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VRTEC HRASTNIK 

NOVI LOG 11A 

1430 HRASTNIK 

 

 

POROČILO O PRIČETKU ŠOLSKEGA LETA 2019/ 20 

 

OSNOVNI PODATKI: 

V septembru 2019 je bilo v vrtec vključenih 290 otrok. Do konca leta 2019 se bo v oddelke vključilo še 

6 otrok. Ostali, že vpisani otroci, se bodo vključili v oddelke do marca 2020.  Po sedanjih podatkih bo 

dne: 1. 3. 2020 na voljo 7 oz. 5 prostih mest in sicer na enoti Lučka: 

- odd.: 5- 6: 1 prosto mesto, 

- odd.: 4- 5: 2 prosti mesti 

- KO: 3 prosta mesta za II. starostno obdobje, oz. 1 prosto mesto za I. starostno obdobje, 

- odd.: 1- 2: 1 prosto mesto 

Vpisani otroci so razporejeni v 16 oddelkov. 

- ENOTA DOLINCA: 7 oddelkov, (4 oddelkov I. starostnega obdobja, 1 KO, 2 odd.II.st. obdobja), 

- ENOTA SONČEK: 3 oddelki (1 KO, 2 odd. II. Starostnega obdobja) 

- ENOTA VRTCA NA OŠ: 2 oddelka II. Starostnega obd. 

- ENOTA LUČKA: 4 oddelki (1 odd. I. Starost. 1 KO in  2 odd. II. Starost. obd.)  

DEJAVNOSTI, KI SO BILE IZVEDENE: 

UVAJALNO OBDOBJE v mesecu septembru omogoča vsem staršem in otrokom, da se postopoma 

vključujejo v dnevno rutino. Za čim manj stresen prehod od doma v vrtec so poskrbeli strokovni 

delavci vrtca z izvajanjem pestrih vsebin v notranjih in zunanjih prostorih. Vsi so se trudili organizirati 

dejavnosti, ki so pozitivno vplivale na počutje in razvoj otrok. 

V mesecu septembru so bili izvedeni prvi RODITELJSKI SESTANKI v posameznih oddelkih. Na RS  so 

bili predstavljeni osnutki LDN oddelkov, enote in vrtca ter izvoljeni predstavniki oddelkov v Svet 

staršev. 

SODELOVANJE Z OKOLJEM: 

- Na RS na OE na OŠ, je bila predstavljena raziskava  s strani Pediatrične klinike UKC Ljubljana 

» VPLIV VRTČEVSKE PREHRANE BOGATE Z ANTIOKSIDANTI NA OKSIDATIVNI STRES PRI 

ZDRAVIH PREDŠOLSKIH OTROCIH.« Ga. Maja Berlic je staršem predstavila raziskavo in 

zaprosila za soglasja. Za enkrat je soglasja oddalo premajhno št. otrok (pogoj je najmanj 17). 

Prav tako je bi la RS staršem otrok II. star. obdobja predstavljen Otroški ABONMA (KRC). 

- OE Sonček- otroci skupaj s SD so s kratkim kulturnim programom dne: 16.9.2018, sodelovali 

na otvoritvi razstave Društva upokojencev, sekcije ročnih del »MARJETICE« v Galeriji 
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Delavskega doma. Z omenjeno sekcijo DU smo se dogovorili za nadaljnje sodelovanje, tako 

sta se enota Sonček in Šola že odzvali povabilu in jih obiskali v MC Hrastnik. 

- 19.9.2019 so na enoti Sonček izvedli Množični tek Atletske zveze Slovenije. 

- 27. 9. oz. 3. 10. 2019 so bile v odd. II. starostnega obdobja izvedene glasbene delavnice v 

izvedbi GŠ MAURER. 

- Dne: 5. 10. 2019 smo se nekateri delavci vrtca udeležili SOVRETOVEGA POHODA v Šavno peč. 

Na pohod smo povabili tudi starše, vendar je bil obisk s strani povabljenih skromen. 

- KNJIŽNICA A. S. – knjižničarka je po enotah izvedla prve ure pravljic.  

- Otroci starejših oddelkov so se pod vodstvom policistov PP Hrastnik seznanjali z varnim 

vključevanjem v promet (sprehod).  

• Lučka: 3. 10. 2019 

• Šola: 4. 10. 2019 

• Sonček: 7. 10. 2019 

- V mesecu oktobru smo pričeli z izvajanjem obogatitvenih dejavnosti po enotah. 

Na dejavnosti ob Tednu otroka (9. 10. 2019 v okviru vsebin gozdne pedagogike in prednostnega 

področja gibanje, v povezavi s sodelovanjem v projektu Erasmus + bomo dogodek izvedli v naravi- 

organizirali izlet na Trato) in Simbiozo giba (16. 10. 2019, stadion) smo preko spletne strani vrtca, FB 

strani in plakatov povabili tudi zunanje otroke.  

V mesecu požarne varnosti- oktobru so otroci enote Sonček povabljeni na gasilsko postajo Rudnik, 

kjer jim bodo predstavili gasilsko dejavnost in opremo.  

Na vseh enotah bomo izvedli VAJE EVAKUACIJE in predstavitev gasilske dejavnosti: 

- 15.10. 2019, enota LUČKA  

- 16.10. 2019, OE DOLINCA in SONČEK   

 

PROJEKTI IN NATEČAJI, V KATERE SMO VKLJUČENI: 

- ERASMUS +: Z eksperimentiranjem odkrivamo svet okrog nas. 

- POMAHAJMO V SVET (4oddelki, dva odd. 2-3 letnikov- mahata po Sloveniji,  dva odd. II. 

starostnega obdobja (3-6, 5-6 let) MAHATA V SVET. 

- KORAK K SONČKU, 

- PASAVČEK 

- TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI 

- TURIZEM IN VRTEC z motom: Festival naj bo 

- VARNO S SONCEM 

- MALI SONČEK 

- GOZDNI VRTEC 

- TRAJNOSTNA MOBILNOST, OE Sonček (spodbujanje hoje, kolesarjenja, so potništva, 

uporabe javnih prevozov…)  

- SIMBIOZA GIBA prijavili smo se v projekt, pester nabor aktivnosti na stadionu na Logu bomo 

izvedli 16. 10. 2019. K sodelovanju smo povabili javne zavode, povabilu se je že odzval VDC 

Zagorje. 

- VELIKA POSKOČNA TURNEJA, Pikapolonica s poskočnimi muzikanti, sodelovanje v velikem 

nagradnem natečaju (nagrada: obisk članov skupine, zabavni program) 
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Enota Sonček sodeluje v Cicidojevem natečaju »PRAVLJIČNI SVETOVI SVETLANE MAKAROVIČ IN 

JELKE REICHMAN« V okviru sodelovanja na natečaju so pripravili razstavo in jo postavili na ogled od 

1. – 31. oktobra 2019. K ogledu so, poleg staršev, povabili otroke in SD ostalih enot. 

Z okvirnimi vsebinami in cilji posameznih vsebinskih sklopov, so starši seznanjeni preko oglasnih desk 

pred oddelki. V vseh oddelkih so vzpostavili sodelovanje preko e- pošte. 

MEDIJI:  

- Na spletni strani Vrtca Hrastnik oz. v kotičkih za starše, so s strani strokovnih delavcev 

objavljeni prvi utrinki dejavnosti, ki so se dogajale v septembru in začetku oktobra. V 

septembru smo vzpostavili FB stran, preko katere bomo javnost obveščali o tekočih 

dogodkih. 

- V Hrastovem listu so izšli prispevki dogajanj na enotah oz. predstavitev sodelovanja v 

Erasmus +. 

- PLANET TV je posnela prispevek v zvezi z ravnanji oz. proizvajanjem manj z odpadkov v 

našem zavodu. ZERO WASTE Občina. 

- ETV vabi k sodelovanju otroke starejših oddelkov. Starši Odd. Zajčki na OE Dolinca niso 

privolili v sodelovanje, medtem ko bodo oddelki ostalih enot aktivno sodelovali v otroških 

oddajah: »Otroke zanima.« 

DONACIJE: 

- Prevzeli smo donirano valovito lepenko podjetja: DS SMITH iz Brestanice in 

- Papir (odpadni, a uporaben), mape z elastiko in spiralno vezane zvezke Muflon-a 

Radeče. 

IZOBRAŽEVANJE: 

Dne: 10.10.2019 smo v prostorih vrtca izvedli izobraževanje za strokovne delavce. Predavala je 

Andreja Zorman, NEVROFIZIOTERAPEVTKA. 

Vsi SD so se udeležili Študijskega srečanja v organizaciji Zavoda za šolstvo. Prvih strokovnih aktivov 

sta se udeležili Svetovalna delavka in Specialno rehabilitacijska pedagoginja- vzg. za DSP. 

Prav tako so se nekaterih izobraževanj že udeležili upravni delavci.  

INŠPEKCIJSKI NADZOR: 

S strani NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO smo izvedli vzorčenje vode in s 

strani G&EKS d.o.o.  sanosilni šok na enotah Lučka in Sonček.  

Iz zapisnikov o spremljanju zdravstvene ustreznosti vode je razvidno, da v odvzetih vzorcih ni 

prisotnosti bakterije Legionella. 

 

Datum: 7. 10. 2019 

Ravnateljica: 

Maja Petan Majcen 


