
 

 

Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 
za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020  

2. odpiranje  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: SPODBUJANJE DOBRE HIGIENSKE PRAKSE PRI 
ZAPOSLENIH V VRTCU  

 

• V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede 
na vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
1 - Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev 
2 - Umetnost in humanistika 
7 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 
9 – Zdravstvo in socialna varnost 

 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta bilo/i 
vključeno/i v projekt) 
 
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta 
Vrtec Galjevica, Ljubljana 
 
 
 
3. Besedilo: 
 

• Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

Zaradi možnosti prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni iz bivalnega (domačega) in zunanjega 
okolja v okolje vzgojno varstvene dejavnosti in obratno, morajo strokovni delavci v vrtcu dosledno 
upoštevati higienske ukrepe za preprečevanje širjenja patogenih mikroorganizmov. Eden izmed 
ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni je poleg higiene rok tudi namenska delovna 
obleka za ciljno skupino zaposlenih. Pred začetkom dela se morajo zaposleni v vzgojno varstveni 
dejavnosti preobleči v delovno obleko in ko gredo domov v civilno obleko, da ne prenašajo 
povzročiteljev nalezljivih bolezni najprej v delovno okolje in nato v domače okolje. Povzročitelji 
nalezljivih bolezni se lahko pri vzgojno izobraževalnem delu in negi prenašajo tudi s posrednim ali 
neposrednim stikom z živili ali predmeti splošne rabe, zato je potrebno pri pripravi in razdeljevanju 
hrane ter pri pomoči otrokom pri hranjenju spoštovati in dosledno izvajati higienske ukrepe 
(umivanje rok, uporaba delovne obleke in predpasnika pri razdeljevanju hrane) z namenom 
preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni.  
Namen projekta je izboljšati higiensko vedenje strokovnih delavcev v vrtcu. Strokovni delavci v vrtcu 
pri delu z otroci uporabljajo oblačila, ki so udobna, prijetna in enostavna za oblačenje. Z istimi 
delovnimi oblačili odhajajo tudi domov, zato smo želeli najprej osvetliti pomen uporabe delovne 
obleke pri delu z občutljivo skupino populacije, kot so otroci in spodbuditi uporabo delovne obleke 
pri strokovnih delavcih v vrtcu. 
 

 

• Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

V okviru projekta smo definirali uporabo delovne obleke na delovnem mestu strokovnih delavcev v 
vrtcu in spodbujali zavedanje o pomenu le te, oblikovali in zašili smo prototipe delovnih oblek z 
motivacijskimi vzorci, ki dodatno motivirajo zaposlene k njeni vsakodnevni uporabi.  
Izvedli smo anketiranje med strokovnimi delavci vrtcev po Sloveniji in delno strukturirane intervjuje 
med zaposlenimi v vrtcu Galjevica. 
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Oblikovali smo predloge strokovnih smernic o dobri higienski praksi za strokovne delavce v vrtcu, 
za otroke in za starše ter oblikovali dejavnosti za spodbujanje dobre higienske prakse v vrtcu. 
Pripravili smo tudi plakat, ki se lahko izobesi v igralnicah, hodnikih, garderobah in je namenjen 
spodbujanju umivanja rok tako pri strokovnih delavcih, starših in otrocih. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

 
1. Priprava strokovnih smernic v obliki brošure o dobri higienski praksi za strokovne delavce v 
vrtcih. Gradivo  vsebuje praktične napotke in priporočila strokovnim delavcem za vestno izvajanje 
dobre higienske prakse, s poudarkom na redni uporabi delovne obleke, vključno s predpasnikom pri 
razdeljevanju hrane ter higieni rok. Gradivu so dodani tudi pedagoški modeli, kako higienske 
napotke  posredovati otrokom in staršem. Izdelali smo tudi plakat, ki ponazori trikotnik: strokovni 
delavci-otroci-starši in poudari pomen umivanja rok s ciljem preprečevanja širjenja mikrobov in s 
tem zmanjšanje prenosov nalezljivih bolezni. 
 
2. Priprava dveh anketnih vprašalnikov o uporabi delovne obleke med strokovnimi delavci vrtcev po 
Sloveniji in izvedba delno strukturiranih intervjujev med strokovnimi delavkami vrtca Galjevica, 
enota Jurček. 
3. Izdelava sedmih delovnih oblek (tunik) za strokovne delavke v vrtcu Galjevica, enota Jurček z 
različnimi motivacijskimi vzorci, ki spodbujajo izvajanje dobre higienske prakse med zaposlenimi in 
otroci. 
4. Priprava predavanja za strokovne delavce vrtca Galjevica o rezultatih projekta s poudarkom na 
dejavnostih za spodbujanje dobre higienske prakse med strokovnimi delavci v vrtcu. 
5. Vključitev strokovnih delavcev in delavk v vrtcu Galjevica v proces oblikovanja motivacijskih 
vzorcev in delovnih oblačil – dodatna motivacija za nošenje delovnih oblačil. 
 
 
 

 
4. Priloge: 

 

• Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 
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