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Spoštovani starši ! 

 

Vrtec ni le otrokov življenjski prostor, ampak poleg družine najpomembnejši dejavnik za spodbujanje 

razvoja otrok. V vrtcu Mala Nedelja želimo doseči, da bo vsak otrok v polni meri živel svoje življenje in 

doživljal veselje lastnega spoznavanja, izpopolnjevanja, ustvarjanja in soustvarjanja, samostojnosti in 

odraščanja. Da bo vsak otrok občutil največjo srečo v spoznanju, da ga imamo radi. Hvala tudi vsem 

staršem, ki nam zaupate svoje otroke, še posebej tudi tistim, ki aktivno sodelujete in nam pri našem 

vzgojnem delu pomagate. Naš vrtec je v zadnjih letih veliko dosegel. Sledimo razvoju, novim smernicam, 

strmimo k višji kvaliteti, ki jo bomo v prihodnjem letu še nadgrajevali. Ponosni smo na naš vrtec, na naše 

otroke in na naše vzgojiteljice vrtca. Še naprej želimo vsem otrokom, ki obiskujejo naš vrtec nuditi varno in 

čustveno okolje, kjer se bo vsak posameznik dobro počutil. 

 

                                                                                                                                           

 

Če načrtuješ za eno leto, 

posej žito; 

Če načrtuješ za deset let, 

posadi drevo; 

Če načrtuješ za prihodnost, 

vzgajaj otroke. 

 

(Kitajski pregovor) 

 
 

 

 

ORGANIZACIJSKA SHEMA VRTCA  

Ravnateljica: Breda Žunič, univ. dipl. prof. slov. jezika 

Pomočnica ravnateljice, pedagoški vodja vrtca: Ksenija Kolar Švarc, dipl. vzg. pred. otrok 

Nadomeščanje vodje vrtca: Silvija Filipič, dipl. vzg. pred. otr.  

Svetovalna delavka: Nina Škraban, univ. dipl. pedagog  

  

POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE : 

RAVNATELJICA : 02 /5858 – 172 

VRTEC : 02/ 5858 – 185 

TAJNIŠTVO : 02/ 5858 – 170 

SVETOVALNA DELAVKA : 02/ 5858 - 177 

                                                 

TEHNIČNI DELAVCI:  

Kuharice: Monika Košti, Katarina Puconja, Zlatka Kolbl 

Čistilki: Zdenka Žnidarič, Ljubica Prša 



Hišnik: Milan Cvetko 

Tajnica: Aleksandra Horvat 

Računovodstvo: Danijela Rozmarič 

 

 

POSLOVALNI ČAS VRTCA:  

Delovni čas vrtca je od 5.30 do 15.45.   

Vrtec deluje celo šolsko leto, od 1. septembra do 31. avgusta. Poletno delo v juliju in avgustu 

usklajujemo na podlagi prijavljenega števila otrok. Vrtec obratuje tudi v času tedenskih in  

poletnih počitnic, če je vključenih najmanj pet otrok (po sklepu št. 129 občine Ljutomer). 

Za dneve zaprtja vrtca se staršem, ki podajo izjavo, da otrok ne bo vključen v vrtec, ne obračuna 

plačilo. Starši, ki podajo izjavo, da bodo otroka vključili, pa ga ne pripeljejo, plačajo prispevek, 

kot da bi bil otrok prisoten. 

 

V okviru poslovalnega časa je otrok v vrtcu lahko največ devet ur (ekonomska cena vrtca – 

dnevni program – je izračunana za 9 urno bivanje otrok v vrtcu).  

 

Vse potrebno glede vpisa – izpisa otroka urejate v vrtcu pri vodji enote.   

Da bi vsak problem ali dilemo lahko skupno in čim prej rešili, nas lahko ves čas delovanja vrtca 

pokličete na stacionarni ali mobilni telefon. Če boste zaradi zasedenosti vzgojiteljic imeli težave s 

vzpostavitvijo kontakta, lahko pokličete v tajništvo šole, kjer vam bodo zagotovo pomagali.  

 

 

PRIORITETNE NALOGE IN PROJEKTI VRTCA V š. l. 2021/2022 

 50. OBLETNICA VRTCA IN OTVORITEV PRIZIDKA VRTCA 

 VSUO – varno in spodbudno okolje za vse 

 TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TUV)  

 ZDRAVJE V VRTCU (projekt NIJZ Slovenija) 

 POMAHAJMO V SVET  

 EKONAHRBTNIK 

 NAJŠPORTNI VRTEC 

 VARNO S SONCEM (projekt ZZZV Celje) 

 MALI SONČEK (gibalni športni program) 

 TURIZEM IN VRTEC (Turistična zveza Slovenije) 

 ZOBNI ALARM (Zdravstveni dom Ljutomer) 

 

 

 

PEDAGOŠKE DELAVKE VRTCA 

 
Vzgojiteljice:   Pomočnice vzgojiteljic: 

Ksenija Kolar Švarc 

Jolanda Magdič                                Cecilija Rojht 

Lilijana Tropenauer                          Liljana Peršak 

Sandra Smrekar                             Bronja Dolamič                            

Silvija Filipič                                    Anita Kosi 



                               

Dijakinje na praksi :  

 Jana Novak, dijakinja 3. letnika GFML Ljutomer, smer predšolska vzgoja 

 
 

 

 

 

 

 

ODDELKI V VRTCU 
 

1. Heterogena skupina: 1 do 3 leta – 1 oddelek 

2. Heterogena skupina : 1 do 3 leta – 1 oddelek 

3. Homogena  skupina: 3 do 4 leta – 1 oddelek  

4. Heterogena skupina : 4 do 6 let – 1 oddelek (hotel) 

 

 

POSLOVALNI  ČAS VRTCA 

 
 

Delovni čas vrtca je od 5.30 do 15.45.   

Vrtec deluje celo šolsko leto, od 1. septembra do 31. avgusta. Poletno delo v juliju in avgustu 

usklajujemo na podlagi prijavljenega števila otrok (po sklepu občine Ljutomer mora biti 

prijavljenih najmanj 5 otrok, da je vrtec odprt).  

V okviru poslovalnega časa je otrok v vrtcu lahko največ devet ur (ekonomska cena vrtca – 

dnevni program – je izračunana za 9 urno bivanje otrok v vrtcu).  

Vse potrebno glede vpisa – izpisa otroka urejate v vrtcu pri vodji enote Kseniji Kolar Švarc. 

Da bi vsak problem ali dilemo lahko skupno in čim prej rešili, nas lahko ves čas delovanja vrtca 

pokličete na stacionarni ali mobilni telefon. Če boste zaradi zasedenosti vzgojiteljic imeli težave s 

vzpostavitvijo kontakta, lahko pokličete v tajništvo šole, kjer vam bodo zagotovo pomagali.  

 

 
CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE (ZAKON O VRTCIH)  

• Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih;  

• razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega 

doživljanja in izražanja;  

• razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanja v 

skupinah;  

• negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter 

razvijanje neodvisnega mišljenja;  

• spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, 

kasneje pa tudi branja in pisanja;  

• spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja;  

• posredovanje znanj različnih področij znanosti in iz vsakdanjega življenja;  

• spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja.  

 

 



 
 

 

 

Ponujamo programe, ki jih določa Zakon o vrtcih in so zasnovani v skladu s cilji in smernicami 

predpisanega nacionalnega Kurikuluma za vrtce.  

  

KURIKULUM ZA VRTCE  

• Je nacionalni dokument in predstavlja od 1. 10. 1999 dalje strokovno podlago za 

delo v vrtcih. V njem so opredeljena temeljna načela in cilji predšolske vzgoje. 

Oblikovan je na osnovi sodobnih spoznanj, da otroku nudimo, da svet razume celostno, 

da se razvija in uči v aktivni povezavi s socialnim in fizičnim okoljem ter si v interakciji z 

odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost.  

  

Izvajamo dnevni program, ki traja od 6 – do 9 ur, in sicer:  

Za predšolske otroke izvajamo dnevni program, ki traja od  6-9 ur, in sicer:  

• za otroke prvega starostnega obdobja od 1. do 3. leta starosti;  

• za otroke drugega starostnega obdobja od 3. leta do vstopa v šolo;  

• načrt aktivnosti za otroke, ki niso vključeni v dnevno varstvo in jih vabimo v 

veselem decembru ter ob vpisu otrok v vrtec – dan odprtih vrat.  

 

Pri izvajanju programa neposredno upoštevamo:  

- starost otrok;  

- značilnosti otrokovega razvoja od vstopa v vrtec do vstopa v šolo;  

- razlike med otroki glede na razvoj, otrokovo osebnost in sposobnosti;  

- želje in interese otrok in staršev.  

 

 

 

CILJI IN NALOGE NAŠEGA VRTCA V ŠOL. LETU 2021/2022 

Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov, vzgoja za zdrav način življenja v zdravem 

okolju ter vzgoja za vseživljenjsko in okoljsko odgovornost. Spodbujanje otrok in staršev 

k zdravemu načinu praznovanja rojstnih dni. Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in 

izmenjava idej (projekt ZDRAVJE V VRTCU). 

Rdeča nit v š.l. 2021/2022: KREPIM SEBE IN SVOJO SKUPNOST 

 

Vsak otrok, vsi, ki delamo v vrtcu, vsi, ki z nami sodelujejo, starši…moramo poskrbeti za 

varno in spodbudno okolje za vse.  Vzgojiteljice se bomo vsakodnevno  trudile za:  

 skrb za varnost, orientacijo 

 potrditev, sprejetost 

 spoštljivo in spodbudno komunikacijo 

 sprejemanje različnosti, individualizacijo, 

 pravičnost 

 upravljanje s konflikti 

 skrb za psihofizično blagostanje 

PREDSTAVITEV PROGRAMOV 
 



(projekt VSUO) 

 

Projekt ZOBNI ALARM – namen projekta je približati otrokom pomen ustne higiene in 

jih praktično naučiti učinkovitih in varnih tehnik čiščenja zob. Je projekt, preko katerega 

želimo otroke naučiti, da bodo za svoje zobe skrbeli pravilno, redno in z veseljem. 

 

Spodbujanje intenzitete gibanja in s tem izboljšanje motoričnega razvoja ter ozaveščanje 

staršev o pomenu gibanja za zdravje. Zaznavanje in odkrivanje svojega telesa, 

preizkušanje, kaj  telo zmore, doživljanje veselja in ponos ob razvijajočih se sposobnostih 

in spretnostih ter gradnja zaupanje vase. (MALI SONČEK) 

 

V šolskem letu 2021/2022 bomo sodelovali v vseslovenskem gibanju Turizem in vrtec na 

temo Z igro do prvih turističnih korakov.  Letošnja rdeča nit projekta je: VODA IN 

ZDRAVILNI TURIZEM 

 

Odkrivanje in spoznavanje lastnosti sončnih žarkov: svetlobe, toplote, zdravju koristnih 

in 

škodljivih posledic ter kako se obvarovati pred škodljivimi vplivi sonca (Projekt 

VARNO S SONCEM). 

 

Povezovanje otrok in strokovnih delavcev vrtcev UE Ljutomer, Veržej, Križevci in 

Razkrižje 

v skrbi za zdravo zeleno okolje (EKO nahrbtnik »Zelena žabica«). 

 

Doživljanje in podoživljanje prijetnih izkušenj v knjižnici in v skupini  ob poslušanju in 

branju otroške literature, družinsko branje, literatura in knjižnica za starše, predšolska 

bralna značka… 

(Zgodnje opismenjevanje in Bralna značka otrok, Bralni nahrbtniki oddelkov) 

 

Krepitev odgovornosti zaposlenih in staršev pri vzpostavljanju varnega, kvalitetnega, 

sproščenega, transparentnega in spodbudnega učno-vzgojnega okolja. 
 

 

DAN V VRTCU 

 

Strokovno delo v vrtcu je naravnano tako, da otrokom omogoča varno, zdravo, čustveno, toplo in 

srečno otroštvo, z interakcijami, ki skozi ves dan vplivajo na razvoj otrokovih miselnih, telesnih, 

čustvenih in socialnih sposobnosti.  

 

JUTRANJI SPREJEM OTROK:  

Je vsakdanji stik otrok z vzgojiteljico, z ostalimi otroki in s splošno klimo v vrtcu. Tu je med 

strokovno delavko in starši priložnost za kratki pogovor o počutju, razpoloženju in doživljanju 

otroka. Izvajamo jutranji krog, kjer se otroci medsebojno doživljajo in izražajo svoje potrebe in 

želje.  

 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO  



Osnovna strokovno načrtovana, spontana ali usmerjena dejavnost za lastno aktivnost otrok je igra, 

skozi katero se otroci učijo. Strokovne delavke skrbijo za ureditev prostora, pripravo materiala in 

sredstev oziroma pogojev, ob tem pa vedno upoštevajo otrokov razvoj in potrebo. Vse to otroke 

spodbudi k ustvarjanju, sproščanju, domišljiji, raziskovanju, preizkušanju, zadovoljevanju želja in 

potreb ter interesov.   

Dejavnosti potekajo v prostorih vrtca ali na prostem, otroci pa ob njih razvijajo svoja nagnjenja in 

sposobnosti.   

 

PREHRANJEVANJE OTROK:  

Dnevno v vrtcu zagotavljamo štiri obroke hrane ter sadje skozi ves dan. Za žejo ponudimo vodo 

in nesladkan čaj. Otroke spodbujamo k zdravim prehranjevalnim navadam, obroke pripravljamo 

v domači kuhinji.  

 

POČITEK:  

Potrebe po počitku zagotavljamo v skladu z otrokovim ritmom skupine v vrtcu in potrebami 

posameznega otroka v dogovoru s starši. Otrokom, ki pri počitku ne zaspijo nudimo umirjene 

dejavnosti, individualne mirne in tihe igre v kotičkih, oglede knjig. Čas počitka je prilagojen 

potrebam posameznika.  

Dan v vrtcu se zaključi s spontano ali vodeno igro v prostoru ali na prostem.  

 

 

OBOGATITVENE IN DODATNE DEJAVNOSTI 

 

Vsebinska popestritev osnovnega programa so obogatitvene in dodatne dejavnosti. Gre za aktivnosti, ki jih 

organizira in izvaja vrtec v sodelovanju z zunanjimi sodelavci in starši občasno, daljši in krajši čas, odvisno 

od izvedbenega kurikuluma vrtca, interesa otrok in želja staršev. 

 

.  

DODATNE DEJAVNOSTI 

 

Dodatne dejavnosti se izvajajo na podlagi zadostne prijave otrok in ob upoštevanju vseh priporočil 

NIJZ. 

 

LUTKOVNI ABONMA 

Je namenjen otrokom od 3. leta starosti naprej in vključuje ogled petih lutkovnih predstav v Domu kulture 

v Mali Nedelji.  

 

PLAVALNI TEČAJ V BIOTERMAH MALA NEDELJA 

Je namenjen otrokom, ki bodo v jeseni šli v 1. razred devetletke. Izvajalec je plavalna šola Delfin. Starši 

krijete stroške vstopnine in izvedbe tečaja. Tečaj se izvaja predvidoma v spomladanskih mesecih. Za 

varnost skrbijo vzgojiteljice, ki spremljajo otroke na plavalni tečaj. 

 

LETOVANJE OTROK – VRTEC V NARAVI 

Poteka v Zavodu Marianum v Veržeju v spomladanskih mesecih. 

 Za varnost skrbi ustrezno število vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. 

 

Dodatne dejavnosti organiziramo v skladu z željami in interesi staršev.  osnovi pisnih prijav. Vse dodatne 

dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji sodelavci, so plačljive. 

Izvajajo se v prostorih vrtca in zunaj njega po končanem vzgojnem programu vrtca. 

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

 

ŠPORTNA ZNAČKA MALI SONČEK:  



Je namenjena otrokom od 2. – 6. leta starosti. Vsebuje 4 stopnje: Mali sonček – modri (za otroke 

od 2. do 3. leta); Mali sonček – zeleni (za otroke od 3. do 4. leta); Mali sonček – oranžni (za 

otroke od 4. do 5. leta); Mali sonček – rumeni (za otroke od 5. do 6. leta).Vse štiri ravni se 

vsebinsko povezujejo, dopolnjujejo in nadgrajujejo, zato je zaželeno, da otroci sodelujejo na vseh 

stopnjah programa oziroma predelajo celoten program. Otroci naj bi po nivojih opravili vsaj 5 

nalog; na koncu dobijo športni pripomoček z logotipom Malega sončka in priznanje.  

 

PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA  

Kdor rad bere, dobro misli. Skrbeli bomo, da bodo otroci imeli čim več stika s knjigo (odnašanje domov v 

obliki bralnega nahrbtnika). Vzgojiteljice iz skupin bodo poskrbele, da bodo izposojale knjige iz knjižnice, 

da jih bodo otroci  lahko odnesli domov (otroci od 1. leta naprej). V predšolsko bralno značko vključujemo 

otroke od 3. leta naprej. 

 

 

 

PRAVICE STARŠEV IN OTROK TER NAČINI POVEZOVANJA IN SODELOVANJA 

 

 

Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država  optimalen razvoj, ne glede na spol, socialno in 

kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesni in duševni razvoj. 

 

Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. 

Uresničevanje zahtev po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in 

drugačnosti, ki jo mora omogočati organizacija 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. Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni. 

 

STARŠI IMAJO PRAVICO DO: 

 obveščenosti o programu vrtca in aktivnega sodelovanja v njem. Pri tem pa morajo upoštevati meje 

svojega odločanja in ne posegajo v strokovno avtonomnost vrtca; 

 strokovne pomoči pri vzgoji otroka, ki zajema seznanjanje s spoznanji stroke o predšolskem otroku in 

osveščanje o pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja ter obveščenosti o razvoju in dosežkih otroka.  

 

V našem vrtcu izvajamo naslednje oblike sodelovanja 

 

INFORMATIVNO: 

• rojstni dnevi otrok,  

• prikaz utrinkov vsakodnevnega dela na oglasnih deskah in v spletnih igralnicah 

• izvajanje različnih dejavnosti, ki bodo povezovale otroke, delavce vrtca in šole,  

              starše in lokalno skupnost,  

 

DRUŽABNO: 

 Pohodi (v kolikor bo izvedljivo) 

 Rojstni dnevi otrok 

 Zaključna prireditev vrtca in slovo mini maturantov 

 

KULTURNO: 

 Razne prireditve in nastopi otrok (Mavrični vrtiljak,  Slovo od vrtca,…) 

 

IZOBRAŽEVALNO: 

  

 



 

SODELOVANJE STARŠEV V KORIST OTROKA IN KAKOVOSTI PROGRAMA 

 

Obdobje od rojstva do vstopa v šolo je pomembnejše za razvoj otrokove osebnosti. Je temelj, na katerem 

sloni ves poznejši razvoj. Prvi in osnovni nosilec vzgoje je in bo ostala družina.  

Prav zato je sodelovanje staršev v vzgojnem procesu kot most, ki veže družinsko in institucionalno vzgojo. 

Obe obliki vzgoje se dopolnjujeta, prepletata in medsebojno bogatita. 

 

Z vašim aktivnim sodelovanjem boste svojega otroka lahko spoznali še v drugačnih situacijah kot ga 

poznate. 

Vsaka pomoč staršev je dobrodošla; vašega zadovoljstva se radostimo tudi mi, hkrati pa vas spodbujamo za 

nadaljnje poglobljeno delo na pedagoškem področju. Kakovost otrokovega življenja se zrcali v uspešnosti 

sodelovanja vrtca in družine. 

 

 

 

 

PRIPOROČILA IN OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA 

 

Zakon opredeljuje tudi obveznosti staršev do vrtca. Te so: 

 upoštevanje pravil vrtca, 

 upoštevanje določil Pravilnika o varnosti otrok v prometu, 

 pravočasno prihajanje po otroka -  spoštovanje odpiralnega časa vrtca 

 oddajanje otroka odgovorni osebi v vrtcu, 

 sporočanje o odsotnosti otroka do 8. ure zjutraj 

 redno plačevanje oskrbnine, 

 prebiranje pisnih obvestil na oglasnih deskah in spremljanje spletnih igralnic 

 spoštovanje sprejetih dogovorov;   

 

 

Za nastale konfliktne situacije in probleme poiščite možnosti reševanja znotraj vrtca ali v pristojni 

instituciji. V imenu vseh staršev lahko govorite le v primeru, če ste za to pooblaščeni (Svet staršev); svoja 

lastna stališča morate ločiti od tistega, kar govorite v imenu ostalih staršev. 

 

 

 

 

ODGOVORNOST STARŠEV DO ZAPOSLENIH V VRTCU 

 

 Spoštovanje pravice do zasebnosti delavcev vrtca in nedotakljivost njihove osebne integritete. 

 Spoštovanje kompetentnosti, avtonomije, iniciative in ustvarjalnosti delavcev vrtca. 

 Negovanje strpnih medsebojnih odnosov brez predsodkov glede na raso, vero, nacionalno in 

etično pripadnost, starost, premoženje, politično prepričanje ali življenjski slog delavca vrtca. 

 Če opazite nemoralno ali nestrokovno ravnanje delavca vrtca, opozorite delavca vrtca ali 

vodilnega v vrtcu. Ocena ali presoja mora temeljiti na dejstvih, pomembnih z vidika otroka, 

interesa družine in programa vrtca. 

 

 

 

 



 

VPIS OTROK 

 

Vpis otrok je v prvi polovici meseca aprila,  in sicer po določilih Pravilnika o sprejemu 

otrok v vrtce v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 2/2011). 

Staršem dajemo možnost, da lahko otroke vpišejo tudi med letom, če je prostor v 

oddelkih. 

Vpis opravi vodja vrtca.  

V letošnjem šolskem  letu bo vpis potekal  od ponedeljka, 28. 3. – do četrtka, 31. 3. 2022. 

Otroci opravijo zdravniški pregled pred vključitvijo v vrtec. Staršem se višina plačila 

določi z odločbo, ki jo izda pristojni center za socialno delo po Zakonu o uveljavljanju 

pravic iz javnih sredstev. 

KOMISIJO ZA VPIS SESTAVLJAJO:  

•          Breda Žunič, ravnateljica 

• Ksenija Kolar Švarc, pomočnica ravnateljice za vrtec 

• Angelca Lukman, predstavnica občine Ljutomer 

 
 

 

 
UVAJANJE V VRTEC  

Poteka od 1.9. 2021 ob prisotnosti staršev, ki izpolnjujejo PCT pogoj in sicer prvi in drugi dan od 

9.00 – 10.00, za vse nadaljnje dni uvajanja pa se starši in vzgojiteljici v skupini sproti dogovarjata 

in je odvisno od reakcij in počutja otroka na novo okolje v skupini.  

Srečanje  s starši otrok novincev opravi pedagoška vodja vrtca v mesecu maju v skladu z 

veljavnimi ukrepi NIJZ. 

 

 
 

 

POMEMBNI DNEVI (prireditve, prazniki, šolske počitnice) 

 

Pomembni dnevi (prireditve, prazniki, šolske počitnice) – bodo organizirani v 

skladu z aktualnimi ukrepi NIJZ: 
 

DEJAVNOSTI 
 

ČAS IZVEDBE ODGOVORNA OSEBA 

SEPTEMBER 
 
ZOBNI ALARM – pričetek 
projekta 
 
Obisk tetke jeseni 
 
 
2. Športne igre v vrtcu 
Cezanjevci 

 
 

Po dogovoru 
 
 

28.9. 2021 
 
 
 

23.9. 2021 

Vzgojiteljice v oddelkih 
 

                Po dogovoru 
 
 
 

V obliki virtualne izvedbe 
 
 

Vse strokovne delavke 



(udeleži se skupina 4 – 6) 
 
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 

 
Dan brez avtomobila 

 
 

20. 9. – 24. 9. 2021 
 
 

23.9. 2021 

OKTOBER  
Praznovanja in aktivnosti v 
tednu otroka 
MOTO: »RAZIGRAN UŽIVAJ 

DAN« 

 
Dan športa za najmlajše v ŠIC 
– u Ljutomer (predšolski 
otroci) 
 
 
 
Jesenske počitnice 

 
4.10 . – 8.10. 2021 

 
 
 
 

 
 
                 8.10. 2021 

(9.00 – 11.30) 
Alternativa – na daljavo 

 
 

25.10. – 1.11. 2021 

Sandra Smrekar 
Anita Kosi 

Bronja Dolamič 
Silvija Filipič 

 
 
 
 

Vzgojiteljice starejših skupin 

 
NOVEMBER  
Delavnica za starše – izdelava 
novoletne dekoracije po 
skupinah 
 
TRADICIONALNI SLOVENSKI 
ZAJTRK 

 
 
 

v tednu od 22.11. – 26.11. 
2021 

(dogovori po skupinah) in če 
bo epidemiološka slika 

ugodna 
 

18.11. 2021 

 
 
 

Vse strokovne delavke 
 
 
 
 

Vse strokovne delavke 

DECEMBER  
Čarobni mesec december 

 
 

Čarobni večer z lučkami  
 
 
 
 Prihod Božička 
 

 
Proslava ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti 
 
Božično – novoletne počitnice 
 
CICIBANIADA – MINI 

 
ves mesec december 

 
 

             15.12. 2021  
(če bo epidemiološka slika 

ugodna) 
 

                   22.12. 2021 
(po skupinah) 

 
 

po dogovoru z OŠ 
 
 

25.12. 2021 – 2.1. 2022 
 

 
 

Vse strokovne delavke vrtca 
 
 
 
 
 
 

Vzgojiteljice starejših otrok 
 
 
 
 

Vzgojiteljice starejših otrok 



OLIMPIJADA v ŠIC – u 
Ljutomer (udeleži se ekipa 
štirih otrok pred vstopom v 
šolo) 

 
28.1. 2022 

 od 9. 00 – 11.00 

 
FEBRUAR  
Glasbena urica v Glasbeni šoli 
Ljutomer 
 
DPM predstava v KD Ljutomer 
v izvedbi lutkovne skupine 
vrtca Ljutomer 
 
Počastitev dneva kulture 
 
Veselo pustovanje 

 
Zimske počitnice 

 
 

1. 2. 2022 ob 9.30 
 
 

po dogovoru z DPM 
 
 
 

po dogovoru z OŠ 

 
1.2. 2022 

 
28.2. 2022 – 4.3. 2022 

 
 
 
 
 

Vse strokovne delavke 

MAREC  
 
 
Srečanje mamic in očetov  ob 
materinskem dnevu  
 

 
 
 
 

Marec 2021 
(po dogovoru) 

Alternativa – na daljavo 

 
 
 
 

Vse strokovne delavke 

APRIL  
 
MAVRIČNI VRTILJAK 
 
Velika noč in velikonočni 
ponedeljek 

 
VPIS otrok za novo šolsko leto 
 
Srečanje babic in dedkov 
 
Dan zemlje – različne 
aktivnosti 
 
ZAKLJUČEK EKO NAHRBTNIKA 
»ZELENA ŽABICA« v vrtcu 
Stročja vas  
 
Prvomajske počitnice 

 
 

14.4. 2022 ob 16.30 uri 
 
 

18.4. 2022 
 

28.3. – 31.3. 2022 
 
              Po dogovoru 

 
                 22.4.2022 

 
 

                  22.4.2022 
 
 

27.4. – 2.5. 2021 

 
 

Vzgojiteljice starejših otrok 
 
 

Vse strokovne delavke vrtca 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzgojiteljice starejših skupin 

MAJ   



Dan prijateljstva – 
medobčinska prireditev 
 
 
Vrtec v naravi – Marianum 
Veržej 
 
ZAKLJUČEK MALEGA SONČKA 
IN 2. ŠPORTNO DRUŽENJE V 
VRTCU LJUTOMER 

13.5. 2022 
ob 9. uri 

(ob ugodni epidemiološki 
situaciji) 

 
 
               po dogovoru 

Po dogovoru ob ugodni 
epidemiološki situaciji 

               
31.5.2022 

Vse strokovne delavke vrtca 
Koordinatorka: Ksenija Kolar 

 
 
 

Vzgojiteljice starejših skupin 
 

Vzgojiteljice starejših skupin 

JUNIJ  
 
PLAVALNI TEČAJ za otroke 
pred vstopom v šolo – 
Plavalna šola Delfin in 
Bioterme 
 
 
 
 
LIKOVNA KOLONIJA v izvedbi 
Vrtca Ljutomer 
 
 
Zaključna prireditev in slovo 
otrok – mini maturantov, ki 
odhajajo v šolo 
 

 
              

6. – 8. 6. 2022  
od 11.30 – 14.30 

 ŠZ Ljutomer in plavalna šola 
Delfin 

 
 
                  

2. 6. 2022 
 
 
 
             Po dogovoru 
 

 
 
 

 
 

Vzgojiteljice starejših skupin 
 
 
 

Vzgojiteljice starejših skupin 
 
 
 

Vse strokovne delavke vrtca 
Koordinatorka: Silvija Filipič 

 
 

Vsi strokovni delavci 

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI 
OTROK 

Vse leto Vsi strokovni delavci vrtca 

 

 

PRAVILA V VRTCU 

 

ŠE NEKAJ UPORABNIH PODATKOV  

STARŠI IN VARNOST OTROK:  

• Otrok naj prihaja v vrtec v spremstvu odraslega, saj to določa in zahteva 

Pravilnik o varnosti otrok v prometu. Če kljub temu menite, da ga lahko zaupate 

starejšemu otroku, boste morali podpisati izjavo, ki vas zavezuje, da za morebitne 

nezgode na poti v vrtec odgovarjate sami. Če takšne izjave ne podpišete, odgovorna 

oseba otroka ne sme pustiti iz vrtca, dokler ne pridete sami ponj.   

• Otroka vedno predajte odgovorni osebi v skupini, zaradi njegove varnosti ga ne 

puščajte ga v garderobi oz. pred vrtcem. 

• Ob oddaji otroka nam sporočite, kakšno je njegovo počutje. Izmenjali bomo 

nekaj prijaznih besed in se na kratko pogovorili o morebitnih nejasnostih iz prejšnjega 

dne.  



• Pravočasno prihajajte po otroka, saj je zanj izredno pomemben občutek varnosti, 

ki ga občuti ob varnem vsakodnevnem ritmu. Osamljeno čakanje brez vrstnikov povzroča 

pri njem žalost in občutek zapuščenosti.  

• Če pride po otroka nam neznana oseba, ki ni navedena na vašem soglasju oseb, 

nam to predhodno sporočite.   

• Prepovedano je žvečenje žvečilnega gumija ter prinašanje kakršnihkoli igrač v 

vrtec. Dovoljene so le ninice in mehke igrače, ki jih otrok rabi pri počitku. 

• Otroci v vrtcu naj ne nosijo nakita in drobnih predmetov, saj v otroški 

razigranosti lahko pride do nesreče (prstan lahko da otrok v usta in pogoltne, uhani so 

lahko vzrok za raztrganine ušes, verižice lahko onemogočijo dihanje…).   

• Otrok naj ima v vrtcu obute copate z nedrsečimi podplati, ki omogočajo 

nemoteno gibanje in preprečujejo nezgode.  

  

ZDRAVJE IN OSEBNA HIGIENA 

• Skozi igralno izkušnjo bomo skrbeli za zdrav socialni razvoj otrok.  

• Zdravil v vrtcu ne bomo dajali, razen v primeru, če starši prinesete zdravniško potrdilo z 

ustreznim navodilom zdravnika.  

• Za zdravje lastnega otroka ste dolžni poskrbeti starši. Bolan otrok mora ostati doma, saj v 

nasprotnem primeru ogroža svoje zdravje ter zdravje ostalih otrok v vrtcu.   

• Starši poskrbite za otrokovo osebno higieno, kajti neurejeni in higiensko zanemarjeni 

otrok lahko nehote postane tarča posmeha in osamitve drugih otrok.   

• Otrok naj bo oblečen in obut vremenu in temperaturam primerno, da bo med igro lahko 

sproščen. V prostoru naj ima tanka in ne pretopla oblačila, za zunaj pa toplejša. Za primer 

morebitnih »nezgod« naj ima otrok v vrečki iz blaga nadomestno perilo, ki naj bo označeno.   

• Poškodbe, bolezen – obveščanje. Predšolski otroci so zaradi svoje radoživosti, 

nespretnosti in precenjevanja svojih sposobnosti veliko bolj izpostavljeni možnostim 

poškodb.  

Čeprav se zaposleni trudimo, da bi jih preprečili, pa do njih lahko kljub temu pride. Zaradi 

tega je nujno, da imamo vašo telefonsko številko, na katero vas lahko vedno pokličemo. 

Klicali vas bomo le v primeru, ko poškodba zahteva pomoč zdravnika. Na manjše poškodbe 

(udarnine, odrgnine, ugrizi ipd.) pa vas bo obvestila odgovorna oseba ob prevzemu otroka.  

Vzemite si čas in ji v celoti prisluhnite, da ne bi prišlo do nesporazumov (»Nihče mi ni 

povedal …«). Prav tako vas bomo poklicali, če bo imel otrok zvišano temperaturo, boleče 

vnetje ušes,  zobobol, če bo tekoče odvajal blato, če bomo pri otroku opazili uši ali gliste v 

blatu. 

  

PRINAŠANJE STVARI OD DOMA 

Sladkarije:    

 Otroci radi prihajajo v vrtec s »priboljškom«. Trudimo se, da se to ne bo dogajalo. 

Nošenje sladkarij v vrtec ni dovoljeno. 

Igrače:  

 Skupaj poskrbimo, da otrok glede na trenutno situacijo ne bo prinašal igrač v vrtec. 

Dovoljujemo prinašanje ninic in mehke igrače za počitek. Poskrbite, da bodo čiste. 

 Za igrače, ki jih prinese otrok v vrtec, ne odgovarjamo.   

 Igrače s katerimi se otroci igrajo v vrtcu se vsakodnevno razkužujejo. 



  

Garderoba:  

  Prinašajte rezervna oblačila v manjšem nahrbtniku in naj jih bo dovolj.  

• Obutev označite z imenom, saj zaradi enakih modelov prihaja do zamenjav.   

• Dovolite otroku in ga opogumljajte, da se sam obuje, obleče, sezuje, sleče, saj je 

to za otroka zelo pomembno učno delovno opravilo.   

 

 

 

MEDSEBOJNA ODGOVORNOSTI  ZAPOSLENIH VRTCA  IN STARŠEV  

• spoštovanje pravice do zasebnosti delavcev vrtca in staršev ter nedotakljivosti 

njihove osebne integritete;  

• spoštovanje medsebojne kompetentnosti, avtonomije, iniciativnosti in 

ustvarjalnosti delavcev zavoda;  

• negovanje strpnih medsebojnih odnosov brez predsodkov glede na raso, vero, 

nacionalno ali etično pripadnost, starost, premoženje, politično prepričanje ali življenjski 

slog delavca zavoda;  

• opozarjanje na morebitno nemoralno ali nestrokovno ravnanje vseh deležnikov;  

• ocenjevanje in presojanje naj se izvaja na temelju dejstev, pomembnih z vidika 

otroka, interesov družine in programa vrtca in šole.  

  

PLAČEVANJE OSKRBNIN 

• Oskrbnina se poravnava sproti v skladu z zakonodajo.  

• Za vnaprej napovedano odsotnost, ki traja najmanj 3 delovne dni, se odbijejo 

stroški živil in del materialnih stroškov.  

• Za odsotnost bolezni, ki traja neprekinjeno najmanj 15 delovnih dni in se 

dokazuje z zdravniškim potrdilom, se staršem zaračuna rezervacijo mesta v višini 50 % z 

odločbo o plačilu vrtca določenega prispevka.  

• V obdobju poletnih počitnic v juliju in avgustu lahko starši otroka izpišejo in 

koristijo rezervacijo vrtca, ki znaša 25 % njim določenega prispevka z odbitkom živil.  

• Prispevek se staršem ne obračunava za dneve, ko je vrtec v skladu z letnim 

delovnim načrtom zaprt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Če bi lahko otroku dali darila – bi ta gotovo bila občutljivost, pogum, ljubezen in upanje. 

(Charlotte Gray) 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biti z otroki je zdravilo za dušo. 

(Fjodor Dostojevski) 

 

Zaupajmo si. 

Prisluhnemo si. 

Sodelujmo. 

Pomagajmo si. 

 

 

…in naši otroci bodo zrasli v odgovorne, poštene in srečne ljudi… 

 

 

September, 2021 

 

 

Uredili: Ksenija Kolar Švarc in Breda Žunič 

 

 

Šolsko leto 2021/2022 


