki) 

Marijana Grahek, Natalija 

Vrhovnik, Anka Cimperman 

Priložnostno NTC – SISTEM UČENJA Marijana Grahek 

Priložnostno Naredimo mešan gozd 

(sodelovanje z oddelkom 

Kostanj)  

Strokovne delavke oddelkov 

Celo šolsko leto Praznovanje rojstnih dni Strokovne delavke oddelkov 

Celo šolsko leto Pevski zbor Natalija Vrhovnik 

November Žoga je okrogla in se kotali Suzana Jazbec, Barbara 

Plohl 

December Čarobna skrinjica Suzana Jazbec, Barbara 

Plohl 

Januar 2023 Naravoslovni hokus pokus Nika Gole 

Januar Škatla, škatla, škatlica... Suzana Jazbec, Barbara 

Plohl 

Zima 2023 Prva pomoč Nuša Rogelj 

Celo šolsko leto Naravoslovni nahrbtnik z go. 

Špelo Klofutar 

Špela Klofutar 

Celo šolsko leto Igramo se gledališče Marijana Grahek 

Priložnostno Gradimo prijateljstvo 

(sodelovanje z Vrtcem Kresnica 

iz Novega Sada) 

Marijana Grahek in Dejana 

Srdanov 

Priložnostno Telovadimo in ustvarjamo skupaj Marijana Grahek in Natalija 

Vrhovnik ter prostovoljke iz 

DCA PUHOVA. 

Celo šolsko leto Integrirana  angleščina BIP 

Celo leto Gibanje za sproščanje Mojca Hladnik, Tina Žunič 
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Celo leto Socialne igre Mojca Hladnik, Tina Žunič 

3x letno Kamišibaj  Gledališče Zapik 

Celo leto Želodkov dan – igralni dan Mateja Čulibrk, Marija Hribar  

Celo leto, 

priložnostno 

Senzorni kotički Mateja Čulibrk, Marija Hribar, 

Mojca Hladnik, Tina Žunič 

Celo leto Vaje za sprostitev - tibetančki Mateja Čulibrk, Marija Hribar, 

Nuša Rogelj, Kaja Kern Muhić 

Celo leto Bralni nahrbtnik – 

sodelovanje s starši 

Mateja Čulibrk, Marija Hribar 

Priložnostno  Malčki s palčki Mateja Čulibrk, Suzana 

Jazbec 

Priložnostno  Kamišibaj  Mojca Hladnik 

Konec šolskega 

leta 

CICI VESELA ŠOLA Marijana Grahek in Natalija 

Vrhovnik 

Pomlad 2023 Zdravi zobki Nuša Rogelj 

Celo leto Naravoslovni nahrbtnik Nuša Rogelj, Kaja Kern Muhić 

Celo leto Gradimo prijateljstvo – v 

sodelovanju z Vrtcem Mengeš 

Nuša Rogelj, Kaja Kern Muhić 

Priložnostno Senzorni kotički za najmlajše Oddelki prvega starostnega 

obdobja 

Priložnostno Lutka, kdo si pa ti? Oddelki prvega starostnega 

obdobja 

Vsak petek v 

šolskem letu 

2022/23 

Igra takšna in drugačna Nina Dolić, Sonja Dvojmoč 

 

4. SODELOVANJE S STARŠI (uvajalni sestanek, roditeljski sestanek, načrt 

pogovornih ur, ostala neformalna srečanja…) 

 

DATUM VSEBINA OBLIKA SREČANJA  

September 

2022 

Uvodni sestanek Roditeljski sestanek 

December 

2022 

Praznični sejem Sejem 

December 

2022 

Pohod z lučkami na 

Ljubljanski grad 

Pohod  
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Februar 2023 Sestanek za starše 

(evalvacija polletja, dogovori 

za naprej) 

Roditeljski sestanek 

Pomlad 2023 Pomladno srečanje Nastop otrok / delavnica 

Redno  Pogovorne urice Individualni mesečni pogovori s 

starši 

Junij 2023 Zaključek šolskega leta Srečanje s starši, nastop, podelitev 

priznanj 

Celo leto Dnevno obveščanje staršev o 

dejavnostih v oddelkih 

(oglasna deska, objava 

prispevkov na spletu…) 

Pisno obveščanje staršev 

Celo leto Vključevanje staršev v skupne 

projekte oddelkov, vrtca, 

enote 

Zbiranje odpadnega materiala, 

izvajanje dejavnosti v sklopu 

Naravoslovnega nahrbtnika, 

Ciciuhca, Teden mobilnosti… 

Celo leto Usmerjanje staršev v 

aktivnosti ŠOLE ZA STARŠE 

Pisno in ustno obveščanje staršev 

 

4.1 POGOVORNE URE 

 

ODDELEK DAN V MESECU URA 

Suzana Jazbec, Barbara Plohl  1. PONEDELJEK 15.45 – 17.15 

Nika Gole, Polonca Hoffman 

Jeglič 

1. SREDA  15.30 – 17.00 

Nina Dolić, Sonja Dvojmoč 2. TOREK  16.00 – 17.30 

Matejka Čulibrk, Marija Hribar  1. TOREK 15.45 -17.15 

Nuša Rogelj, Kaja Kern Muhić 2. TOREK  16.00-17.30 

Mojca Hladnik, Tina Žunič 2. SREDA 15.30-17.00 

Marijana Grahek, Natalija 

Vrhovnik 

2. TOREK 16.00-17.30 

 

 

5. SODELOVANJE Z OKOLJEM (MOL, Pedagoška fakulteta, Srednja 

vzgojiteljska šola, društva, organizacije, drugi strokovni in svetovalni delavci…) 

CILJI: 

 Omogočanje drugačnosti in upoštevanje individualnosti; 

 spoznavanje širšega družbenega okolja; 
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 spoznavanje različnih načinov komunikacije; 

 spoznavanje različnih poklicev in seznanjanjem z naravo poklica;  

 opazovanje razvojnih posebnosti; pomoč in sodelovanje pri reševanju aktualnih 

morebitnih neugodnih situacij.  

 

DATUM VSEBINA LOKACIJA IZVAJALEC 

V tednu mobilnosti Obisk policista ter 

predstavitev poklica, 

vozila, pripomočkov … 

Policijska postaja 

Ljubljana 

Policijska postaja 

Ljubljana 

Priložnostno Telovadimo in 

ustvarjajmo skupaj 

Enota Čebelica in 

Dnevni center na 

Puhovi 

Dnevni center 

Puhova 

Priložnostno Pogovori in opazovanja Enota Čebelica  Ga. Tjaša Kamnar  

Belak 

Tedensko Sodelovanje z go. 

Tamaro Vodlan Mihelič 

(dodatna strokovna 

pomoč) 

Enota čebelica 

(oddelek Javor) 

Ga. Tamara Vodlan 

Mihelič 

15. 9. 2022 DAN Z GASILCI  Kongresni trg Gasilska brigada 

Ljubljana 

Celo leto Obiski knjižnice dr. F. 

Škerla 

Knjižnica v BS3 Knjižničarke 

Jesen 2022 Drsanje Zalog Oddelek za šport 

Priložnostno, v 

decembru 

Širimo prijateljstvo in 

osrečimo starostnike – 

MALA POZORNOST 

ZA VELIKO VESELJE 

Domovi starejših 

občanov 

Ga. Ana Petrič s 

pomočjo strokovnih 

delavk 

Priložnostno Gradimo prijateljstvo  

(sodelujemo z Vrtcem 

Kresnička - Novi Sad) 

Igralnica, okolica 

vrtca, zoom 

Marijana Grahek in 

Dejana 

Srdanov 

Maj 2023 Sodelovanje na 

Mednarodnem festivalu 

Igraj se z mano 

Kongresni trg Festival Igraj se z 

mano 

Čez leto Angleščina Vrtec BIP jezikovna šola 

Celo leto CICI VESELA ŠOLA, 

Mladinska knjiga 

Vrtec Mojca Hladnik 
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Pomlad Nastop študentk Enota Čebelica PEF LJUBLANA 

pomlad 2023 Od ovce do puloverja HOTEMAŽE Kmetija pri Šuštarju 

1x v letu Zobna preventiva vrtec ZD BEŽIGRAD 

Celo leto TABORI: zimovanje, 

letovanje, vrtec v naravi 

Pokljuka, Pula, 

Gozd Martuljek 

PLANET OTROK 

1x v letu PP za najmlajše Vrtec RDEČI KRIŽ in 

prostovoljke 

Od januarja 2023 

dalje 

Naravoslovni nahrbtnik Vrtec ga. Špela Klofutar, 

Mojca Hladnik in 

starši z otroki 

Priložnostno Opazovanje otrok v 

oddelku, ter pomoč, 

usmeritve pri delu z 

otroki, ki potrebujejo 

dodatno strokovno 

pomoč 

Vrtec Svetovalna delavka 

vrtca Tjaša Kamnar 

Belak, Tamara 

Vodlan Mihelič 

Celo leto Pomoč, sodelovanje ter 

izmenjava izkušenj, 

mnenj 

Enota Čebelica Celoten kolektiv 

vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljic 

enote Čebelica 

Celo leto Obisk na oddelku, 

pomoč in svetovanje pri 

vodenju oddelka in 

izvajanju programa, 

izvedba hospitacij 

Vrtec Ciciban Pedagoška vodja, ga. 

Saša Likar 

Skozi celo leto Športni program Mali 

sonček 

Vrtec  Zavod za šport RS 

Skozi celo leto Projekt Ciciuhec Knjižnica Mestna knjižnica 

Ljubljana 
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6. SODELOVANJE STROKOVNIH DELAVCEV ODDELKA 

 

V enoti Čebelica bomo veliko skrb namenili sodelovanju strokovnih delavcev: 

vzgojiteljev in VPO – pomočnikov vzgojiteljev. Skupaj bomo poskrbeli za varnost, nego 

in dobro počutje otrok, skupaj načrtovali vzgojno delo, iskali izboljšave v pedagoških 

pristopih, si izmenjevali dobro prakso, skupaj skrbeli za estetsko urejenost vseh 

prostorov znotraj enote, načrtovali in izvajali skupne prireditve in projekte, se sproti 

dogovarjali o organizaciji izvajanja formalnih in neformalnih srečanj s starši, sodelovali 

pri vsakodnevnih aktivnostih v skladu s Kurikulom za vrtce, spremljali razvojne 

napredke otrok in se pogovarjali o posebnostih, upoštevali individualnost otroka, 

razstavljali izdelke, upoštevali in spoštovali dogovore, upoštevali prisotnost obeh 

strokovnih delavk na pogovornih urah in sestanku s starši ter enotno in dosledno 

komunicirali s starši na ravni obeh strokovnih delavcev v oddelku in na ravni enote.  

 

 

7. POSEBNE ZADOLŽITVE V ENOTI 

7.1 KABINET 

 

KABINET NOSILEC KABINETA 

Lutkovni kabinet Marijana Grahek 

Senzorni kotiček Marijana Grahek 

Skrb za visoke grede Marijana Grahek, Nika Gole 

Knjižnica Mojca Hladnik, Marijana Grahek 

Urejanje vrta in visokih gred Mojca Hladnik  

Zunanji športni kabinet Nuša Rogelj 

Lekarna in omarice za prvo pomoč Nuša Rogelj 

Likovni kabinet Nina Dolić 

Pomoč pri eksperimentalnem in 

telovadnem kabinetu   

Nina Dolić 

Eksperimentalni kabinet Nika Gole 

Notranji športni kabinet Nika Gole 

Glasbeni kabinet Suzana Jazbec 

Av kabinet Suzana Jazbec 
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7.2 VODENJE IN KOORDINACIJA POSEBNIH SKUPNIH DOGODKOV (RAZSTAVE, 

DECEMBRSKE AKTIVNOSTI, PUSTOVANJE, AKTIV STROKOVNIH DELAVCEV…) 

 

ČAS VSEBINA/DEJAVNOST KOORDINATOR 

December 2022 in junij 2023 Nastop plesne skupine (za 

enoto in starše) 

Marijana Grahek 

April – september 2023 Varno s soncem Marijana Grahek 

Celo šolsko leto Mreža gozdnih vrtcev Marijana Grahek 

Pomlad 2023 ART- fest Marijana Grahek 

December 2022 Decembrski plan aktivnosti, 

VESELI DECEMBER 

Strokovne delavke, zapis 

Mojca Hladnik 

celo leto Mali sonček Mojca Hladnik (v enoti) 

2x letno Jesenski in pomladni kros Mojca Hladnik 

marec 2023 Deklica Pomlad Mojca Hladnik 

December 2022 šmornijada Mojca Hladnik 

November 2022 Slovenski zajtrk s čebelico 

Mojco in harmoniko 

Mojca Hladnik 

priložnostno Kamišibaj  Mojca Hladnik z Nušo Rogelj 

in Matejo Čulibrk 

Skozi celo leto Prva pomoč Nuša Rogelj 

Skozi celo leto Zobna preventiva Nuša Rogelj 

Celo leto EKO projekt Nuša Rogelj 

23. 9. 2022 Tetka jesen Nuša Rogelj 

Celo leto Aktiv Kamišibaj gledališče Jasmina Peterle in Nika Gole 

Celo leto Razvojni načrt vrtca Nika Gole 

Celo leto Sodelovanje pri projektu 

Prorok Project Erazmus  

Nika Gole 

Celo šolsko leto Zdravje v vrtcu Suzana Jazbec 

 

 

8. ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN DELAVCEV 

 

Posebno pozornost bomo namenili spremljanju, opazovanju in preprečevanju 

nalezljivih bolezni. Še vedno bomo skrbeli bomo za preprečevanje širjenja okužbe z 

novim virusom. Z vso resnostjo bomo upoštevali preventivne ukrepe NIJZ in 
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Ministrstva ta šolstvo in šport (v kolikor bo potrebna uporaba zaščitnih mask, 

razkuževanje rok in igrač, ustrezna medosebna razdalja, jutranje in popoldansko 

združevanje otrok …). O pojavljanju bolezni bomo redne in dosledno obveščali starše. 

Vsakodnevno bomo zagotavljali ustrezne higienske pogoje v vseh prostorih vrtca in na 

igrišču. Spremljali bomo vzroke zaostankov otrok. V sodelovanju z organizatorko 

zdravstveno-higienskega režima in vodjo prehrane bomo poskrbeli za dosledno 

izvajanje diet otrok. Posebno pozornost bomo poskrbeli tudi nezgodni preventivi.  

Sledili bomo novostim preventivnega HACCP načrta in sodelovali s strokovnjaki, ki 

prispevajo k zdravemu načinu življenja.  

 

NALOGE V ZVEZI Z ZDRAVSTVENO-HIGIENSKIM REŽIMOM 

ČAS OPIS NALOGE NOSILEC 

Dnevno Urejenost igralnic in 
spremljajočih prostorov 

Vpo - pomočnice 
vzgojiteljic 

Vsako jutro Priprava potrebnega 
perila za oddelek 

Veronika Čerina 

Dnevno Urejenost pedagoške 
sobe 

Vzgojiteljice, vpo - 
pomočnice vzgojiteljic 
 

Tedensko Pregled nad toaletnim 
materialom v vseh 
oddelkih in razdeljevanje 

Mateja Čulibrk 

Dnevno 
 

Pregled in urejenost teras 
 

Vpo - pomočnice 
vzgojiteljic prvega 
starostnega obdobja 
 

Urejenost garderobe za osebje Urejenost garderobe za 
osebje 

Vsi zaposleni 

Dnevno Urejenost garderob 
prvega starostnega 
obdobja in čistoča 
previjalnih miz 

Vzgojiteljice, vpo - 
pomočnice vzgojiteljic 
prvega starostnega 
obdobja 

Dvakrat mesečno oziroma po 
potrebi 

Preoblačenje ležalnikov Vpo - pomočnice 
vzgojiteljic 

Enkrat mesečno Generalno čiščenje 
sobnega inventarja (mize, 
stoli, omare, previjalne 
mize) 

Valentina Demšar, Sabina 
Nadarević 

Enkrat mesečno oziroma ob 
pojavu bolezni, po bruhanju… 

Čiščenje igrač, po potrebi  
razkuževanje 

Vpo - pomočnice 
vzgojiteljic 

Reden pregled, naročanje na tri 
mesece 

Nadzor nad omaricami 
prve pomoči, naročanje 
lekarniškega materiala 

Nuša Rogelj 

Dnevno Dnevni pregled igrišča in 
okolice vrtca 

Bojan Šušteršič 

 



19 
 

9. URNIK STROKOVNIH SREČANJ IN DOGODKOV 

SEPTEMBER  

 Delovni sestanek s strokovnimi delavci: dogovori za oblikovanje letnega 

delovnega načrta oddelkov; smernice za prve sestanke s starši; dogovori za 

program ob tednu otroka; zbiranje naročil za nabavo materiala za oddelke; 

 vzgojiteljski zbor: obravnava predloga poročila o uresničitvi LDN Vrtca Ciciban 

od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022; obravnava predloga LDN za šolsko leto 

2022/2023; sprejem in obravnava predloga Poročila o opravljanjem 

izobraževanju v šolskem letu 2021/2022; evalvacija Razvojnega načrta; 

 sestanek Aktivi 2022/2023: načrtovanje in dogovori za izvajanje aktivov 

strokovnih delavcev; 

 strokovne skupine; 

 obisk svetovalnih delavk na oddelkih. 

 

OKTOBER 

 Delovni sestanek s strokovnimi delavci: analiza prvih sestankov s starši; 

 seja sveta staršev vrtca; 

 seja Sveta Vrtca Ciciban; 

 aktivi strokovni delavci;  

 obisk svetovalnih delavk na oddelkih; 

 srečanje Šole za starše (18. 10. 2022 – Otroška trma, ga. Sabina Adamič). 

 

NOVEMBER 

 Delovni sestanek s strokovnimi delavci: priprava, oblikovanje in dogovori za 

izvedbo veselega decembra; inventura komisije in začetek izvedbe inventure; 

izbira in naročanje igrač za oddelke; 

 aktivi v izvedbi strokovnih delavcev; 

 obisk svetovalnih delavk na oddelkih; 

 srečanje Šole za starše (22. 11. 2022 – Sedem načel naravne discipline, g. 

Miha Ruparčič). 

 

DECEMBER 

 Priprave na izvedbo načrtovanega veselega decembra po programu enote; 

 Inventura; 

 program prazničnih prireditev, obiskov in presenečenj; 

 novoletni bazar; 

 priprava na izvedbo zimovanja na Pokljuki »Smukač-vriskač«; 

 aktivi v izvedbi strokovnih delavcev; 

 obisk svetovalnih delavk na oddelkih. 
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JANUAR 

 Delovni sestanek za strokovne delavce: priprava, načrtovanje in izvedba 

kulturnega praznika; 

 priprava na izvedbo in izvedba zimovanja »Smukač-vriskač«; 

 aktivi v izvedbi strokovnih delavcev; 

 obisk svetovalnih delavk na oddelkih. 

 

FEBRUAR 

 Delovni sestanek za strokovne delavce: evalvacija poteka dejavnosti po 

letnem delovnem načrtu; cilji za prihodnje polletje; dogovori o potrebni nabavi 

sredstev za oddelke; načrt pustovanja; 

 aktivi v izvedbi strokovnih delavcev; 

 izvedba zimovanja »Smukač-vriskač«; 

 seja Sveta Vrtca Ciciban; 

 obisk svetovalnih delavk na oddelkih. 

 

MAREC 

 Priprava na pomladno srečanje s starši; 

 aktivi v izvedbi strokovnih delavcev; 

 srečanje Šole za starše (21. 3. 2023 – Postavljanje mej pri otroku, ga. Andreja 

Poljanec); 

 aktivi v izvedbi strokovnih delavcev; 

 obisk svetovalnih delavk na oddelkih. 

 

APRIL 

 Delovni sestanek za strokovne delavce: dogovori za načrt letnih dopustov; 

 Izvedba tabora »Škratki, moji prijatelji«; 

 aktivi v izvedbi strokovnih delavcev; 

 obisk svetovalnih delavk na oddelkih. 

 

MAJ, JUNIJ 

 Delovni sestanek za strokovne delavce: načrtovanje in izvedba dneva 

državnosti; priprava na zaključek šolskega leta; analiza obogatitvenih 

dejavnosti, projektov in nadstandardnih dejavnosti; organizacija dela v poletnih 

mesecih; 

 aktivi v izvedbi strokovnih delavcev – zaključevanje; 

 izvedba letovanja »Gusar«; 

 izvedba sestankov za starše novosprejetih otrok; 

 Teambuilding za delavce vrtca na Pokljuki; 

 vzgojiteljski zbor; 

 strokovne skupine.  
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10. SPREMLJANJE VZGOJNEGA DELA IN PEDAGOŠKO VODENJE V ENOTI, 

NAČRT HOSPITACIJ 

S strokovnimi delavci bom v rednem osebnem stiku, dosegljiva bom tudi preko mobilne 

številke in elektronskega naslova. V enoti bom spremljala in organizirala delo, 

spremljala bom urnike delavcev ter jih po potrebi prilagajala (bolniške odsotnosti in 

dogovorjeni letni dopusti). Spremljala bom počutje otrok, sodelovanje med zaposlenimi 

ter reševala pedagoške in kadrovske probleme v sodelovanju s kolegijem Vrtca. 

Izdelala bom načrt nabave sredstev za oddelke in naročila potrebno. Izdelala bom 

načrt dopustov in jih v sodelovanju s strokovnimi delavci uskladila. Skrbela bom za 

ustrezen pretok informacij med ostalimi službami v vrtcu. Vodila bom kroniko enote ter 

sodelovala v Svetu Staršev in Svetu Vrtca Ciciban. Redno bom spremljala morebitne 

pripombe in želje staršev ter sprotno obveščala zaposlene. V oddelkih bom izvajala 

redne hospitacije ter pregledovala pedagoško dokumentacijo (dnevnik in priprave). 

Strokovne delavke bom usmerjala in spodbujala k izvedbi kolegialnih hospitacij. 

Skrbela bom za ustrezno organizacijo aktivov za strokovne delavce, ki jih vodijo 

strokovni delavci našega vrtca. Skrbela bom za organizacijo izobraževanj (tako 

individualnih kot tudi skupnih). 

 

 

Datum zapisa: 12. 9. 2022                                       Podpis: Saša Likar,  

                                                           pomočnica ravnateljice in vodja enote 

 


