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NAŠ VRTEC 
 

VZGOJNO-VARSTVENE ENOTE 
PRI OŠ JOŽETA HUDALESA 

JUROVSKI DOL  
 

 

 

 

 

 

 

 

Noben poljub, ki ga daš otroku,  
ni izgubljen, 

ne izraz veselja,  
ne dotik v pomiritev, 

nobena pesem,  
nobena zgodba o čudesih. 

Vse to se bo zlilo v tisto, kar bo postal. 
(Pam Brown) 
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OŠ JOŽETA HUDALESA JUROVSKI DOL 
Jurovski Dol 13 
2223 Jurovski Dol 
 
 
 

TELEFON 

 
Vrtec: 02/ 729 56 70 

Ravnateljica: 02/ 729 56 60 
Tajništvo: 02/ 729 56 62 
Knjižnica: 02/ 729 56 63 

Kuhinja: 02/ 729 56 67 
Računovodja: 02/ 729 56 69 
Pedagoginja: 02/ 729 56 65 

 
 
 
 

Spletna stran: www.os-jd.si 
Številka TRR: 01100-6000036980 

Davčna številka:  40918807 
Matična številka: 5090105000 

E-pošta: info@os-jd.si 
E-pošta vodje vrtca: gabrijela.murko@os-jd.si 
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Spoštovani starši! 
 
 

Za starše je njihov otrok največja sreča, nenadomestljiv, enkraten, neprimerljiv. Vsi 

vzgojitelji se zavedamo, da starše skrbi, ali bo vrtec zmogel nuditi njihovemu otroku 

ljubezen, varnost in zadovoljitev njegovih individualnih potreb. Vrtec to zmore, saj je 

vzgojiteljicam otrok vrednota, zato ga obdajamo z ljubeznijo, s toplino, sprejetostjo 

in varnostjo. 

Vrtec otroku ne more biti dom, vzgojiteljica mu ne more biti mama, lahko pa smo 

dopolnilo družine, zato je eden največjih ciljev v vrtcu sodelovanje s starši. 

Družina je nepogrešljiv dejavnik pri vzgajanju in razvoju predšolskega otroka, 

družba pa mora to izredno pomembno vlogo družine dopolnjevati z organizirano 

predšolsko vzgojo in kvalitetno bogatiti otroštvo. Zelo je pomembno, da je čim več 

otrok vključenih v dnevno varstvo, v program vzgojno-varstvenih organizacij, v 

vrtec. Pri svojem delu pa se vrtec povezuje tudi s številnimi dejavniki v krajevni 

skupnosti. 

V vrtcu otroku ponujamo veliko možnosti za igro in različne dejavnosti, ki mu 

omogočajo izražanje in razvijanje njegovih sposobnosti in darov. 

Igra je temeljna otrokova dejavnost. Ko se otrok igra, dela in uči, sprejema znanja, 

razvija svoje psihične in fizične sposobnosti, izraža svoje notranje razpoloženje, 

razumeva odnose, razvija značajske lastnosti in se socializira. Ko otrok dela in se 

igra, se seveda tudi uči. 

Otrok se je že pred prihodom v vrtec nenehno učil. Vrtec pa še z učenjem razvija in 

pospešuje otrokov intelektualni potencial. 

 
 

Starši, vabimo vas, da sodelujete z nami, da bomo dosegli želene cilje! 
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VREDNOTE 

Temeljne naloge vrtca so: varstvo, vzgoja in izobraževanje otrok.  
S strokovnim delom želimo: 

• skrbeti za dobro počutje otrok, 

• pomagati staršem pri celoviti skrbi za otroke, 

• izboljšati kvaliteto življenja otrok in družine, 

• ustvariti pogoje za razvoj otrokovih telesnih in psihosocialnih sposobnosti. 

Pomembno nam je, da vsak otrok čuti, da je SPREJET in upravičen do 
SPOŠTLJIVEGA ODNOSA. Zavzemamo se za ODPRT VRTEC, sodelovanje in 
sprejemanje novih idej ter strokovnih izzivov. Zavedamo se ODGOVORNOSTI v 
skrbi za varnost, dobro počutje, zdravje in razvoj naših otrok.  

NAŠE POSLANSTVO 

Otrokom ustvarjamo varno, spodbudno, zdravo in prijazno okolje, kjer je vsak otrok 
opažen in sprejet. Radi sprejemamo novosti, raziskujemo nove poti in se trudimo 
pridobiti čim več znanja. Vsi skupaj, otroci in odrasli vrtca, se učimo in ustvarjamo 
lepši in boljši svet, v katerem odraščajo srečni in zdravi otroci. Staršem pomagamo 
pri vzgoji otrok in jih vzpodbujamo k aktivnemu sodelovanju in s tem bogatenju 
našega dela. 

1. Otrokom želimo zagotoviti prijazne, kvalitetne, strpne in sproščene 
medsebojne odnose. 

2. Z igro in raznovrstnimi dejavnostmi ustvarjamo vzpodbudno učno okolje za 
uspešen otrokov razvoj. 

3. Otrokom omogočamo prijetno čustveno doživljanje in prepoznavanje ter 
izražanje svojih čustev. 

4. Skozi igro razvijamo sproščenost, igrivost, spontanost in samostojnost. 
5. Delujemo v smeri demokratizacije medsebojnih odnosov vseh udeležencev 

vzgojnega procesa in ravnamo v skladu z etičnim kodeksom za delo v vrtcu. 
6. Sprejemamo predloge in konstruktivno kritiko in si prizadevamo za visok 

standard naših storitev. 
7. Otroke vzgajamo za zdrav način življenja, zato jim omogočamo veliko 

športnih dejavnosti in gibanja v naravi. Želimo, da naravo vzljubijo in se jo 
naučijo varovati. 

8. Sprejemamo filozofijo neprestanega razvoja in napredka vseh v vrtcu in za 
doseganje čim večje etičnosti in strokovnosti našega dela. 
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9. Za posodobitev naših prostorov, opreme in igrač namenjamo vsa 
razpoložljiva sredstva, pridobivamo pa tudi donatorje organizacij v okolju. 

10. Staršem pomagamo pri vzgoji otrok in poskušamo biti njihovi enakovredni 
partnerji, zato si prizadevamo za usklajene vzgojne vplive med vrtcem in 
družino, kajti starši s svojim aktivnim sodelovanjem bogatijo naše delo. 

11. Za pomoč pri uresničevanju zastavljenih ciljev in nalog si prizadevamo 
pridobiti uspešne zunanje sodelavce, tj. institucije in posameznike. 

POSTOPNO UVAJANJE OTROK V VRTEC 

Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka in staršev. Ločitev otrok od 
staršev in bivanje v novem okolju sta za otroka veliki spremembi, zato je 
pomembno, da se na te spremembe pripravijo tudi starši. Z medsebojnim 
sodelovanjem je ta dogodek prijetnejši. Otroci se ob vstopu v vrtec različno 
odzivajo in na to moramo biti pozorni. Z vzgojiteljico se boste pogovorili o vašem 
otroku in se dogovorili, kako boste uvajali otroka v vrtec.  Otrok se lahko začne 
uvajati s prvim dnem vpisa v vrtec. Za uvajanje si vzemite čas, saj boste tako 
mirnejši in se boste otroku lažje posvetili. Otroka prvi dan oziroma teden ne pustite 
ves dan v vrtcu. Počutil se bo zapuščenega in odhod v vrtec bo zaradi tega še nekaj 
časa težavnejši. Uvajanje naj bo postopno, in sicer po dogovoru z vzgojiteljico. Tako 
bodo začetne težave ob uvajanju otroka kmalu minile. Otrok se bo novega okolja 
navadil, življenje v vrtcu mu bo postalo prijetno, za kar se bomo zaposleni vrtca 
potrudili, saj si želimo, da bi se otrok počutil sprejetega in varnega, kar je pogoj za 
njegovo uspešno učenje. 

VIZIJA VRTCA  

Vrtec je kraj, kjer lahko otrok pridobi veliko novih znanj, izkušenj in spretnosti, kjer 
se uči medsebojnega sodelovanja in srečevanja z raznovrstnimi izzivi.  

Z vrednotami, vizijo, poslanstvom in cilji vrtca želimo dosegati višjo kakovost 
izvedbenega kurikula. Tako: 

• ustvarjamo otrokom prijazno okolje, 

• spodbujamo ustvarjalno igro, 

• otrokom omogočamo različna doživetja, kjer zmorejo poti do novih 
izkušenj, samozavesti, samostojnosti in odgovornosti. 
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PRAVICE OTROK IN STARŠEV 

Pravice otrok izhajajo iz Konvencije o otrokovih pravicah. Ta izhaja iz otrokovih 
potreb in utemeljuje posebno skrb za otroka. Poudarja koristi otroka in izraža 
prepričanje, da otrok potrebuje za svoj razvoj ustrezno kakovostno okolje. 
Otrokove pravice zastopajo njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki.  

Pravice otrok  

Otrokom zagotavljamo varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za 
otrokov telesni, duševni in socialni razvoj, in sicer na osnovi pozitivnih čustev in 
spoznavnih ter socialnih izkušenj za popolno zaupanje vase. Optimalen razvoj 
vključuje spodbujanje razvoja na določenem področju pri dejavnostih, ki potekajo v 
okviru programa vrtca. Vzgojno delo z otroki snujemo na poznavanju in 
razumevanju otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju in na 
značilnostih posameznega otroka. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih je 
soodvisno z upoštevanjem razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo moramo 
zagotoviti z organizacijo življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo 
za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega 
duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. 

 Pravice staršev  

• Temeljijo na spoštovanju in upoštevanju staršev kot primarnih vzgojiteljev, 
ki nosijo glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj ter jim dajemo 
možnost soodločanja o vseh pomembnih vprašanjih v zvezi z njihovim 
otrokom. 

• Starše obveščamo o programu vrtca in jih vzpodbujamo, da sodelujejo pri 
načrtovanju in izvajanju vzgojnih dejavnosti. 

• Z njimi gojimo odprt dialog in partnerski odnos o otrokovem razvoju in 
vzgoji, in to ne glede na različnost v kulturno-jezikovnem poreklu. 

• Starše sproti obveščamo o otrokovem razvoju in dejavnostih v vrtcu. 

• Z informacijami o otrocih in družini, ki nam jih otroci in starši zaupajo, 
ravnamo odgovorno in jih ohranjamo zaupne. 

• Seznanjamo starše s spoznanji stroke o predšolskem otroku in jih 
ozaveščamo o pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja. 

• Spoštujemo kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, 
navade in običaje otrok ter staršev. 

• Ob vstopu otroka v vrtec vzpodbujamo starše, da sodelujejo pri postopnem 
uvajanju otroka v vrtec. 
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 Obveznosti staršev do vrtca  

• Starši pred vstopom otroka v vrtec podpišejo z vrtcem pogodbo.  

• Ob vstopu otroka v vrtec predložijo potrdilo o zdravstvenem stanju otroka 
in opozorijo na posebnosti ter jamčijo za resničnost podatkov. 

• Od staršev pričakujemo zanimanje za otrokov razvoj in počutje. 

• Vzgojiteljico sproti obveščajo o spremembi podatkov in o svoji dosegljivosti 
v času, ko je otrok v vrtcu. 

• Upoštevajo poslovni čas vrtca, v primeru zamude pa plačajo zamudnino. 

• Otrok mora imeti ob prihodu in odhodu iz vrtca spremstvo staršev oziroma 
pooblaščenih oseb. 

• V primeru nalezljivih otroških bolezni to takoj sporočijo vzgojiteljici. 

• Starši v vrtec pripeljejo otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža 
sebe ali drugih. Če se ob sprejemu otroka kažejo morebitni prvi znaki 
obolenja (vročina, izpuščaji, bruhanje, hujši kašelj, jemlje antibiotike), je 
delavec dolžan otroka odkloniti. 

• Če otrok v vrtcu zboli, naj starši pridejo čim prej po otroka. Bolan otrok je 
občutljivejši in si želi biti pri starših. 

• Spremljajo in upoštevajo navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah. 

• Otroke obujejo in oblečejo vremenu ter napovedanim dejavnostim 
primerno. 

• Skrbijo, da otroci v vrtec ne prinašajo dragocenega nakita in predmetov, s 
katerimi bi ogrožali sebe in druge. Za nakit in igrače, ki jih otroci prinašajo v 
vrtec, vrtec ne odgovarja, vendar zanje ustrezno poskrbi. 

• Redno plačujejo stroške programa, v katerega je otrok vključen. V primeru 
neplačevanja vrtec staršem zaračunava zakonite zamudne obresti. V 
primeru zamude plačila vrtec staršem izda opomin o neporavnanih 
obveznostih, po dvomesečni zamudi plačila pa vloži izvršilni predlog. 

• Starši otroke postopno uvajajo v vrtec v dogovoru z vzgojiteljico in 
vodstvom vrtca.  

• Starši so dolžni sporočiti odsotnost otroka zaradi dopusta 3 dni pred 
izostankom (znesek prehrane se odbije).  
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VRTEC SE PREDSTAVI 
 
 
 

 
 

Vrtec je organizacijska enota Osnovne šole J. Hudalesa Jurovski Dol in je javni 
vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja javno veljavni program za predšolske otroke. 
Ustanovitelj vrtca je Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Pomočnica ravnateljice 
v vrtcu je Gabrijela Murko. 

Predšolski okoliš zajema naslednje vasi: 
Jurovski Dol, Malna, Zgornje Partinje, Varda, Spodnji Gasteraj, Srednji Gasteraj, 
Zgornji Gasteraj in Žitence. 
 
ORGANIZACIJSKA SHEMA 
 

SKUPINA VSI 

LUNICE 12 

OBLAČKI 14 

SNEŽINKE 19 

ZVEZDICE 23 

SONČKI 23 

SKUPAJ 91 
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ZAPOSLENI 
  

Vesna Breznik ravnateljica 

Gabrijela Murko vzgojiteljica predšolskih otrok, pomočnica ravnateljice 
v vrtcu 

Anja Škrobar vzgojiteljica predšolskih otrok 

Marija Pak vzgojiteljica predšolskih otrok 

Andreja Plemenič vzgojiteljica predšolskih otrok 

Andreja Senekovič vzgojiteljica predšolskih otrok 

Tadeja Kunej vzgojiteljica predšolskih otrok (mobilna vzgojiteljica) 

Simona Raner vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice 

Anita Žunkovič Mohorič vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice 

Tatjana Komperšak 
Škerget 

vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice 

Sonja Šajher Repa vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice 

Špela Jančič vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice 

Maja Mencigar svetovalna služba/pedagoginja 

Darinka Konrad negovalka prostorov, perica 

Jožef Jager hišnik 

Olga Grabušnik kuharica 

Ivanka Hobot pomočnica kuharice 

Mateja Košnik računovodkinja 

Anita Turk poslovna sekretarka  

Majda Kolarič organizator šolske prehrane in organizator 
zdravstvenega režima 

Dani Sajtl vzdrževalec računalniške opreme 

 
POSLOVALNI ČAS 
Vrtec posluje skozi vse leto, vsak delovnik od ponedeljka do petka. Ob sobotah, 
nedeljah in praznikih vrtec ne posluje. Poslovni čas vrtca se določi v soglasju z 
ustanoviteljico in delovnim načrtom. Prilagojen je časovnim potrebam staršev in 
racionalni organizaciji življenja ter dela vrtca. VVE Jurovski Dol je odprt od 5.30 do 
16.15. Med prazniki in šolskimi počitnicami ter v poletnih mesecih, ko je v vrtcu 
prisotno manjše število otrok, vrtec zaradi lažje organizacije dela nekatere oddelke 
združuje, in sicer na osnovi predhodno zbranih anketnih vprašalnikov staršev o 
prisotnosti otrok v vrtcu. Med božično-novoletnimi prazniki in ob vseh šolskih 
počitnicah (jesenskih, zimskih in prvomajskih) je vrtec odprt za otroke, ki nujno 
potrebujejo varstvo. 
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ŠOLSKE POČITNICE 

 
JESENSKE POČITNICE 31. 10. 2022 – 4. 11. 2022 

NOVOLETNE POČITNICE 26. 12. 2022 - 2. 1. 2023 

ZIMSKE POČITNICE 30. 1. 2023 – 3. 2. 2023 

PRVOMAJSKE POČITNICE 27. 4. 2023- 2. 5. 2023  

POLETNE POČITNICE julij, avgust 

PRAZNIKI (dela prosti dnevi) 31. 10. 2022 (ponedeljek) 
1. 11.  2022 (torek) 
26. 12. 2022 (ponedeljek) 
2. 1. 2023 (ponedeljek) 
8. 2. 2023 (sreda) 
10. 4. 2023 (ponedeljek) 
27. 4. 2023 (četrtek) 
1. in 2. 5. 2023 (ponedeljek in torek) 
15. 8. 2022 (torek) 

 
ORGANI UPRAVLJANJA  
Osnovno šolo in vrtec pri osnovni šoli upravljata svet zavoda in ravnateljica šole. Iz 
vsakega oddelka vrtca je izvoljeni predstavnik vključen v svet staršev zavoda. 
Pomočnica ravnateljice v vrtcu v šolskem letu 2022/23 je vzgojiteljica Gabrijela 
Murko.  

 
RAVNATELJICA 
Organizira in usklajuje poslovanje, sprejema druge odločitve, ki so pomembne za 
uresničevanje smotrov in ciljev zavoda. 
 
STROKOVNI ORGANI 
Aktiv vzgojiteljic bo v šolskem letu 2022/23 vodila vzgojiteljica Andreja Senekovič. V 
vrtcu si bomo z individualnim pristopom, različnimi dejavnostmi, metodami in 
oblikami dela, ki bodo podkrepljene s sodobnimi pedagoškimi načeli, prizadevali, da 
bo lahko vsak otrok izrazil svoja najboljša področja oz. darove, kajti vsak nosi v sebi 
nekaj, po čemer je edinstven, enkraten in neprimerljiv.  
 
SVETOVALNA SLUŽBA V VRTCU 
 
1. SVETOVALNO DELO Z OTROKI NUDI: 

• pomoč otrokom pri uvajanju v vrtec, 

• pomoč otrokom s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja, 

• pomoč otrokom z razvojnimi težavami. 
 
2. SVETOVALNO DELO S STARŠI NUDI: 

• pripravo in svetovanje ob vključitvi otroka v vrtec, 
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• posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju, 

• posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, razveza, smrt, selitev, 
druge stiske, s katerimi se starši srečujejo), 

• razumevanje in odpravljanje otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih 
težav (agresivno vedenje, nemirnost, močenje postelje, težave pri 
hranjenju …), 

• svetovanje o možni pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju, 

• priprava in izvedba predavanj za starše. 
 
3. SVETOVALNO DELO S STROKOVNIMI DELAVKAMI: 

• svetovanje glede usteznih prilagoditev otrokom v skupini, 

• svetovanje in nudenje izobraževanja strokovnim delavkam glede razvojnih 
značilnosti otrok, 

• sodelovanje v strokovni skupini glede izdelave individualiziranega 
programa, 

• evalvacije in dopolnitvah le - tega, 

• nudenje svetovalne storitve v individualiziranem programu, 

• svetovanje ob konkretno izpostavljenih problemih in dilemah, 

• sodelovanje na konferencah in drugih izobraževalnih aktivnostih. 
 

4. VPIS: 

• izvedba postopka vpisa otok v vrtec, 

• priprava dokumentacije pri postopku vpisa, 

• priprava sklepov vpisnega postopka, 

• vodenje dokumentacije o vpisanih otrocih v vrtec. 
 
5. DRUGO: 

• vodenje seznama otrok v programu CEUVIZ, 

• sodelovanje z vodstvom šole, 

• sprotno strokovno delo. 
 

Svetovalno delo v vrtcu izvaja pedagoginja Maja Mencigar. 
 

PREDSTAVITEV PROGRAMOV GLEDE NA TRAJANJE IN STAROSTNO OBDOBJE 
 
V našem vrtcu vam nudimo celodnevni in poldnevni program: 
 

• CELODNEVNI PROGRAM traja od 6 do 9 ur in vključuje zajtrk, kosilo in 
popoldansko malice. 

• POLDNEVNI PROGRAM traja od 4 do 6 ur (do 13.00 ure) in vključuje zajtrk 
in kosilo. 
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Navedena programa sta namenjena otrokom predšolskega obdobja, ki so stari od 
11 mesecev do 6 let. Otrok je lahko v okviru poslovnega časa vrtca prisoten največ 
9 ur dnevno.  
 
Strokovni delavci so časovno razporejeni tako, da program poteka sočasno v izvedbi 
obeh strokovnih delavk štiri ure v oddelkih II. starostnega obdobja, pet ur v 
kombiniranem oddelku ter šest ur v oddelkih I. starostnega obdobja, in sicer v 
tistem delu dneva, ko je prisotnost otrok največja. 
Strokovna podlaga za doseganje ustrezne ravni kakovosti dela predšolske vzgoje je 
Kurikulum za vrtce. Višino plačila določa pravilnik o plačilih staršev za programe v 
vrtcih, katerega ceno programa oblikuje Občina Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 
VPIS IN IZPIS OTROKA IZ VRTCA TER REŽIJA (REZERVACIJA) 
Starši lahko otroka vpišete v vrtec skozi celotno šolsko leto; če je le v katerem od 
oddelkov prosto mesto, ga sprejmemo takoj, sicer je rok oddaje prijave otroka v 
vrtec do konca aprila. Komisija, ki se sestane meseca maja, pregleda vloge in odloči 
o vpisu novih otrok v vrtec, ki ga začnejo obiskovati prvega septembra. Starši lahko 
v času daljše odsotnosti otroka (za ves mesec) v vrtcu plačajo režijo (rezervacijo), tj. 
trideset odstotkov cene, ki jo plačujejo ob mesecih, ko je otrok v vrtcu. Režija je na 
željo staršev možna samo v mesecih julija in avgusta. Če pa je otrok odsoten ves 
mesec tekom leta zaradi bolezni, pa lahko s priloženim zdravniškim potrdilom 
zaprosijo za režijo na domači občini. Če se starši odločijo in otroka izpišejo med 
letom, se za tega otroka prosto mesto v vrtcu ne ohrani, v kolikor je na čakalni listi 
že nov otrok. Otroci iz čakalne liste, katerih starši sprejem odklonijo oz. ga želijo 
prestaviti za določen čas, se črtajo iz čakalne liste in se ponovno obravnavajo na 
podlagi nove vloge. 
 
SODELOVANJE S ŠOLO: 

• s šolsko svetovalno službo, 

• z učenci in učiteljicami prve triade, 

• s knjižničarko, 

• z glasbenim, športnim in likovnim pedagogom, 

• z učiteljico angleščine, 

• z učiteljico folklornih skupin, 

• z učiteljem računalniškega pouka. 
 

PRAVILA HIŠNEGA REDA 

• Starši morajo otroka osebno predati vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice. 

• Kadar po otroka ne pridejo starši, to predhodno sporočijo vzgojiteljici. 

• Starši so dolžni v vrtec pripeljati zdravega otroka. 

• Starši pomagajo otroku pri upoštevanju pravil hišnega reda, ki ga sprejme 
vsaka skupina (pozdravljanje, pospravljanje osebnih predmetov in igrač, se 
ne tepemo, ne zmerjamo …). 
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• Po Zakonu o varnosti v cestnem prometu morajo otroci na poti do vrtca in 
iz vrtca domov imeti spremstvo osebe, starejše od 12 let (2. in 3. odstavek 
80. člena). 

 
 DAN V VRTCU 
 

5.30-7.00 Sprejem otrok ob prihodu v vrtec, prosta igra po želji otrok (igralni 
kotički, kocke, družabne igre, nega, individualni pogovori …), otroci 
so še združeni. 

7.00-8.00 
8.00-9.00 

Deljenje po skupinah, prosta igra, individualni pogovori … 
Skrb za osebno higieno, zajtrk. 

9.00-11.00 
(11.15) 

Krog, vodene dejavnosti, bivanje na prostem, sadna malica … 

11.00-12.00  Priprava na kosilo, kosilo. 

12.00-14.00 Počitek (ob pravljici, glasbi), aktiven počitek. 

14.00-16.15 Malica, prosta igra, odhod domov. 

 
Za otroke bodo vsak mesec organizirane dopoldanske igralne urice v vrtcu, ki jih 
bodo izvajale vzgojiteljice. Tako bodo otroci po želji lahko prehajali iz ene skupine v 
drugo, ki jo bodo sami izbrali. Dejavnosti se bodo izvajale v prostorih vrtca, in sicer 
po predhodnem dogovoru vzgojiteljic. Tako bodo otroci spoznali otroke iz drugih 
skupin, druge vzgojiteljice in vse prostore v vrtcu.  
 
PREHRANA 
Skrb za zdravo prehrano bo letošnje celoletno vodilo. Otrokom nudimo 
uravnoteženo, pestro, zdravo in higiensko neoporečno hrano. Obogatimo jo z 
veliko sadja, zelenjave in s polnovrednimi žitnimi izdelki. Pripravlja se po vnaprej 
pripravljenih jedilnikih. Jedilniki so prilagojeni standardom in normativom in so 
izobešeni na oglasni deski pred vsako igralnico. 
Hrana za otroke se pripravlja v kuhinji osnovne šole. Obroki so: zajtrk, sadna malica, 
kosilo in popoldanska malica. Čez dan otrokom nudimo čaj. Vodja prehrane v OŠ in 
vrtcu je Majda Kolarič. 
 
POŠKODBE OTROK V VRTCU 

V primeru morebitnih poškodb otrok v vrtcu odgovorna vzgojiteljica nudi prvo 

pomoč in še isti dan napiše zapisnik o nastali poškodbi in vzroku poškodbe. Zapisnik 

se hrani v arhivu vrtca. Za zapisnike je odgovorna vzgojiteljica oddelka. 
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VAROVANJE OBJEKTA 
Objekt vrtca in igrišče vrtca sta varovana z videonadzorom (kamero) zaradi 
popoldanske in nočne varnosti objekta. Dostop do posnetkov imata le ravnateljica 
šole in učitelj računalništva na šoli; koristila (ogled posnetkov) jih bosta izključno v 
primeru vandalizma. Posnetki otrok in vzgojiteljic se ne bodo uporabljali v druge 
namene. Posnetki se po dveh mesecih izbrišejo. 
 
KDAJ OTROK NE SODI V VRTEC 
 

Starši se morate zavedati, da prevzamete veliko odgovornost, če v vrtec 
pripeljete otroka prezgodaj, tj. ko še ni zdrav. Ste prvi, ki lahko že doma 
prepoznate bolezen. 
 
Otrok ne sodi v vrtec, kadar: 

• ima povišano temperaturo, nenavadno je utrujen, težko diha, 

• je v zadnjih 24-ih urah več kot dvakrat bruhal, 

• ima drisko oz. vodeno blato več kot dvakrat dnevno, 

• ima v ustih razjede in se slini, 

• ima izpuščaje z vročino ali brez nje, 

• ima gnojen izcedek iz oči, 

• ga boli grlo in ima otekle bezgavke, 

• močno kašlja, 

• ima uši ali gliste, 

• uživa antibiotike ali kakšna druga zdravila (v vrtcu ne smemo dajati 
zdravil). 

• Če je bil v stiku s Covid-19 okuženo osebo in nima negativnega testa. 
 

Ob prebolevanju katere koli okužbe, otrok potrebuje počitek. S tem omogočimo 
hitrejše in boljše zdravljenje ter preprečimo širjenje bolezni na druge otroke, zato v 
vrtec pripeljite zdravega otroka. V kolikor vzgojiteljice ob prihodu otroka v vrtec 
zaznajo, da je otrok kakorkoli bolan, so ga dolžne zavrniti. 
 

• Vsak dan povejte vzgojiteljici o spremembah v otrokovem vedenju, 
zdravstvenem stanju (slabo počutje, udarnine, poškodbe …). 

• Prav tako povejte otrokove želje, sporočite vsako spremembo naslova, 
telefonske številke, na katero ste dosegljivi. 

• Vse dodatne informacije bodo na oglasni deski vrtca. 

• Veseli bomo vaših pobud, idej in tudi pripomb. 
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RODITELJSKI SESTANKI 
Roditeljski sestanki so v tem šolskem letu načrtovani, vendar lahko zaradi ukrepov 
in priporočil NIJZ potekajo na daljavo preko spleta. Sodelovanje s starši, izmenjava 
informacij, predlogov, pobud in medsebojne pomoči bo potekalo preko e-pošte, 
informacije na šolski spletni strani: http://www.os-jd.si, oz. v obliki kratkih 
pogovorov ob prihodu ali odhodu otroka iz vrtca ter po telefonu. Vse pomembne 
informacije pa bodo starši prejeli v obliki pisnega obvestila osebno ali na oglasni 
deski za starše pred otrokovo igralnico. 

 

VSEBINA ROK   

Skupni roditeljski sestanek: 
predstavitev letnega plana za šol. leto 
2022/23. 
Oddelčni roditeljski sestanek: aktualne 
zadeve, predstavitev dela in skupine, 
izvolitev člana v svet staršev. 

20. 9. 2022 
ob 16.00 uri 

Skupni rod. sestanek je v 
jedilnici šole, nato se 
porazdelimo po oddelkih 
(Lunice, Oblački, 
Snežinke, Zvezdice, 
Sončki). 

Skupni roditeljski sestanek: 
predavanje predavatelja s področja 
predšolske vzgoje. 

februar 2023 V jedilnici šole, razgovori 
s starši. 

Oddelčni roditeljski sestanek. april 2023 V prostorih vrtca. 

Skupni in oddelčni roditeljski sestanek: 
posredovanje informacij staršem, ki 
bodo vpisali otroke v vrtec za šol. leto 
2023/24. 

avgust 2023 V prostorih vrtca. 

 
SKUPNE DEJAVNOSTI SKUPIN V VRTCU 
 

MNOŽIČNI TEK OTROK 2022 
(Atletska zveza Slovenije) 
»ZAČNI MLAD, TEKMUJ 
POŠTENO« 

21. 9. 2022 (sreda) 
dopoldan 

Tekaška steza, vrtčevo in 
šolsko igrišče, nogometno 
igrišče … 

JURIJ TEČE 
  

28. 9. 2022  (sreda) 
dopoldan 

Nogometno igrišče 
v sodelovanju z OŠ. 

KOSTANJEV PIKNIK  12. 10. 2022 (torek) 
 ob 15.00 uri 

S starši, na šolskem in 
vrteškem igrišču. 

http://www.os-jd.si/
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DEDEK MRAZ in lutkovna 
predstava 

14. 12. 2022 (sreda) 
ob 9.30 uri 

Obisk dedka Mraza (Društvo 
Za boljši svet). 

PRAZNIČNI DECEMBER 
  

praznične delavnice 
in družabna 
srečanja skozi ves 
mesec, po 
predhodnem vabilu 

Božično novoletne delavnice 
s starši po skupinah v vrtcu. 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN januar ali februar 
(dopoldan) 

V okolici vrtca (otroško 
igrišče, hrib za gozdom), brez 
staršev. 

KULTURNA PRIREDITEV OB 
PREŠERNOVEM DNEVU 

7. 2. 2023 (torek) 
(dopoldan) 

V vrtcu. 

PUSTOVANJE 2. 2023 
(dopoldan) 

V vrtcu. 

PRIREDITEV OB DNEVU ŽENA 
(za vso družino) 

14. 3. 2023 
ob 15.30 
__________ 
 15. 3. 2023 
ob 15.00 

Snežinke, Zvezdice, Sončki         
v jedilnici šole . 
___________________             
Lunice, Oblački  (v igralnici)     

DAN ODPRTIH VRAT VRTCA april 2023 V okviru Jurjevih dni. 

MEDGENERACIJSKO 
SODELOVANJE  
(babice, dedki, društvo 
upokojencev) 

maj 2023 
(dopoldan) 

Vrtec, šolsko in otroško 
igrišče. 

KONČNI IZLET maj 2023 Sončki, Zvezdice in Snežinke. 

PLAVALNI ŠPORTNI DAN junij 2023 Sončki. 

SLOVO MINIMATURANTOV 7. 6.  2023 
(torek) 
ob 16.30 uri 
  

Sončki 
(prostori vrtca).  

ZAKLJUČEK VRTCA  14. 6. 2023 
(torek) 
ob 16.00 uri 

Šolsko igrišče. 
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V šolskem letu 2022/23 bomo v vrtcu vzgojiteljice vseh skupin izvajale igralne urice 
za otroke. Otroci bodo imeli možnost prehajanja iz ene skupine v drugo.  
Predhodno se bodo otroci odločili, kje se želijo igrati. Igralne urice bomo izvajali v 
dopoldanskem času, in sicer enkrat mesečno. 
 

 

 
 
 
 
 

MOTO VRTCA V ŠOLSKEM LETU 2022/23:  

Z IGRO DO PRIJATELJSTVA! 
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ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

LUNICE 

 

• Starost otrok: od 1 do 2 let 

• Število otrok: 12 

• Vzgojiteljica predšolskih otrok: Anja Škrobar  

• Vzgojiteljica predšolskih otrok – pom. vzgojiteljice: Špela Jančič 

• Mobilna vzgojiteljica: Tadeja Kunej  
 

 
OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI 

• Roditeljski sestanki – Datumi so razvidni v Publikaciji vrtca v razpredelnici 
RODITELJSKI SESTANKI. 

• Pogovorne ure – Pogovorne ure bodo vsak prvi torek v mesecu od 14.30 do 
15.30 ure. Na oglasni deski bo predhodno dana razpredelnica, kamor se 
lahko starši vpišejo. V kolikor določeni termin staršem ne ustreza, se je 
možno dogovoriti tudi za drug termin.  

• Komunikacija preko elektronske pošte: anja.skrobar@os-jd.si 

• Sprotna srečanja – S starši imamo vsakodnevne stike ob prihodu in odhodu 
otroka v vrtec, kjer so možni sprotni krajši pogovori. 

• Kotiček za starše – V garderobi otrok je oglasna deska, kjer starše 
obveščamo o aktualnih informacijah, delimo utrinke iz skupine, trenutne 
tematske sklope ipd.   

• Družabna srečanja s starši – S starši se bomo srečevali tudi na skupnih 
družabnih srečanjih, kot so kostanjev piknik, srečanje ob materinskem 
dnevu, prireditev ob zaključku vrtca itd. 

 
Uvajanje otrok novincev bo potekalo prvi teden v septembru oziroma s prvim dnem 
vpisa otrok v vrtec ali po dogovoru. 

 

mailto:anja.skrobar@os-jd.si
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DNEVNA RUTINA SKUPINE 

• Jutranji sprejem otrok – Ob prihodu v vrtec, otroke prijazno in ljubeznivo 
sprejmemo. Omogočimo jim »cartanje«, igro in druge dejavnosti, ki izhajajo 
iz želje otrok. 

• Skrb za higieno in lastno zdravje – Skrbimo za ustrezno osebno nego – 
previjanje in postopno navajanje na kahlico. Otrokom pomagamo pri 
umivanju rok in obraza ter jih postopoma navajamo na čim večjo 
samostojnost. Vsakodnevno zračimo igralnico, se čim več gibljemo na 
svežem zraku in uživamo sadje.  

• Dnevni obroki – Otrokom pomagamo pri prehranjevanju, po potrebi jih 
nahranimo, tekom leta pa postopoma navajamo na samostojno 
prehranjevanje in rokovanje s priborom. Otrokom omogočimo možnost 
izbire in upoštevamo individualne želje in potrebe. 

• Jutranji krog in vodena aktivnost – Otroke postopoma navajamo na jutranji 
krog, v katerem potekajo glavne dejavnosti - branje pravljic, petje pesmi, 
usvajanje bibarij, gibalne minutke, likovno ustvarjanje, ples, rajanje. 

• Gibanje na svežem zraku in prosta igra – Večji del dneva je namenjen 
prosti igri. Otrokom omogočimo čim večjo izbiro raznovrstnih, didaktičnih 
igrač, jih spodbujamo k samostojnosti pri igri ter jim po potrebi nudimo 
pomoč. Vsakodnevno gibanje na svežem zraku se izvaja v obliki krajših 
sprehodov, obiska bližnjega gozda in travnika, igre na otroškem igrišču in 
terasi, ter gibanju in igri na šolskem igrišču. 

• Počitek – Počitek in spanje ob umirjeni glasbi ali zgodbi. 

• Popoldanska malica, igra po želji in odhod domov – Po popoldanski malici 
se otroci poljubno igrajo do odhoda domov. Okoli tretje ure se otroci iz 
posameznih skupin, ki so še v vrtcu, združijo in poljubno igrajo do odhoda 
domov. 

 
DEJAVNOSTI PROGRAMA ZA OTROKE 

• Krog – Vsakodnevne dejavnosti začnemo v krogu, kjer se spoznavamo, 
pogovarjamo, pojemo pesmice, prebiramo pravljice, usvajamo bibarije, 
socialne in prstne igre, igramo na mala ritmična glasbila in izvajamo druge 
aktivnosti v skladu s potrebami in zmožnostjo otrok. 

• Praznovanje rojstnih dni – Rojstne dneve otrok bomo proslavili s 
pogostitvijo (sadje), kateri bo sledilo rajanje, petje in igra po želji. 

• Spominska mapa - spremljanje otrokovega napredka, shranjevanja 
otrokovih fotografij, izdelkov ipd. 

• Izposoja knjig v šolski knjižnici tekom celotnega leta ter obisk knjižničarke. 

• Gibalne minutke - Vsakodnevno krajše razgibavanje preko igre. 

• Vadbene urice - V šolski telovadnici in na prostem. 

• Ogled lutkovnih predstav 

• Teden otroka – V mesecu oktobru se bodo odvijale različne aktivnosti in 
dejavnosti, poudarek pa bo na medsebojnem druženju, igri in zabavi. 
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Osrednja tema letošnjega Tedna otroka, ki bo potekal od 3. do 9. oktobra, 
je »Skupaj se imamo dobro«. 

• Medi medo – Obisk študentov Medicinske fakultete Maribor. 

• Mesečne igralne urice – Prehajanje iz skupine v skupino, igra v drugih 
igralnicah in spoznavanje vseh skupin, vzgojiteljic, novih prijateljev. 

 
PROJEKTI  

• Eko vrtec - ločevanje odpadkov, zbiranje starega papirja, varčevanje z vodo 
in elektriko, zdrava prehrana. 

• Zdrav vrtec- vključitev v projekt ZDRAV VRTEC v okviru NIJZ. 

• Vrtec v naravi - cilj projekta je, da s pomočjo gozdne pedagogike otrokom 
čim bolj približamo naravo. 

• Program Mali sonček - športno-gibalni program, namen katerega je 
obogatiti področje gibanja s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. 
Poudarek je v igri in vadbi, prilagojeni starosti otrok. 

• Projekt Pasavček - skupaj z javno agencijo RS za varnost v prometu skrbimo 
za varnost v prometu že pri najmlajših. 

• Varno s soncem - osveščanje otrok o pomenu sonca in zaščiti pred njim 
(NIJZ). 

• Dan za strpnost - mednarodni dan strpnosti (16. 11.); Izobraževalni center 
Eksena. 

• Apiterapija s propolisom - v sodelovanju s ČZS in s podjetjem Spar bo 
potekalo spremljanje obolelosti otrok ob namestitvi uparjalnika propolisa v 
igralnici. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=349NVYezYOA&list=RD349NVYezYOA&start_radio=1
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ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA  

OBLAČKI 

 

• Starost otrok: od 2 do 3 let 

• Število otrok: 14 

• Vzgojiteljica predšolskih otrok: Andreja Senekovič 

• Vzgojiteljica predšolskih otrok – pom. vzgojiteljice: Simona Raner 

• Mobilna vzgojiteljica: Tadeja Kunej  
 

 
OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI  

• Roditeljski sestanki: Datumi roditeljskih sestankov so razvidni v 
razpredelnici RODITELJSKI SESTANKI. 

• Elektronska pošta: andreja.senekovic@os-jd.si 

• Pogovorne ure: Za termin na pogovorno uro se bo potrebno vpisati v 
razpredelnico na oglasni deski pred igralnico. Izmenjava krajših sprotnih 
informacij s starši. 

• Kotiček za starše (na oglasni deski bomo starše sproti seznanjali s 
predvidenimi dejavnostmi in dnevnimi aktivnostmi). 

• Družabna srečanja s starši. 
 

DNEVNA RUTINA SKUPINE 

• Jutranji sprejem 

• Skrb za higieno (otroke spodbujava k samostojnemu umivanju rok in ust 
pred/po obroku, k uporabi kahlic in po igri na prostem). 

• Jutranji krog (vsakodnevne dejavnosti se bodo pričele v jutranjem krogu, 
kjer se bomo najprej pozdravili, zaželeli lep dan. Skupaj bomo ugotavljali 
kateri dan v tednu je, kdo vse manjka … Nato pa bodo otroci prejeli 
navodila za dejavnosti). 

• Opazovanje in beleženje vremena (v vremenski koledar označimo vreme za 
posamezen dan). 

 
DEJAVNOSTI PROGRAMA ZA OTROKE 

• Praznovanje rojstnih dni (rojstne dneve bomo proslavili s pogostitvijo – 
sadje z vrtca, voščili, rajanjem). 

mailto:andreja.senekovic@os-jd.si
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• Spominska mapa (spremljanje otrokovega napredka preko shranjevanja 
izdelkov, fotografij, zapisov …). 

• Predstavitev poklicev 

• Obisk knjižnice (tekom celotnega šolskega leta) 

• Teden otroka V mesecu oktobru se bodo odvijale različne aktivnosti in 
dejavnosti, poudarek pa bo na medsebojnem druženju, igri in zabavi. 
Osrednja tema letošnjega Tedna otroka, ki bo potekal od 3. do 9. oktobra, 
je »Skupaj se imamo dobro«.  

• Vadbene ure v šolski telovadnici 

• Lutkovna predstava (v mesecu decembru). 

• Kulturni dan  

• Pustovanje  

• Mesečne igralne urice – prehajanje iz skupine v skupino, igra v drugih 
igralnicah in spoznavanje vseh skupin, vzgojiteljic, novih prijateljev. 

• Medi medo – Obisk študentov Medicinske fakultete Maribor.  

• Zimski športni dan (v dopoldanskem času) 

• Pomladanski pohod (v dopoldanskem času) 
 

PROJEKTI 

• Projekt EKO VRTEC (celoletno osveščanje otrok o skrbi za okolje, zbiranje 
starega papirja, čistilna akcija, ločevanje odpadkov v igralnici, varčevanje z 
vodo in elektriko, zdrava in uravnotežena prehrana). 

• Projekt MALI SONČEK (Športno-gibalni program, čigar namen je obogatiti 
področje gibanja s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek je 
na igri in vadbi, prilagojeni starosti otrok). 

• Projekt ZDRAVJE V VRTCU (dejavnosti bodo potekale skozi vso leto. 
Zajemale bodo zdravo prehrano, zobno preventivo, sadne malice, telesno 
dejavnost in skrb za higieno ter okolje). 

• Projekt VARNO S SONCEM 

• Projekt VRTEC V NARAVI 

• Projekt PASAVČEK 

• Projekt DAN ZA STRPNOST 

• Projekt VARNO S SONCEM (Osveščanje otrok o pomenu sonca in zaščiti 
pred njim.) (NIJZ). 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=349NVYezYOA&list=RD349NVYezYOA&start_radio=1
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ODDELEK  DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 
SNEŽINKE 

 

• Starost otrok: od 3 do 4 let 

• Število otrok: 19 

• Vzgojiteljica predšolskih otrok: Andreja Plemenič 

• Vzgojiteljica predšolskih otrok – pom. vzgojiteljice: Anita Žunkovič 
Mohorič 

• Mobilna vzgojiteljica: Tadeja Kunej 
 

 
OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI 

• Roditeljski sestanki – Datumi roditeljskih sestankov so razvidni v Publikaciji 
vrtca, v razpredelnici RODITELJSKI SESTANKI. 

• Elektronska pošta: andreja.plemenic@os-jd.si 

• Pogovorne ure – Pogovorne ure bodo potekale prvi ponedeljek v mesecu. 
Predhodno bo na oglasni deski skupine razpredelnica, kamor se lahko starši 
vpišete. V kolikor bi želeli kak drug termin, se lahko predhodno 
dogovorimo. S starši imamo tudi vsakodnevne stike ob prihodu in odhodu 
otroka v vrtec, kjer so možni sprotni krajši pogovori. 

• Kotiček za starše – V garderobi pri vratih skupine Snežinke je oglasna 
deska, kjer starše seznanjamo s predvidenimi dejavnostmi posameznega 
meseca, seznanjamo jih z dnevnimi aktivnostmi (pod rubriko »Utrinki 
dneva«), razstavljamo izdelke otrok, na ogled postavimo tudi pomembna 
obvestila za starše, jedilnik tekočega meseca itd. V garderobi je tudi 
Skrinjica pohval, idej, pritožb, pobud, kritik … 

• Družabna srečanja s starši – S starši se bomo srečevali tudi na skupnih 
družabnih srečanjih, o čemer boste tudi sproti obveščeni.  

 
DNEVNA RUTINA SKUPINE 

• Jutranji sprejem otrok – Otroke ob prihodu v vrtec sprejmemo ljubeznivo 
in umirjeno. Po potrebi ga »pocartamo« in po želji vpeljemo v jutranjo igro. 
Tudi s starši vzdržujemo spoštljiv odnos ter se sproti dogovarjamo o 
morebitnih posebnosti glede otroka za tisti dan. 

• Skrb za osebno higieno in lastno zdravje – Otroke spodbujamo k 
samostojnemu opravljanju potrebe na wc-ju. Ob tem poskrbimo za 

mailto:andreja.plemenic@os-jd.si
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ustrezno nego, otroke spodbujamo k samostojnemu umivanju rok in ust 
pred in po obroku, po uporabi stranišča ter po igri na prostem. 
Vsakodnevno zračimo igralnico, se gibamo na svežem zraku, zadostno 
pijemo in uživamo sadje. 

• Zajtrk, sadna malica in kosilo – Otroke navajamo na samostojno 
prehranjevanje in rokovanje s priborom. Prehranjevanje poteka na kulturen 
način (sedimo zravnani na stolu, obrnjeni k mizi), otroke navajamo na 
uporabo kulturnih izrazov, kot so: »izvoli«, »hvala«, »dober tek« in »hvala 
enako«. Otrokom pri prehrani omogočimo možnost izbire in spoštujemo 
individualne potrebe. 

• Jutranji krog in vodena aktivnost – Običajno se vsakodnevne dejavnosti 
začnejo v krogu (sedimo na tleh, na mehkih blazinicah), kjer steče pogovor: 
ugotavljamo ali kdo manjka, pogledamo vreme, se spomnimo, kateri dan v 
tednu je, izžrebamo dežurna otroka, rešujemo probleme, igramo jezikovne, 
gibalne in rajalne igre, začne se dejavnost posameznega dne in sledijo 
navodila za nadaljnje delo. 

• Počitek – Otroke pred počitkom umirimo s pravljico ali umirjeno glasbo. 
Otroci lahko za večjo sproščenost in občutek varnosti od doma prinesejo 
priljubljeno mehko igračo. Nekateri otroci zaspijo že med samim 
umirjanjem, druge je potrebno dodatno božati ali »pocartati«. 

• Popoldanska malica, igra po želji in odhod domov – Popoldanska malica je 
lažji obrok in vselej vsebuje tudi sadje. Po malici se otroci poljubno igrajo. 
Okoli tretje ure se otroci iz posameznih skupin, ki so še v vrtcu, združijo in 
poljubno igrajo do odhoda domov.  

• Vrtec je vzgojno-varstvena ustanova, v kateri otrok preživi večji del dneva. 
Da bomo lahko omogočili mirno, složno in varno okolje, je potrebno 
upoštevati hišni red ter pravila vedenja in komuniciranja v skupini.  

 
DEJAVNOSTI PROGRAMA ZA OTROKE 

• Jutranji krog – Vsakodnevne dejavnosti začnemo v krogu (sedimo na tleh, 
na mehkih blazinicah), kjer steče pogovor: ugotavljamo ali kdo manjka, 
pogledamo vreme, se spomnimo, kateri dan v tednu je, izžrebamo dežurna 
otroka, rešujemo probleme, igramo jezikovne, gibalne in rajalne igre, začne 
se dejavnost posameznega dne in sledijo navodila za nadaljnje delo. 

• Spominska mapa – Spremljanje otrokovega napredka s pomočjo sprotnega 
shranjevanja njegovih izdelkov, fotografij, izjav ipd., ki nastajajo tekom 
bivanja otrok v vrtcu.  

• Teden otroka – Letos bo potekal od 3. do 9. 10. 2022, osrednja tema pa je 
»Skup se mava dobr«. V tem tednu se bodo odvijale različne aktivnosti in 
dejavnosti, poudarek pa bo na medsebojnem druženju, igri in zabavi. 

• Praznovanje rojstnih dni – Rojstne dneve otrok bomo proslavili s 
pogostitvijo - sadje iz vrtca, starši v vrtec ne prinašate ničesar. Sledile bodo 
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različne dejavnosti (po želji slavljenke/ca), npr. rojstnodnevna zabava, 
druženje ob glasbi, likovno ustvarjanje, gibalne dejavnosti, igra po želji …  

• Predstavitev poklicev – Tekom leta se nam bodo predstavili različni 
zanimivi poklici, posamezniki pa bodo tudi ponazorili potek dela na 
njihovem delovnem mestu. 

• Obisk knjižnice – Otroke bomo seznanili s knjižnico, ki jo bomo tudi 
obiskali. Po samem ogledu knjižnice in pogovoru s knjižničarko bomo 
prisluhnili še krajši zgodbi. Tekom leta pa si bomo večkrat tudi izposojali 
knjige, primerne za našo starost. 

• Mali vrtnar – Spomladi se bomo seznanili s sejanjem različnih semen. 
Saditvene lončke bomo napolnili z zemljo, vanje bomo posejali semena, jih 
postavili na okensko polico in pridno zalivali. Nato bomo skrbno opazovali, 
kaj bo pokukalo iz zemlje. Opravili bomo tudi eksperiment, s pomočjo 
katerega bomo ugotovili, kaj rastlina potrebuje za rast. 

• Vadbene ure v šolski telovadnici in na prostem – Vsak teden bomo 
poskrbeli za različne vrste gibanja, saj otroci gibanje potrebujejo, poleg tega 
pa je le-to zelo pomembno za pravilen razvoj otroka. 

• Glasbene urice – Otroci radi prepevajo in igrajo na preproste instrumente 
ter se I grajo glasbeno-didaktične igre. Zelo hitro se naučijo besedila pesmi, 
z igranjem na male ritmične instrumente pa dobijo občutek za ritem. S 
pomočjo mesečnih glasbenih uric bodo otroci razvijali glasbene 
sposobnosti in se ob tem tudi sproščali. 

• Palček Bralček – Otroke spodbujamo k izposoji knjig/slikanic v vrtcu. Otrok 
knjigo/slikanico, ki jo prinese z vrtca, skupaj s starši pregleda (starši 
otrokom berejo na glas, otroci poslušajo in si ogledujejo ilustracije). Ob 
vrnitvi knjige v vrtec bomo otroke spodbujali k samostojnemu 
pripovedovanju zgodbe ob ilustracijah. Projekt bo potekal od aprila do 
junija. 

• Lutkovna predstava – Ogled lutkovne predstave v vrtcu (ob prihodu Dedka 
Mraza). 

• Mesečne igralne urice – prehajanje iz skupine v skupino, igra v drugih 
igralnicah in spoznavanje vseh skupin, vzgojiteljic, novih prijateljev. 

• Medi medo – Obisk študentov Medicinske fakultete MB. 
 

PROJEKTI 

• Eko vrtec - Celoletno osveščanje otrok o skrbi za okolje, zbiranje starega 
papirja, čistilna akcija, ločevanje odpadkov v igralnici, varčevanje z vodo in 
elektriko, zdrava in uravnotežena prehrana. 

• Program Mali sonček – Športno-gibalni program, namen katerega je 
obogatiti področje gibanja s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. 
Poudarek je v igri in vadbi, prilagojeni starosti otrok. 
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• Zdravje v vrtcu – Dejavnosti bodo potekali skozi vse leto, cilj programa pa 
je oblikovati zdravo in varno okolje za otroke. Tako se bomo v okviru tega 
programa veliko gibali, zdravo prehranjevali, razvijali bomo zdrave 
medosebne odnose in s smehom ter dobro voljo skrbeli za duševno zdravje.   

• Vrtec v naravi – V bližnjem gozdu se bodo odvijale različne dejavnosti, kjer 
se bomo ob sproščenem vzdušju in svežem zraku bolje počutili, hkrati pa 
bomo skozi različne aktivnosti spoznavali bogastvo gozdov.  

• Čisti zobki – V sodelovanju z ZD Lenart in zobno asistentko bomo otroke 
spodbujali k pravilnemu umivanju zobk. 

• Medi medo – Obisk študentov Medicinske fakultete Maribor. 

• Pasavček – skupaj z javno agencijo RS za varnost v prometu skrbimo za 
varnost v prometu že pri najmlajših. 

• Varno s soncem – Osveščanje otrok o pomenu sonca in zaščiti pred njim 
(NIJZ). 

• Dan za strpnost – Mednarodni dan strpnosti (16. 11.); Izobraževalni center 
Eksena. 

 
INTERESNE DEJAVNOSTI ZA OTROKE 

• Joga za otroke – V izvedbi vzgojiteljice Anje Škrobar. 
 

NADSTANDARDNI PROGRAM (stroške krijejo starši) 

• Plesne urice – se izvajajo v dogovoru z izbrano plesno šolo (popoldan), za 
otroke od 3. leta starosti naprej. Plesne urice se izvajajo v prostorih vrtca ali 
šole ob dovolj velikem številu (10) prijavljenih otrok.  

 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

ZVEZDICE 

 

• Starost otrok: od 4 do 5 let 

• Število otrok: 23 

• Vzgojiteljici predšolskih otrok: Gabrijela Murko in Tadeja Kunej 

• Vzgojiteljica predšolskih otrok – pom. vzgojiteljice: Sonja Šajher Repa 
 

 
OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI 

• Roditeljski sestanki: Datumi roditeljskih sestankov so razvidni v 
razpredelnici RODITELJSKI SESTANKI. 

• Elektronska pošta: gabrijela.murko@os-jd.si 

• Pogovorne ure: Za termin na pogovorno uro se je možno predhodno 
dogovoriti z vzgojiteljico. Sicer pa so možni sprotni krajši pogovori ob 
jutranjem prihodu otroka v vrtec ali odhodu domov. 

• Kotiček za starše: Na oglasni deski starše seznanjamo s tekočimi 
dejavnostmi v vrtcu (obvestila, drobtinice dneva, skrinjica pohval, idej, 
pritožb, pobud, kritik - v garderobi). 

• Družabna srečanja s starši. 
 
DNEVNA RUTINA SKUPINE 

• Umirjen in ljubezniv sprejem otrok, “cartanje”, pogovori, po želji si lahko 
izbere igrače, prostor za igro in dejavnost, “kotiček za umik”. 

• Skrb za osebno higieno in lastno zdravje (opravljanje potrebe, umivanje 
rok pred vsakim obrokom in po vsaki uporabi stranišča ter po igri na 
prostem, zračenje prostorov, gibanje na svežem zraku, uživanje sadja …). 

• Razvoj otrokove samostojnosti in kulturnih navad (navajanje na 
samostojno obuvanje in oblačenje, pospravljanje osebnih stvari in igrač, 
samostojno prehranjevanje). 

• Navajanje na pozdravljanje in uporabo vljudnih besed (oprosti, prosim, 
hvala, izvoli …). 

• Navajanje in upoštevanje določenih pravil, katerih se poskušamo držati vsi 
v vrtcu (otroci in zaposleni) ter starši, kateri zraven vzgojiteljic otrokom 
pomagajo pri upoštevanju pravil hišnega reda. 

mailto:gabrijela.murko@os-jd.si
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• Jutranji krog (krog prijateljstva): otroci in vzgojiteljici sedimo na tleh v 
krogu, izvajamo jutranji pozdrav, se preštejemo, preverimo manjkajoče, se 
pogovarjamo, rešujemo probleme, potujemo v »SVET TIŠINE” da se 
umirimo, se igramo jezikovne, gibalne, rajalne igre, začnemo z vodeno 
dejavnostjo … 

• Zajtrk, sadna malica in kosilo: Otroke navajamo na samostojno 
prehranjevanje in rokovanje s priborom. Prehranjevanje poteka na kulturen 
način (sedimo zravnani na stolu, obrnjeni k mizi), otroke navajamo na 
kulturne izraze, kot so: »izvoli«, »hvala«, »dober tek« in »hvala enako«. 
Otrokom pri prehrani omogočimo možnost izbire in spoštujemo 
individualne potrebe. 

• Počitek v vrtcu je čas za umiritev, počivanje ali spanje ob umirjeni glasbi ali 
pravljici. Otroci lahko od doma prinesejo ljubkovalno igračo ali pripomoček, 
ob katerem čutijo ugodje. 

• Popoldanska igra po malici je prosta igra ali nadaljevanje dejavnosti iz 
dopoldneva po želji in izbiri otroka. Od 15.00 do 15.30 se otroci združujejo 
v eno skupino iz različnih skupin in nato sledi odhod domov do 16.15. 

 
 
DEJAVNOSTI PROGRAMA ZA OTROKE  

• Krog: To je dejavnost, pri kateri sedimo vsi v krogu na tleh, tako otroci kot 
vzgojiteljice. Cilj kroga je otrokom in sebi zagotoviti bolj sproščeno in 
ustvarjalno igro ter ostale aktivnosti v vrtcu, boljše medsebojne odnose, 
upočasniti prehiter tempo življenja, podaljšati otrokovo pozornost in 
izboljšati njegovo koncentracijo. Iz kroga bodo izhajale vodene dejavnosti, 
igre, pogovori ...  

• Minuta za zdravje: vsak dan se bomo zjutraj razgibali od glave do peta. 

• Predstavitev poklicev: Tekom leta bomo gostili različne ljudi z znanimi ali 
manj znanimi poklici, dejavnostmi … (lovci, gasilci, reševalci …).  

• Praznovanje rojstnih dni: Praznovali bomo na otrokov rojstni dan oz. po 
dogovoru s starši. Praznovali bomo s sadjem, ki ga dobimo v vrtcu. Otroci 
od doma ničesar ne prinašajo. Slavljencu zapojemo pesmice, mu podarimo 
risbice in darilce. Dejavnosti ob praznovanju bodo potekale na željo 
slavljenca. 

• Pravljična ura: Večkrat na leto bomo obiskali šolsko knjižnico (izposoja 
knjig, pravljična ura s knjižničarko). 

• Spominska mapa: Vodenje in zbiranje otrokovih izdelkov, zapisov njegovih 
izjav, fotografij v osebni mapi, spremljanje otrokovega napredka. 

• Knjigobuba: Spodbujanje izposoje knjig v vrtcu in skupnega branja in 
prebiranja knjig in slikanic s starši. Prav tako spodbujamo k pripovedovanju 
zgodbe in opisovanju ilustracij ostalim otrokom v skupini. Ob tem za 
spodbudo in pohvalo otroci prejmejo štampiljke in nalepke. 
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• Računalništvo - mala miška: Otrokom je omogočen dostop do računalnika 
v kotičku igralnice z namenom spoznati računalnik in splet (poučne 
računalniške igre, učenje skozi igro s pomočjo računalnika, iskanje koristnih 
informacij). 

• Teden otroka (3. 10.-7. 10. 2022): Moto: »SKUPAJ SE IMAMO DOBRO«. 
Program se bo odvijal ves mesec oktober. Dejavnosti bomo popestrili z 
obiskom zunanjih sodelavcev. 

• Obisk knjižnice: Otroke bomo seznanili s knjižnico, ki jo bomo tudi obiskali. 
Po samem ogledu knjižnice in pogovoru s knjižničarko bomo prisluhnili še 
kakšni zgodbici. 

• Lutkovne predstave: Ogled lutkovnih predstav v sodelovanju s šolsko 
lutkovno skupino in z drugimi. 

• Vadbene ure v šolski telovadnici: 1x na teden. 

• Mesečne igralne urice – prehajanje iz skupine v skupino, igra v drugih 
igralnicah in spoznavanje vseh skupin, vzgojiteljic, novih prijateljev. 

• Medi medo – Obisk študentov Medicinske fakultete Maribor. 

 
PROJEKTI 

• Eko vrtec: Skrb za zdrav vrtec in čisto okolje. Celoletno osveščanje otrok o 
skrbi za okolje, zbiranje starega papirja, čistilna akcija, ločevanje odpadkov 
v igralnici, varčevanje z vodo in elektriko, zdrava in uravnotežena prehrana.  

• Program Mali sonček: Športno-gibalni program, katerega namen je 
obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi 
gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo 
prijetna in prilagojena otroku. Za spodbudo in nagrado otroci po vsaki 
opravljeni nalogi v svojo knjižico prilepijo nalepke. Pri Malem sončku je 
proces pomembnejši od zaključne naloge.  

• Zdrav vrtec: Dejavnosti bodo potekale skozi vso leto. Zajemale bodo zdravo 
prehrano, zobno preventivo, sadne malice, telesno dejavnost in skrb za 
higieno ter okolje ... (NIJZ). 

• Vrtec v naravi: približati otrokom naravo s pomočjo gozdne pedagogike. 

• Čisti zobki: V sodelovanju z ZD Lenart in zobno asistentko. Občasno 
umivanje zob v vrtcu. 

• Projekt Pasavček: skupaj z javno agencijo RS za varnost v prometu skrbimo 
za varnost v prometu že pri najmlajših. 

• Varno s soncem: Osveščanje otrok o pomenu sonca in zaščiti pred njim 
(NIJZ). 

• Dan za strpnost:  Mednarodni dan strpnosti (16. 11.); Izobraževalni center 
Eksena. 

• Cici vesela šola: Reševanje nalog s pomočjo revije Cicido. 

• Teden mobilnost: S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih 
navad vrtčevskih in osnovnošolskih otrok in njihovih bližnjih ter posledično 
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k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev in šol. Na ta način 
želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju 
gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja. 

 
INTERESNE DEJAVNOSTI ZA OTROKE  

• Tečaj angleškega jezika - Uvajanje v angleški jezik z učiteljico Lavro Bukšek-
Kreft.  

• Nogomet - Nogomet za otroke od 4. leta starosti naprej v šolski telovadnici 
v izvedbi športnega pedagoga Luke Sambolca. 

• Otroški pevski zbor – v izvedbi vzgojiteljice Tadeje Kunej 
 

NADSTANDARDNI PROGRAM (stroške krijejo starši) 

• Tečaj rolanja - se izvaja v dogovoru z zunanjim vaditeljem (popoldne). 

• Biba se giba – vadba za otroke stare od 4-6 let (v izvedbi športnega 
pedagoga Luke Sambolca in vzgojiteljice Gabrijele Murko). 

• Končni izlet - v mesecu maju. 

• Plesne urice - se izvajajo v dogovoru z izbrano plesno šolo (popoldan), za 
otroke od 3. leta starosti naprej. Plesne urice se izvajajo v prostorih vrtca ali 
šole ob dovolj velikem številu (10) prijavljenih otrok.  

 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

SONČKI 

 

• Starost otrok: od 5 do 6 let 

• Število otrok: 23 

• Vzgojiteljica predšolskih otrok: Majda Pak 

• Vzgojiteljica predšolskih otrok – pom. vzgojiteljice: Tatjana Komperšak 
Škerget 

• Mobilna vzgojiteljica: Tadeja Kunej  
 

 
OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI 

• Roditeljski sestanki: datumi roditeljskih sestankov so razvidni v 
razpredelnici roditeljski sestanki. 

• Elektronska pošta: marija.pak@os-jd.si  

• Pogovorne ure: Pogovorne ure bodo vsako prvo sredo v mesecu, in sicer od 
15. do 16. ure. Starši se za pogovorno uro vpišejo v tabelo, ki visi na oglasni 
deski. Za drug termin pogovorne ure se je možno predhodno dogovoriti z 
vzgojiteljico tudi v drugih dneh ali ob drugi uri, v kolikor določeni termini 
staršem ne ustrezajo. 

• Kotiček za starše: Na oglasni deski starše seznanjamo s tekočimi 
dejavnostmi v vrtcu; obvestila, skrinjica pohval, idej, pritožb, pobud, kritik - 
v garderobi. 

• Družabna srečanja s starši. 
 

DEJAVNOSTI PROGRAMA ZA OTROKE 

• Jutranji krog: To je dejavnost, pri kateri sedimo vsi v krogu na tleh, tako 
otroci kot vzgojiteljice. Cilj kroga je: otrokom in sebi želimo zagotoviti bolj 
sproščeno in ustvarjalno igro in ostale aktivnosti v vrtcu, boljše medsebojne 
odnose, upočasniti prehiter tempo življenja, podaljšati otrokovo pozornost 
in izboljšati njegovo koncentracijo (vaje za sproščanje, umirjanje, 
poslušanje, sledenje navodilom …). 

• Praznovanje rojstnih dni: Ker skrbimo za zdravo življenje (zdrav vrtec), 
bomo rojstne dneve praznovali s sadjem (zaželeno). Vsak otrok lahko 
praznuje tisti dan, za katerega se bomo s starši predhodno dogovorili. 

mailto:marija.pak@os-jd.si
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• Bralni nahrbtnik: V vrtcu si bodo otroci izposodili knjige in jih potem 
odnesli za nekaj dni domov, kjer jim le-te starši preberejo. Otroke bomo ob 
vrnitvi knjige spodbujali, da vsebino tudi pripovedujejo skupini ali 
vzgojiteljici. 

• Jurij teče. 

• Množični Tek otrok z atletsko zvezo Slovenije. 

• Pismo poštarju Pavliju v prazničnem decembru. 

• Sodelovanje s trgovino Hofer, ki nam daje možnost pridobitve novoletnih 
darilc. 

• Cici vesela šola: Reševanje nalog s pomočjo revije Cicido. 

• Vadbene ure v šolski telovadnici: V tem šolskem letu bomo večkrat 
mesečno telovadili v šolski telovadnici (po urniku). 

• Računalništvo: Otrokom omogočen dostop do računalnika v kotičku 
igralnice z namenom spoznati računalnik in splet (poučne računalniške igre, 
učenje skozi igro s pomočjo računalnika, iskanje koristnih informacij). 

• Mali vrtnar: skrbimo za lončnice, spoznavamo zelišča, pripravimo napitek, 
čaj. 

• Teden otroka je od 3. 10. do 9. 10. 2022, letošnje moto pa se glasi: 
»SKUPAJ SE IMAMO DOBRO« Program se bo odvijal ves mesec oktober. 
Dejavnosti bomo popestrili z obiski zunanjih sodelavcev. 

• Mesečne igralne urice – prehajanje iz skupine v skupino, igra v drugih 

igralnicah in spoznavanje vseh skupin, vzgojiteljic, novih prijateljev. 

• Medi medo – Obisk študentov Medicinske fakultete Maribor. 

 

PROJEKTI 

• Eko vrtec: Ločujemo odpadke, zbiramo papir, varčujemo z vodo, elektriko, 
kurjavo, papirjem, skrbimo za red, upoštevamo pravila, vedenje pri mizi, 
odnos do hrane … 

• Zdrav vrtec: Naš vrtec je vključen v projekt ZDRAV VRTEC pri NIJZ.  

• Program Mali sonček: Z različnimi gibalno-športnimi dejavnostmi bodo 
otroci osvajali osnovna gibalna znanja in sposobnosti. Potegovali se bodo za 
nalepke v Športni knjižici in ob koncu prejeli Malo modro medaljo in 
diplomo/priznanje. 

• Mednarodni dan strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo: Človekoljubni 
projekt izobraževalnega centra Eksena. Gre za ozaveščanje otrok o različnih 
oblikah nestrpnosti ter spodbujanje medsebojnega spoštovanja, 
prijateljstva in sodelovanja. 

• Mednarodni dan boja proti korupciji: Sodelujemo s komisijo za 
preprečevanje korupcije, ki predlaga primerno vsebino za otroke (knjiga). 

• Teden mobilnost: S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih 
navad vrtčevskih in osnovnošolskih otrok in njihovih bližnjih ter posledično 
k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev in šol. Na ta način 
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želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju 
gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja. 

• Cici vesela šola: Reševanje nalog s pomočjo revije Cicido. 

• Varno s soncem: Osveščanje otrok o pomenu sonca in zaščiti pred njim 
(NIJZ).    

• Vrtec v naravi: Približati otrokom naravo s pomočjo gozdne pedagogike. 

• Čisti zobki: V sodelovanju z ZD Lenart in zobno asistentko. Občasno 

umivanje zob v vrtcu. 

• Projekt Pasavček: Skupaj z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost v 
prometu skrbimo, da pravilno uporabljamo otroške varnostne sedeže in 
pasove v avtomobilih. 

 
INTERESNE DEJAVNOSTI ZA OTROKE 

• Tečaj angleškega jezika - Uvajanje v angleški jezik z učiteljico Lavro Bukšek-
Kreft. 

• Nogomet - Nogomet za otroke od 4. leta starosti naprej v šolski telovadnici 
v izvedbi športnega pedagoga Luke Sambolca. 

• Folklora v vrtcu - Z ljudskimi plesi in igrami otroke seznani učiteljica Barbara 
Waldhutter. 

• Otroški pevski zbor (vzgojiteljica Tadeja Kunej) 
 

NADSTANDARDNI PROGRAM (stroške krijejo starši) 

• Čisti zobki - zobni alarm sodelovanje z ZD Lenart in zobno asistentko 
(dopoldne) 

• Plesne urice se izvajajo v dogovoru z izbrano plesno šolo (popoldan), za 
otroke od 3. leta starosti naprej. Plesne urice se izvajajo v prostorih vrtca ali 
šole ob dovolj velikem številu (10) prijavljenih otrok. 

• Tečaj rolanja se izvaja v dogovoru z zunanjim vaditeljem (popoldne) 

• Končni izlet - v mesecu maju (dopoldne) 

• Biba se giba -telovadba za predšolske otroke stare od 3 do 6 let, v šolski 
telovadnici. 

• Plavalni dan v termah Ptuj – junij 

 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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SODELOVANJE VRTCA Z ZUNANJIMI DELAVCI IN S STROKOVNIMI SLUŽBAMI 

• Lovsko društvo Jurovski Dol 

• PGD Jurovski Dol 

• Mercator trgovina Jurovski Dol 

• Športno društvo Jurovski Dol 

• Zdravstveni dom Lenart 

• Policijska postaja Lenart 

• Matična knjižnica Lenart 

• Kulturno društvo Jurovski Dol 

• Društvo upokojencev Jurovski Dol 

• Društvo kmečkih gospodinj Jurovski Dol 

• Čebelarska družina Jurovski Dol 

• Občina Sv. Jurij Jurovski Dol 

• Karitas Jurovski Dol 

• Podjetje Veverička (Gregor Muršec) 

• Razne lutkovne skupine 

• Razni posamezniki (predstavitev poklicev, obrti, hobijev …) 
 

PROGRAM STALNEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH 
STROKOVNIH DELAVK VRTCA 

 

• Študijske delavnice preko mentorskih vrtcev. 

• Strokovni aktivi vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic (4 aktivi). 

• Seminarji, izobraževalne pedagoške konference, predavanja. 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
 
 

 

 HVALA VSEM STARŠEM, KI STE NAM ZAUPALI VAŠEGA OTROKA. 
 

Želimo si, da bi se vaš otrok in tudi vi v našem vrtcu dobro počutili. Skupaj bomo 
oblikovali prijetno sožitje ob druženju, igri in delu. Poskrbeli bomo za varnost vaših 
otrok, za prijazno in umirjeno okolje, prežeto z domišljijo. 


