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OSNOVNA ŠOLA  PESNICA  
PESNICA  PRI MARIBORU 44 

2211 PESNICA PRI MARIBORU 

 
 

OSNOVNA ŠOLA PESNICA: 
 
Ravnatelj:          mag. Andi Brlič 
 
Tajništvo:          Slavka BOGŠA, tel.:  02 654 42 00 
                          Natalija MATJAŠIČ, tel.:  02 654 42 01 
 
Faks:                 02 654 42 03 
 
Spletna stran:    www.ospesnica.si  
 
E-pošta:            info@ospesnica.si  
 
Transakcijski račun: 01289-6030674287 
 
 
PODRUŽNICA PERNICA: 
 
Vodja podružnične šole Pernica: Zdenka TOBIAS 
 
Telefon: 02 640 36 11 
 
 
V SKLOPU ŠOLE DELUJETA DVE ENOTI VRTCA: 
 
Enota Pesnica, tel.: 02 654 42 04, pomočnica ravnatelja za vrtce: Alenka HERCEG 
 
Enota Pernica, tel.: 02 640 07 91, pomočnica ravnatelja za vrtce: Alenka HERCEG 
 
Enota Pesnica; tel.: 02 654 42 04, organizacijski vodja enote: Mojca VERČKOVNIK 
 
 
USTANOVITELJ: 
 
Ustanovitelj šole in vrtca je Občina Pesnica 
 

 

 

 

http://www.ospesnica.si/
mailto:info@ospesnica.si
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I. UVODNA MISEL 

 
 

Hišice, hiše, vile, gradovi 

so trdni in varni človeški domovi, 

dokler v njih biva radost srca, 

ki hrani, ohranja in utrjuje 

življenje kamna, opeke, lesa 

in življenje ljudi, ki jih povezuje. 

Tone Kuntner 

                                                                              

Spoštovani starši. 

Predšolsko obdobje zagotovo zelo zaznamuje otrokov razvoj kasneje v življenju. Pri tem imamo delavci 

v vrtcu in starši različne, a hkrati dopolnilne vloge. Ena najpomembnejših starševskih nalog je skrbeti za 

zdrav razvoj in zadovoljitev otrokovih osnovnih potreb ter ustvariti otroku ljubeče in spodbudno 

okolje, kar mu bo dajalo občutek zaupanja, ugodja, pomembnosti. To bo prispevalo k oblikovanju 

otrokove pozitivne samopodobe. Predšolski otrok se uči z zgledom in posnemanjem, zato je 

pomembno, kako se starši pred otrokom vedejo in izražajo. Da pa starši ustrezno spodbujajo otrokov 

razvoj in od njega ne zahtevajo nalog, ki presegajo njegove zmožnosti, je dobro poznati značilnosti 

starostnih obdobij. Bistvene značilnosti najdemo v literaturah različnih avtorjev, pomembno pa je, da 

se pri vzgoji opirate tudi na strokovno delo, ki jih opažajo vzgojiteljice in druge strokovne delavke. Te 

so usposobljene za vzpodbujanje otrokovega razvoja. Njihov pogled je včasih nekoliko drugačen, kot ga 

vidimo, ko smo v vlogi starša. A pomembno je, da najdemo skupno pot. Seveda so pri vsakem 

posamezniku možna odstopanja v značilnostih in zmožnostih, glede na predispozicije otroka, vendar v 

povprečju pri otrocih razvoj poteka od vstopa v vrtec pri približno enem letu, pa vse do samega vstopa 

v šolo po razvojni krivulji. Te se dotikajo tako razvoja gibanja, govora, zaznavanja intelektualnih 

sposobnosti, socialnega razvoja, ipd. 

Upam, da skupaj najdemo optimalno pot v dobro otroka. 

 

                                                                                                                      Ravnatelj: 

                                                                                                                      mag. Andi Brlič 
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Pozdravljeni.  

Pred vami je publikacija, v kateri boste našli osnovne informacije o delovanju našega vrtca. Kot javni 

vrtec izvajamo dejavnosti po javno veljavnem programu - Kurikulumu za vrtce in hkrati v svoje delo 

vnašamo sodobne pristope za podporo otrokovemu razvoju. 

Učenje predšolskih otrok temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju konkretnih izkušenj 

z ljudmi, stvarmi, ter oblikovanju predstav, na notranji motivaciji in reševanju konkretnih problemov ter 

pridobivanju socialnih izkušenj. Zato usmerjene dejavnosti načrtujemo tako, da otroke vodijo k 

pridobivanju novih doživetij, izkušenj, spoznanj, da  pred njih postavljamo smiselne zahteve, aktivnosti 

in vsebine, ki vključujejo aktivno učenje, spodbujajo kritično mišljenje, željo po raziskovanju, jim 

omogočajo izražanje, doživljanje, ter jih čustveno in socialno angažirajo. 

Vzgojitelji v vrtcu, se zavedamo  močnega vpliva  pri otrokovem razvoju. S kakovostnim sodelovanjem 

vrtca in staršev pomembno prispevamo k ustreznemu dopolnjevanju družinske vzgoje. Naš kolektiv 

tvorijo dobri in kreativni strokovni delavci, ki na dnevni ravni skrbijo za dobro počutje vaših otrok, dobro 

načrtovanje in realizacijo vzgojno- izobraževalnega dela. 

 Z vami si želimo iskreno in odprto komunikacijo, ki je temelj dobrega sodelovanja med nami 

strokovnimi delavci  in vami starši. 

Želimo si, da vaši otroci zrastejo v samostojne, ustvarjalne, zadovoljne, empatične ljudi in da se boste vi 

in vaši otroci v našem vrtcu počutili dobro. 

  

Alenka Herceg, pom. ravnatelja za vrtec 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 VRTEC PESNICA, PERNICA PRI OŠ PESNICA 

Publikacija vrtcev Pernica in Pesnica 2020/21  6 

 

 

II. ORGANIZIRANOST VRTCEV PESNICA IN PERNICA 

 
 
 
Vrtca Pesnica in Pernica delujeta kot organizacijska enota v VIZ OŠ Kerenčičevih Pesnica od 1. 9.1996.  
V enoto vrtca Pesnica je v šol. letu 2020/21 vpisanih 94 otrok, v enoto vrtca Pernica je vpisanih 66 
otrok. 
 
 
ŠOLO UPRAVLJAJO: 
 
Šolo in vrtec upravljata ravnatelj in svet zavoda. 
 
Svet šole ima štiriletni mandat, sestavlja pa ga enajst članov: 
 

- pet predstavnikov OŠ Pesnica: Nada Godec, Marjetka Colnarič, Mojca Hrastnik, Mojca 
Verčkovnik, Marjana Šalamun. 

 
- trije predstavniki ustanovitelja občine Pesnica: Klavdija Samogy Simonič, Barbara Smolnikar, 

Branka Atelšek. 
 

 
- trije predstavniki staršev: Andrej Lešnik, Samo Dvoršak, Aleksander Vodušek. 

 

 
 
 
 
 
STROKOVNI ORGANI VRTCA: 
 
Strokovni organi vrtca so: vzgojiteljski zbor, strokovni aktiv, strokovni projektni timi,vodje oddelkov-
matični vzgojitelji. 
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III. RAZVOJNI NAČRT OD 2020 DO 2025 

 
 
 
 

V Razvojnem strokovnem timu smo v sodelovanju z vsemi strokovnimi delavci vrtca zasnovali 

razvojni načrt za obdobje 2020 – 2025. Ugotovili smo, da je potrebno nekatera področja 

vzgojno izobraževalnega dela izboljšati in jih načrtno peljati proti zastavljenim in želenim 

ciljem. Pri tem smo upoštevali ugotovitve na osnovi opravljenih evalvacij  RN za preteklo 

obdobje 2014-2019, predloge, mnenja in stališča zaposlenih na pedagoških  konferencah, 

področja potrebnih izboljšav, ugotovljena na osnovi načrtnih spremljanj in vrednotenj 

pedagoškega dela strokovnih   delavk v oddelku in na ravni vrtca in  ugotovitve pedagoške 

primopredaje strokovnih delavk, ki temeljijo na spremljanju razvojnih kriterijev otrok 

vključenih v vrtec, po posameznih razvojnih področjih 

            Dvigniti želimo kakovost vzgojno – izobraževalnega dela, zato smo izoblikovali in si zastavili                                                         
            dolgoročne prednostne cilje.   
 
 
                                                                     
 

 

 

PRIORITETNI CILJI RAZVOJNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE 2020- 2025 SO SLEDEČI: 

 

- razvijati strategije za spodbujanje grobomotoričnih spretnosti otrok in osvajanja 
gibalnih konceptov, 

 
- razvijati pedagoške pristope dela s področja inkluzije otrok v vrtcih, 

 

 
- razvijati odgovornost za osebno ter strokovno rast ter težnjo k novim sodobnim 

pedagoškim zahtevam in pristopov v vzgojno - izobraževalno prakso. 
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IV. ORGANIZACIJA DELA 

 
 
 
 
 
 
OBRATOVALNI ČAS ENOTE V PESNICI: od 5.45 do 16.00 
 
 
OBRATOVALNI ČAS ENOTE V PERNICI: od 6.00 do 16.00. 
 
 
Vrtca delujeta praviloma v okviru poslovnega časa na sedežu organizacijske enote vrtcev. Zavod si 
pridržuje pravico, da združuje več oddelkov otrok na začetku in v zadnjem delu poslovnega časa ter ob 
pojavu izjemnih okoliščin (epidemije, med praznični dnevi, poletni meseci…). 
 
 V času izrednih razmer v zvezi s  COVID-19   se organizaciji dela izvaja po protokolu vrtca, ki ga zavod 
dopolnjuje glede na navodila NIJZ in MIZŠ. 
 
Prav tako lahko vrtec zaradi racionalnejšega poslovanja za določeno obdobje zapre posamezno enoto, 
če zagotovi vključitev otrok, ki v tem času potrebujejo varstvo, v drugo najbližjo enoto. 
 
 
 
 
 
URADNE URE / INFORMACIJE STARŠEM  
 

Priimek, ime Naziv Telefon Uradne ure 

BRLIČ Andi ravnatelj 02 654 4209  

BOGŠA Slavka 
 

MATJAŠIČ Natalija 
tajništvo šole 

02 6544 200 
 

02 6544 201 
7.00 - 15.00 

HERCEG Alenka 
Pomočnik ravnatelja za 

vrtce  

 
02 640 0791   
vrtec Pernica 

9.00 - 11.00 

VERČKOVNIK Mojca 
Organizacijski vodja 
enote/vrtec Pesnica 

02 654 4204  
vrtec Pesnica 

 

 
8.30 - 9.30 

 

KOCIJANČIČ Marjetka 
PIRTUŠEK Sandra 

 

 
pedagog 

Pesnica 
 

Pernica 

02 654 4204/vrtec 
02 654 4206/šola 
02 640 0791/vrtec 

 



 VRTEC PESNICA, PERNICA PRI OŠ PESNICA 

Publikacija vrtcev Pernica in Pesnica 2020/21  9 

 
 
STROKOVNI DELAVCI VRTCA 
 
Vrtec Pesnica 
 

VZGOJITELJ DELO V ODDELKU POMOČNIK VZGOJITELJA 
DELOVNI ČAS 

Kniplič Hegediš Petra 7.30 –14.00 Cafuta Natalija 7.45 –15.45 

Verčkovnik Mojca 7.30 –14.00 Leber Alenka 7.00 –15.00 

Janjetović Lidija 5.45 –12.15 
Panasov  Dragica 

Nika Raner 

6.45 –14.15 

7.30 –15.30 

Marjana Knuplež 5.45 –12.15 Pintarič Mateja 8.00 –16.00 

Jošt Romana 6.30 –14.00 Panasov  Dragica 6.45 –14.15 

Božnik Ksenija 7.00 –13.30 Lešnik Nevenka 7.15 –15.15 

/ / Mihaela Požegar 10.00 – 16.00 

 

V enoti vrtca Pesnica poteka mesečna menjava vseh delovnih časov (vzgojiteljic in pom.vzg.), razen 

delovnega časa ob 5.45 in 6.15 izmenjava na 14 dni.  

 
 
Vrtec Pernica 
 

VZGOJITELJ DELO V ODDELKU POMOČNIK VZGOJITELJA 
DELOVNI ČAS 

Herceg Alenka 

Žižek Tamara 

6.00 –9.00 

9.00 – 12.00 
Poštrak Petra 7.00 – 15.00 

Herceg Alenka 
9.00 – 13.30/izven 

oddelka 
/ / 

Valentan Jasmina 6.45 – 13.15 Šalamun Marjana 7.45 – 15.45 

Marčič Vesna 7.30 – 14.00 Praznik Ines 8.00 – 12.00 

Mikiš Sabina 8.00 – 14.30 Tompa Mateja 7.00 – 15.00 

 
 
V enoti vrtca Pernica poteka tedenska menjava vseh delovnih časov (vzgojiteljic in pomočnic vzgojitel 
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DELOVNA OBVEZA VZGOJITELJIC: 
 
V skladu z zakonom o vrtcih opravijo vzgojiteljice 40 ur tedenske delovne obveze 6 ur in 30 min 
dnevno neposrednega vzgojnega dela z otroki v oddelku (z vmesnim 30 minutnim odmorom) in 1 uro 
in 30 min dela skladno z zakonom izven oddelka, ki obsega: načrtovanje in pripravo na delo, vodenje 
predpisane pedagoške dokumentacije, sodelovanje na strokovnih aktivih, projektno delo, pogovorne 
ure s starši in roditeljski sestanki ter druge oblike sodelovanja s starši, permanentna strokovna 
izobraževanja, mentorstvo dijakom, študentom in pripravnikom in drugo.  
 
 
 
DELOVNA OBVEZA POMOČNICE VZGOJITELJIC: 
 
Pomočnice vzgojiteljic opravijo 40 ur tedenske delovne obveze in sicer 7 ur in 30 minut dnevnega 
neposrednega dela z otroki (z vmesnim 30 minutnim odmorom), pol ure pa opravljajo drugo delo. 
Drugo delo vključuje pomoč vzgojiteljici pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela, skrb za urejenost 
igralnic in drugih prostorov, ki jih uporabljajo otroci pri dnevnem bivanju v VVZ, razkuževanje igrač, 
skrb za urejenost in dopolnitev igralnih kotičkov in drugo.  
 
Strokovni delavec opravlja delo v prostorih vrtca in na domu zaradi priprave na delo ter v kraju, kjer se 
po letnem delovnem načrtu izvajajo dejavnosti. 
 
 
 
DOKUMENTACIJA: 
 
Vrtec vodi dnevnik in priprave s pomočjo računalniškega programa e-Asistent za vrtce, vso ostalo 
dokumentacijo pa shranjuje v skladu s Pravilnikom o dokumentaciji v vrtcu (Ur. l. RS št. 61/2012). 
 
 
 
 
 
 

V. VIZ PROGRAMI PREDŠOLSKE VZGOJE 

 

• Celodnevni program vzgoje in varstva otrok. 
 

• Poldnevni program vzgoje in varstva otrok z zajtrkom in kosilom. 
 
Namenjena sta otrokom od 11 meseca starosti do vstopa v osnovno šolo. Programi potekajo vsak dan 
med 5.45 in 16.00 v Pesnici ter 6.00 in 16.00 v Pernici. 
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VI. ODDELKI OTROK 

 
 
 
 
VRTEC PESNICA 
 
Vzgojno varstveno delo v vrtcu poteka od 5.45 do 16.00 in je organizirano v šestih oddelkih: 
 
prvo starostno obdobje: 3 oddelki 
drugo starostno obdobje: 3 oddelki 
 
 
Vpisani otroci v šol. letu 2020/21: 94 otrok 

ODDELEK – oblika 
oddelka 

ŠTEVILO 
OTROK 

PROSTOR 
STROKOVNI DELAVCI 

ODDELKA 

BIBE 
11 mes.–2 leti / 

homogen / 
1. starostno obdobje 

12  
Janjetović Lidija 

Nika Raner 

MIŠKOLINI 
1- 2 leti / homogen / 
1. starostno obdobje 

9  
Božnik Ksenija 

Lešnik Nevenka 
 

PALČKI 
2–3 / homogen / 

1. starostno obdobje 
14  

Verčkovnik Mojca 
Leber Alenka 

PEDENJPEDI 
3–4 leta / homogen / 
2. starostno obdobje 

16  
Kniplič Hegediš Petra 

Cafuta Natalija 

ŠKRATI 
4–5 let / 

homogen / 
2. starostno obdobje 

18  
Jošt Romana 

Panasov Dragica 
 

OSTRŽKI 
5–6 let / 

homogen/ 
2. starostno obdobje 

24 / 
Knuplež Marjana 
Pintarič Mateja 

 
 

Oddelki se zjutraj razdružujejo in popoldan združujejo tako, da je v oddelkih 1–3 let zagotovljena čim 
daljša sočasna prisotnost dveh strokovnih delavk.  

Od 5.45 –7.00 in od 15.30–16.00 se otroci vseh oddelkov združujejo v starem delu vrtca. 

V času izrednih zdravstvenih razmer je organizacija dela naravnana  na protokol zavoda in navodila 

NIJZ. 
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VRTEC PERNICA 

Vzgojno varstveno delo v vrtcu poteka od 6.00 do 16.00 in je organizirano v štirih oddelkih: 

prvo starostno obdobje : 2 oddelka  

kombiniran oddelek:  1 oddelek 

drugo starostno obdobje: 1 oddelek 

 

Vpisani otroci v šol. letu 2020/21: 66 otrok 

ODDELEK/oblika oddelka ŠTEVILO OTROK PROSTOR STROKOVNI DELAVCI ODDELKA 

    

ZVEZDICE 
11 mes. – 2 leti / homogen/ 

1. starostno obdobje 

14  Mikiš Sabina 
Tompa Mateja 

LUNICE 
2 – 3 leta/ homogen/ 
1. starostno obdobje 

14  Herceg Alenka 
Žižek Tamara 
Poštrak Petra 

OBLAČKI 
2,5 – 4 leta / kombiniran 

17  Marčič Vesna 
Žižek Tamara 
Raner Nika 

SONČKI 
4 – 6 let / heterogen/ 
2. starostno obdobje 

19  Valentan Jasmina 
Šalamun Marjana 

 

Skupaj število otrok:  
66 

  

 
 

Oddelki se zjutraj razdružujejo in popoldan združujejo tako, da je v oddelkih 1–3 zagotovljena čim 

daljša sočasna prisotnost dveh strokovnih delavk, od 6.00–7.00 in od 15.00–16.00 ure. 

Združevanje oddelkov poteka po Pravilih ravnanja v VRTCU PESNICA in v VRTCU PERNICA v času 

razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID – 19 in po dopolnitvah pravil. 
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TEHNIČNO OSEBJE VRTCA 
 

KUHARICA 
Delitev hrane v 

vrtcu 
ČISTILKA 

 
Delovni čas  

VRTEC 

TAJHMAN Bojana 

 

URGL Zdenka 

7.30 – 9.00 in 

 

10.30 –13.15 

 

ROŠKAR Anica 

 
13.00-21.00 Pesnica 

 

VISENJAK Duška 

 

6.00 – 14.00 

 

PLOHL Milica 

 
13.00  21.00 

Pernica 
 

 
 
Ker se hrana za otroke pripravlja v kuhinjah OŠ, je tam tudi osnovno delovno mesto kuharic obeh 
vrtcev. 
 
Čistilki skrbita tudi za urejenost okolja: dvorišče, igrišče in dohodne poti, ter za urejenost cvetličnih 
gredic. 
 
Delo vzdrževalca v obeh vrtcih se opravlja po zadolžitvah LDN OŠ Pesnica in po sistemizaciji del 
ustanovitelja. 
 
 
 
 

VII. SODELOVANJE S STARŠI 

 
SVET STARŠEV 
 
Predstavniki sveta staršev so izvoljeni s strani staršev,  v vseh oddelkih obeh vrtcev. 
 
DRUGE OBLIKE SODELOVANJA 
 
Roditeljski sestanki 
Pogovorne ure 
 
Sodelovanje staršev v vzgojnem procesu:  
 

- predavanje za starše: 6. 5. 2021- predavanje za starše otrok vrtca Pesnica; 5.5. 2020, 
predavanje za starše otrok vrtca Pernica, 

- pomoč pri uvajanju novincev, 
- delavnice s starši, 
- skupna praznovanja,  
- pomoč pri zbiranju raznega materiala, 
- možnost sodelovanja pri dejavnostih VIZ procesa … . 
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V času izrednih zdravstvenih razmer je sodelovanje s starši naravnano na protokol zavoda in navodila 

NIJZ. 

 
 
 
Povezovanje s strokovnimi institucijami: 

- Center za sluh in govor Maribor ,tel.: 02/ 228 53 40 
- Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, tel.: 02/ 228 62 00  
- Svetovalni center za otroke mladostnike in starše Maribor, tel.: 02/ 234 97 00 
- Center za socialno delo Pesnica, tel.: 02/ 654 42 20 
- Patronažna služba Pesnica/Pernica, tel.: 02/ 729 54 76/75 

 
 
 
 
 
RODITELJSKI SESTANKI: 
 
Vrtec Pesnica 

 
 

DATUM 
 

VSEBINA 

1. roditeljski sestanek za 

starše otrok I. starostnega 

obdobja 

16. 9.2020 
Aktualne informacije, predstavitev vzgojno- 

izobraževalnega dela po oddelkih. 

1. roditeljski sestanek za 

starše otrok II. starostnega 

obdobja 

17. 9. 2020 
Aktualne informacije, predstavitev vzgojno- 

izobraževalnega dela po oddelkih. 

2. roditeljski sestanek 20.11.2020 
Aktualno delo v oddelkih, delavnice s starši – 

dogovori s starši za dejavnosti v decembru. 

3. roditeljski sestanek 6. 5. 2021 

Predavanje za starše z naslovom: »Preživljanje časa s 

predšolskim otrokom- »Biti tukaj in zdaj«; 

predavateljica: mag. psih., Martina Kukovec;  sledijo 

oddelčni sestanki (predstavitev viz po oddelkih in 

druge aktualne informacije). 

Dan » Odprtih vrat«, za starše 

in otroke -  novince 
8. 6.2021 

Aktualne informacije za starše. 

Spoznavanje dela in življenja v vrtcu. 
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OPOMBA: roditeljski sestanki bodo ob 17. uri, dan odprtih vrat pa od 14.30 do 15.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrtec Pernica 

 

DATUM VSEBINA 

1. roditeljski sestanek za 

starše otrok I. starostnega 

obdobja 

16. 9.2020 
Aktualne informacije, predstavitev vzgojno- 

izobraževalnega dela po oddelkih. 

1. roditeljski sestanek za 

starše otrok II. starostnega 

obdobja 

17. 9. 2020 
Aktualne informacije, predstavitev vzgojno- 

izobraževalnega dela po oddelkih. 

2. roditeljski sestanek 21.11.2020 
Aktualne informacije za starše; Miklavževe delavnice s 

starši. 

3. roditeljski sestanek 5. 5. 2021 

Predavanje za starše z naslovom: »Pomembnost  

vzgojne vizije za učinkovito vzgojo«; predavatelj: univ. 

dipl. psih., psihoterapevt in supervizor Heliodor Cvetko;  

sledijo oddelčni sestanki (predstavitev viz po oddelkih 

in druge aktualne informacije). 

Dan » Odprtih vrat«, za 

starše in otroke novincev 
9. 6.2021 

Aktualne informacije za starše. 

Spoznavanje dela in življenja v vrtcu. 

Lutkovna predstava v izvedbi strokovnih delavk. 

 
 
 
 
 
 

OPOMBA: roditeljski sestanki bodo ob 17. uri, dan odprtih vrat pa od 14.30 do 15.30. 
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POGOVORNE URE ZA STARŠE: 
 
Vrtec Pesnica vsi oddelki 
 

DATUM / URA DAN V MESECU 

1. 10.2020 15.00 –16.00 četrtek 

5. 11.2020 15.00 –16.00 četrtek 

3. 12.2020 15.00 –16.00 četrtek 

7. 1.2021 15.00 –16.00 četrtek 

4. 2.2021 15.00 –16.00 četrtek 

4. 3.2021 15.00 –16.00 četrtek 

1. 4.2021 15.00 –16.00 četrtek 

6. 5.2021 15.00 –16.00 četrtek 

3. 6.2021 15.00 –16.00 četrtek 

 
 
Vrtec Pernica vsi oddelki 
 

DATUM / URA DAN V MESECU 

5. 10.  2020 15.00 – 16.00 ponedeljek 

2. 11. 2020 15.00 – 16.00 ponedeljek 

7. 12. 2020 15.00 – 16.00 ponedeljek 

4.  1. 2021 15.00 – 16.00 ponedeljek 

1. 2. 2021 15.00 – 16.00 ponedeljek 

1. 3. 2021 15.00 – 16.00 ponedeljek 

5. 4. 2021 15.00 – 16.00 ponedeljek 
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3. 5. 2021 15.00 – 16.00 ponedeljek 

7. 6. 2021 15.00 – 16.00 ponedeljek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAVICE STARŠEV IN OTROK TER NAČINI ZAGOTAVLJANJA LE - TEH 
 
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični družbi 
zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki. Otrokom, vključenim v javne 
vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 
veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo. 
Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. 
Javni vrtci so svetovno-nazorsko nevtralni.  
 
Starši imate pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (Kurikulum), do obveščenosti o 
življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. 
 
Starši smete aktivno sodelovati pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini / po 
dogovoru z vzgojiteljem, pri tem pa ste dolžni upoštevati meje svojega odločanja in ne smete posegati 
v strokovno avtonomnost delavca oziroma vrtca. 
 
Ob vstopu otroka v vrtec lahko ta staršem omogoči postopno uvajanje otroka v vrtec, ko imajo urejeno 
ustrezno dokumentacijo (potrdilo o zdravstvenem stanju otroka, sklenitev pogodbenega razmerja z 
vrtcem…). 
 
Starši imate pravico biti obveščeni o življenju, počutju in delu svojega otroka v vrtcu. 
 
V življenje in delo vrtca se starši vključujete preko roditeljskih sestankov, pogovornih ur, družabnih in 
drugih srečanj, delovnih akcij, vključitev v svet staršev, sponzoriranja… 
 
Vsaka pomoč staršev, pobuda je dobrodošla in vsako vaše zadovoljstvo je spodbuda za naše nadaljnje 
delo z otroki. V uspešnosti medsebojnega sodelovanja vrtca in družine se zrcali kvaliteta otrokovega 
življenja in dela v vrtcu. To odseva tudi vizija šole, katere del sta naša vrtca:  
 
 
 
 
 

¨UČIMO SE POSLUŠATI, RAZUMETI, SPREJEMATI, DAJATI… ¨ 
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ZA DOBRO SODELOVANJE IN BOLJŠO KVALITETO OTROKOVEGA BIVANJA V VRTCU 
 

- Bodite pozorni na stalno obveščanje o dejavnostih in aktivnostih v vrtcu/oglasna deska, pisna 
in ustna sporočila, e-Asistent sporočila, spletna stran vrtca… 

- Vaše aktivno sodelovanje na roditeljskih sestankih, pogovornih urah, predavanjih, skupnih 
druženjih … pomeni pomembno vez med starši in strokovnimi delavci vrtca. 

- Sporočite nam, če otroka ne bo v vrtec, odjavite odsotnost na e-Asistentu. 

- Zdravila naj otrok dobiva doma, v vrtcu pa le takšna, ki jih predpiše zdravnik za dolgotrajno 
zbolelost, z navodili uporabe. 

- Da zaščitimo vašega otroka, pa tudi njegove vrstnike prosimo, da obdržite otroka do popolne 
ozdravitve v domačem varstvu. V skladu s Pravili o varnosti otrok, bomo primorani odkloniti 
sprejem otroka v varstvo, če bomo pri njem opazili znake slabega počutja, obolelosti.  

- Po koncu otrokove daljše bolniške odsotnosti iz vrtca prinesite starši zdravniško potrdilo o 
zmožnosti otroka za ponovno vključitev v oddelek. 

- Otroci lahko prinašajo svoje igrače v vrtec, te pa naj bodo primerne velikosti, naj ne 
ponazarjajo nasilja, predvsem pa naj bodo varne. Za njih skrbijo otroci sami. V času izrednih 
razmer zaradi COVID-19 je po protokolu zavoda nošenje igrač v vrtec zaradi hihienskih 
razlogov odsvetovano. 

- Želimo, da otroci v vrtec ne nosijo nakita (verižice, uhani, prstani…), žvečilnega gumija, 
opustite neprimerno obutev (crocsi, natikači) ali oblačila (naramnice, pasovi,…), ker je lahko 
ogrožena varnost otrok – upoštevajte Pravila o varnosti otrok. 

- Poskrbite za rezervna oblačila otrok. 

- Otroka oddajte v vrtcu odgovorni osebi, prav tako ga iz vrtca odpeljite le ob vedenju 
odgovorne osebe. Pozanimajte se o tem, kako je otrok preživel dan v vrtcu – ob tem se bo 
dobro počutil otrok in mi. 

- Vaš točen naslov in telefonska številka nam bosta koristila, če vas bomo morali nujno poklicati. 

- Če želite otroka izpisati iz vrtca, nas o tem seznanite najmanj dva tedna pred namero, ko 
izpolnite tudi izpisnico pri pomočnici ravnatelja za vrtce. 

- Razvrstitev v plačilni razred oskrbnega dne vrtca se določi na CSD v kraju vašega bivališča.  

- VLOGA ZA UVELJAVLJANJE ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA OB PRVEM VPISU. Starši ali skrbniki 
otrok, ob prvem vpisu otroka, vlagajo vloge za znižano plačilo vrtca v mesecu pred mesecem 
prvega vpisa otroka v vrtec, kar pomeni: če bo otrok šel prvič v vrtec meseca septembra, naj 
starši vložijo vlogo za znižano plačilo vrtca v mesecu avgustu. Če bo vložena v juliju, bo 
prehitro in bo vloga zavržena. Če bo vložena v septembru, pa bi lahko bili upravičeni do 
znižanega plačila vrtca šele od meseca oktobra naprej. Starši otrok, ki ne bodo oddali vloge za 
znižano plačilo vrtca, bodo plačali 77% cene vrtca (kar je enak odstotek kot ga plačujejo starši, 
ki so glede na svoje dohodke uvrščeni v 9. dohodkovni razred). Vloga za znižano plačilo vrtca 
se poda na enotni vlogi, ki je objavljena na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti.   
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- PONOVNA VLOGA ZA UVELJAVLJANJE ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA. Vloge za podaljševanje 
pravice do subvencije vrtca se od 1.12.2018 dalje ne vlagajo več, saj bodo centri za socialno 
delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice. Če za omenjeno pravico 
zaprošate prvič, je še vedno treba vložiti vlogo!  

- Ob vključitvi otroka v vrtec sledite priporočilom strokovnih delavcev vrtca, pa bo stres manjši 
za vas in vašega otroka. Izkoristite možnost postopnega uvajanja. 

 
 
 
 
 
 
ODGOVORNOSTI IN OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA 
 

- S svojim ravnanjem, vedenjem in delom prispevate h kvaliteti programa in ugledu vrtca. 
- V imenu staršev lahko govori starš samo v primeru, če je za to pooblaščen. 
- Z zagotavljanjem ustreznega spremstva otrok v vrtec in iz vrtca ste starši dolžni zagotoviti 

varnost svojemu otroku. Osebe, ki smejo odpeljati otroka iz vrtca, starši opredelite v pogodbi, 
ki jo sklenete z vrtcem. 

- Starši ste dolžni upoštevati pravila zavoda in Pravila o varnosti otrok v vrtcu. 
- Nujno je sprotno posredovanje informacij o otroku in natančnih podatkov (slabo počutje 

otroka, nujno obvestiti o morebitni kužni obolelosti otroka, naslov in telefonska številka…). 
- Upoštevanje strokovne avtonomije vrtca pripomore k dobremu sodelovanju. 
- Če opazite nekompetentno ali neetično ravnanje delavca v vrtcu, na to opozorite delavca vrtca 

ali vodilnega v vrtcu, ravnatelja… Ocena omenjenega ravnanja mora temeljiti na dejstvih in biti 
pomembna z vidika otroka, interesov družine in programa vrtca. 

- Redno plačevanje oskrbnih dni v vrtcu pomeni spoštovanje reda v vrtcu. 
- Prosimo, da upoštevate obratovalni čas vrtca. Tako prihranite nepotrebni dodatni strošek pri 

plačilu vrtca.      
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VIII. OBOGATITVENE IN NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI 

 
 
a) Ob rednih dejavnostih potekajo v vrtcu še obogatitvene dejavnosti, v katere so vključeni otroci glede 
na interese in sposobnosti. Izvajajo jih strokovne delavke. 
 
Vrtec Pesnica 
 

OBOGATITVENA 

DEJAVNOST: 

MENTOR: IZVEDBA ( vključeni otroci ter 

obdobje izvajanja dejavnosti ): 

VSEBINA: 

Predšolska bralna značka vse strokovne delavke 
v oddelkih 1- 6 let, 

oktober – junij 

Bralni nahrbtnik 

priporočen seznam 

otroške literature 

Glasbena skrinjica Jošt Romana 
v oddelkih 5 - 6 let, oktober - 

junij, 1x tedensko 
vsebina po LN 

Likovna delavnica Pintarič Mateja 
v oddelkih 1 – 6 let, oktober – 

junij, 1 x mesečno 

razstave v kraju 

likovni natečaji 

Dramska 

Skupina ¨Pika¨ 

Cafuta Natalija 

Verčkovnik Mojca 

v oddelkih 4 – 6 let, januar - 

junij, 1x tedensko 

nastop ob Dnevu 

ustvarjalnosti, 

krajevne in druge 

prireditve. 

Lutkovna skupina 
Kniplič Hegediš Petra 

Leber Alenka 

v oddelkih 4 – 6 let, januar – 

junij, 1x tedensko 

nastop ob Dnevu 

ustvarjalnosti 26.3. 

2021 v Sladkem 

vrhu, 

krajevne in druge 

prireditve. 

Ura pravljic Božnik Ksenija 
v oddelkih 1 – 6 let, 

oktober – junij, 1 x mesečno 
vsebina po LN 
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Plesne urice Nika Raner 
oddelkih 4 – 6 let 

oktober – junij, 1x tedensko 

Ciciban poje in pleše 

– SNG Maribor, 

krajevne in druge 

prireditve 

Pevski zbor Herceg Alenka 
v oddelkih 3 – 6 let, oktober – 

junij, 1x tedensko 

Ciciban poje in pleše 

– SNG Maribor, 

krajevne in druge 

prireditve 

 

Angleščina v igri 
Janjetović Lidija 

v oddelkih 4 – 6 let, oktober – 

junij, 1 x tedensko 

osnove angleščine 

skozi igro 

Ustvarjalne urice Knuplež Marjana 
v oddelkih 5 – 6, oktober – 

junij, 2 x mesečno 
vsebina po LN 

Športne urice 
Vse strokovne delavke v 

oddelkih 3 – 6 let 

v oddelkih 3 – 6 let, oktober – 

junij ,1x tedensko 

( šolska telovadnica ) 

gibalne dejavnosti v 

šolski telovadnici, 

vadbene ure. 

 

 

Vrtec Pernica 

DEJAVNOST: MENTOR: IZVEDBA (vključeni otroci ter 

obdobje izvajanja dejavnosti ) 

VSEBINA: 

Predšolska bralna značka vse strokovne delavke vsi oddelki vrtca 

Bralni nahrbtnik, 

seznam priporočene 

literature. 

Ura pravljic Mikiš Sabina 
vsi oddelki 

celo leto – 1 x mesečno 

Slovenske ljudske in 

avtorske pravljice. 
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Pevski zbor Herceg Alenka 

celo leto – 1 x tedensko 

v sredo, v oddelkih 3–6 let 

 

Priprava programa 

za revijo »Ciciban 

poje in pleše«, 

priprava na 

prireditve na ravni 

zavoda, na krajevne 

prireditve in  na 

prireditev ob 

obletnici vrtca v 

Pernici. 

Naravoslovno  -

matematične igrarije 
Žižek Tamara Celo leto 1x mesečno 

Naravoslovni, 

matematični 

preizkusi, vodene 

usmerjene 

dejavnosti. 

Športne urice Vse strokovne delavke 

1x tedensko vsak oddelek: v 

ponedeljek, oddelek 04, 

v torek, oddelek  03, 

v sredo, oddelek 02, 

v četrtek, oddelek 01. 

Gibalne dejavnosti v 

gibalnici vrtca, 

vadbene ure. 

Lutkovna skupina 
Valentan Jasmina 

 
1X tedensko v oddelkih 04, 03 

Priprava na 

prireditve na ravni 

zavoda, na krajevne 

prireditve in  na 

prireditev ob 

obletnici vrtca v 

Pernici. 

Angleščina skozi igro Marčič Vesna 
1x tedensko 

oddelek 4–6 let 
Vsebina LN. 

Ljudski plesi in rajalne igre 

Mikiš Sabina 

Tompa, Mateja 

 

1X tedensko 

Priprava na 

prireditve na ravni 

zavoda, na krajevne 

prireditve in  na 

prireditev ob 

obletnici vrtca v 

Pernici 
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Plesne urice 
Petra Poštrak 

Ines Praznik 

oddelkih 4 – 6 let 

oktober– junij, 1x tedensko 

Ciciban poje in pleše 

– SNG Maribor, 

krajevne in druge 

prireditve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. DOGODKI IN PRAZNOVANJA V VRTCU 

 
Vrtec Pesnica 
 
 

DOGODEK: 
ODGOVORNA ZA 

IZVEDBO: 
DATUMI IZVEDBE: DEJAVNOSTI: 

Teden otroka; 

»Odgovor je pogovor« 

Božnik Ksenija 

 

 

5. 10. – 

9.10.2020 

(6.10.2020, 

Miškino 

gledališče) 

(8. 10. 2020 , 

delavnica v vrtcu 

- Muzej NO MB) 

Glasbeni dan  
Gledališka predstava: 
Vsi otroci sveta v izvedbi 
Miškinega gledališča. 
Delavnica »muzika za vse«; 
izvajalec kustos, muzej NO 
MB  
Naravoslovni dan – 
eksperimenti 
Likovne delavnice 
Igre zunaj – pohodi v 
naravo 

Obisk smetarjev – 

maskota Duško, ki skrbi 

za čist planet 

 

Božnik Ksenija  

 

oktober 2020 – 

maj 2021 - 

dopoldan 

Delavnice v okviru 

sodelovanja s Snago Mb. 

Praznovanje jeseni: 

Kostanjev piknik 
Kniplič Hegediš Petra 

23. 10. 2019 ob 

16.30 

 Izvedba po načrtovani 

vsebini. 
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Delavnice za starše za 

Miklavžev sejem 
vse strokovne delavke 

20. 11. 2020 ob 

16.30 

Izdelava novoletnih 

aranžmajev, 

izdelava novoletnih 

dekorativnih izdelkov ter 

igrač za otroke. 

Miklavžev sejem 
Verčkovnik Mojca 

Kniplič Hegediš Petra 

28. 11. 2020 ob 

16.00 

Izvedba v skladu z navodili 

NIJZ in MIZŠ 

Praznični december - 

obisk Dedka Mraza 

Verčkovnik Mojca 

Kniplič Hegediš Petra 

16.12.2020 ob 

16.30 

Gledališka predstava 

Praznična minestralala, 

obisk Dedka Mraza, v 

izvedbi Miškinega 

gledališča, 

obdaritev otrok. 

Prešernov dan – 

kulturni praznik 

 

 

vse strokovne delavke 

 

 

5. 2.2021 - 

dopoldan 

 

 

 

Dopoldanska skupna 

prireditev 

 

 

Delavnica: Šaljivi stari 

časi 

Knuplež Marjana 

Jošt Romana 
11. 2. 2021 

Izvajalec: kustos, muzej 

Narodne osvoboditve 

Maribor. 

Družinski dan – 

prireditev za dan družin  

 

Verčkovnik Mojca 
24. 3. 2021 ob 

16.30 

nastopi otrok vseh 

oddelkov ( najmlajši skupaj 

s starši) 

Dan ustvarjalnosti, 

srečanje otroških 

lutkovnih skupin 

Petra Kniplič Hegediš 

Alenka Leber 

 

26.3. 2021 Nastop lutkovne skupine. 

Dan ustvarjalnosti, 

srečanje otroških 

gledaliških skupin 

 

Verčkovnik Mojca 

Cafuta Natalija 

 1. 4. 2021 v 

Svečini 

Nastop dramske skupine 

»Pika« 

Svetovni dan Zemlje  april 2021 - Eko kotički – delavnice 
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Božnik Ksenija dopoldan  

Svetovni dan  

knjige 
vse strokovne delavke 

april  2021 - 

dopoldan 

obisk pravljičarke, 

literarni kotički za otroke 

Srečanje z  babicami in 

dedki otrok 
vse strokovne delavke 

16. 4. 2021 - 

dopoldan 
Naravoslovni dan 

Revija pevskih zborov 

občin Kungota, Pesnica 

in Šentilj 

Herceg Alenka 15.4. 2021 
Izvedba programa na reviji 

vrtčevskih pevskih zborov 

51. revija »Ciciban poje 

in pleše 2021« 
Herceg Alenka maj, junij 2021 

Izvedba plesnega programa 

na reviji v SNG Maribor 

51. revija »Ciciban poje 

in pleše 2021« 
Herceg Alenka maj, junij 2021 

Izvedba pevskega 

programa na reviji v SNG 

Maribor 

Prireditev ob slovesu 

otrok iz vrtca – 

zaključek šolskega leta 

Knuplež Marjana, 

Pintarič Mateja 

16. 6. 2021 ob 

16.30  

Gledališka predstava: Dino 

in čarobni Toni, Miškino 

gledališče 

in kratek program otrok 

 
 
 
Vrtec Pernica 
 

VSEBINA 
ODGOVORNA ZA 

IZVEDBO 
DATUM  IZVEDBE DEJAVNOSTI 

Teden otroka; »Odgovor 

je pogovor« 

Herceg Alenka v 

sodelovanju s 

strokovnimi 

delavkami 

5. 10. 2020 

 

6. 10. 2020 

 

8. 10. 2020 

 

7. 10. 2020 

 

- Gledališka predstava v izvedbi 

strokovnih delavk vrtca v Pernici  

 - Predstava Miškinega 

gledališča: »Vsi otroci sveta. 

- »Muzika za vse«; izvajalec 

kustos; muzej Narodne 

osvoboditve Maribor. 

- Obisk gasilskega društva 

Pernica. 

 Delavnica; izvajalka Irena 
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9. 10. 2020 Bartok, Snaga Mb. 

Praznovanje jeseni: 

Kostanjev piknik 
Valentan Jasmina 22. 10. 2020 

 

Izvedba v skladu z navodili NIJZ 

in MIZŠ 

Delavnice za starše vse strokovne delavke  21. 11. 2020 

Izdelava venčkov, novoletne 

dekoracije, okraskov in 

dekoracije  za Miklavžev sejem 

Miklavžev sejem 

Pernica  

 Herceg Alenka, Mikiš 

Sabina – v 

sodelovanju s starši 

1. 12. 2020 
Izvedba v skladu z navodili NIJZ 

in MIZŠ 

Prednovoletno druženje 

z otroki in starši v vrtcu 

Pernica 

  vse strokovne 

delavke 

15. 12. 2020 ob 

17.00 

Gledališka predstava Praznična 

minestralala, obisk Dedka mraza 

v izvedbi Miškinega gledališča, 

obdaritev otrok. 

Delavnica: Šaljivi stari 

časi 

Valentan Jasmina 

Marčič Vesna 
11. 2. 2021 

Izvajalec: kustos, muzej 

Narodne osvoboditve Maribor. 

Prešernov dan – kulturni 

praznik 
 Valentan Jasmina 5. 2. 2021 

Dopoldanska skupna prireditev 

za otroke 

Revija pevskih zborov 

občin Kungota, Pesnica in 

Šentilj 

Herceg Alenka 15.4. 2021 

Izvedba programa na reviji 

vrtčevskih pevskih zborov. 

 

 

Velikonočna delavnica s 

starimi starši otrok 
vse strokovne delavke 19. 3. 2021 

Izvedba velikonočnih delavnic- 

likovno ustvarjanje. 

 

Družinski dan – 

prireditev za dan družin 

Valentan Jasmina v 

sodelovanju s 

strokovnimi 

delavkami  

25. 3. 2021 

Prireditev v enoti od »Dnevu 

družin«  

Nastop vseh otrok vključenih v 

vrtec. 

Svetovni dan zdravja vse strokovne delavke  

Izvajanje 

dejavnosti med 1. 

in 15. 4. 2021 

Vpliv higiene na naše zdravje- 

sodelovanje z zdravstvenim 

domom Adolfa Drolca Maribor. 
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Delavnica za starše in 

otroke v mestnem parku 

v  Mariboru  

Valentan Jasmina 

Marčič Vesna 

 

21. 4. 2021 

Delavnica »Na promenadi« v 

sodelovanju z NO Maribor 

izvajalec kustos. 

Svetovni dan  

knjige 
vse strokovne delavke 

april  2021 - 

dopoldan 

Obisk knjižnice/ 

knjižničarja v vrtcu; sodelovanje 

z Mariborsko knjižnico. 

Literarni kotički za otroke 

Prireditev ob  obletnici 

vrtca v Pernici 

Herceg Alenka, vse 

strokovne delavke 

vrtca, učenci OŠ 

Pernica, Turistično 

društvo Pernica 

22. 4. 2021 
Izvedba Kulturnega programa 

ob obletnici vrtca 

Zgodbožerčki- zaključna 

prireditev 

Valentan Jasmina 

Marčič Vesna 
maj 2021 

Podelitev priznanj, razstava 

izdelkov. 

51. revija »Ciciban poje 

in pleše 2020« 
Herceg Alenka maj, junij 2021 

Izvedba programa na reviji v 

SNG Maribor. 

Prireditev ob slovesu 

otrok iz vrtca – zaključek 

šolskega leta 

 Valentan Jasmina 

Šalamun Marjana 

15. 6. 2021 ob 

17.uri 

Gledališka predstava: Dino in 

čarobni Toni, Miškino gledališče 

in kratek program otrok. 

 

V času izrednih zdravstvenih razmer je organizacija dela naravnana protokol zavoda in navodila NIJZ in 

navodila MIZŠ. 

 
 
 
 
 

X. PROJEKTI V VRTCU 
 

5.1 TURIZEM IN VRTEC  

Vrtec Pesnica: 

Namen projekta: Z igro do prvih turističnih korakov: »Moj kraj moj »chef« 
Nosilki projekta: Knuplež Marjana, Jošt Romana 
 
Vrtec Pernica:  
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Namen projekta: Z igro do prvih turističnih korakov: »Moj kraj moj »chef« 
Nosilki projekta: Valentan Jasmina, Marčič Vesna 
 

5.2 PROJEKT JSKD OBČIN KUNGOTA, PESNICA IN ŠENTILJ »ZGODBOŽERČKI«  

 
Namen projekta: Spoznavanje pisateljev iz domačega okolja, spoznavanje njihovega dela, ustvarjanje 
po izbrani tematiki, zaključna prireditev, razstava izdelkov … 
Nosilci projekta: Knuplež Marjana, Jošt Romana, Pintarič Mateja, Panasov Dragica - vrtec Pesnica,  
Valentan Jasmina, Marčič Vesna, Šalamun Marjana, Žižek Tamara, Raner Nika, -  vrtec Pernica 
 
 

 

 

 

5.3 NARAVOSLOVNO MATEMATIČNA PISMENOST − SPODBUJANJE KRITIČNEGA MIŠLJENJA IN REŠEVANJA 

PROBLEMOV, MZZŠ (VERTIKALA VRTEC – OŠ ) 

 

Namen projekta: Razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem 

novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, 

matematične in drugih pismenosti od vrtcev do osnovnih in srednjih šol. 

Koordinatorica: Slavica Zafošnik; strokovne delavke vrtca 

 

5.4 ERASMUS +: »PROMOTING THE SOCIAL INCLUSION OF OUR DISADVANTAGED STUDENTS, THROUGH 

THE KNOWLEDGE OF THE RICH EUROPEAN CULTURAL HERITAGES/HISTORY« 

Acquaintance / Knowledge of our rich European Cultural Heritage. A means of promoting social 

inclusion (Spoznavanje / poznavanje naše bogate evropske kulturne dediščine. Sredstvo za 

spodbujanje socialne vključenosti) 

Kontaktna oseba: Jošt Romana 

 

5.5 PROJEKT »NOGOMETNI VRTCI« (NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE)  

Namen projekta: 

- skozi zabavno igro pozitivno vplivati na otrokovo zorenje, dobro počutje, ter na razvoj njegovih 
miselnih in motoričnih sposobnosti, 
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- seznaniti otroke z nogometom kot igralno in gibalno aktivnostjo, ki sta osnovna cilja in potrebi 
za naravni razvoj otroških potencialov.  

- Nosilci projekta: NZS – trenerji športne vzgoje ob spremstvu strokovnih delavk oddelka 
 

5.6   PROJEKT »BEREMO SKUPAJ« 

Spodbujanje branja in negovanje bralne kulture v vseh generacijah in vseh okoljih je povezano z 

učenjem in izobraževanjem v vseh življenjskih obdobjih. Naš namen je spodbujanje medgeneracijskega 

branja, spodbujanje branja v družini v vrtcu. Poustvarjanje na izbrano in prebrano vsebino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.7  PROJEKT  »TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH  (Ministrstvo za infrastrukturo 
RS) 
 
 S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok v vrtcih in njihovih bližnjih ter 
posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev. Na ta način želimo prispevati k 
zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.  
 
Koordinatorica: Alenka Herceg 
Sodelujoči: vse strokovne delavke vrtca, starši, Lokalna skupnost 
 

 

 

XI. NEKAJ POVZETKOV NAŠE DOBRE PRAKSE 

 
 
Dnevna rutina je razpored vsakodnevnega življenja in dela otrok in vzgojiteljic v vrtcu. Z njim 

opredelimo ritem in strukturo dnevnih aktivnosti, zadovoljimo potrebo otrok po urejenem toku 

življenja in dela. 

 

Kakovostni dnevni red zajema aktivne/umirjene dejavnosti, zunanje/notranje dejavnosti, dejavnosti v 
majhnih, večjih skupinah/individualno, svobodne/načrtovane dejavnosti: 

prihod otrok v vrtec – sprejem otrok,… 
dejavnosti - igra po izbiri, načrtovane dejavnosti in druge… 
oblikovanje zdravstveno – higienskih navad - seznanitev in učenje otrok ob podpori, zgledu odraslih… 
hranjenje - otrok oblikuje odnos do hrane, uravnotežena prehrana, uči se bontona… 
počitek -  individualna potreba otroka po počitku, otroci, ki imajo krajši čas počitka, se jim zagotavlja 
igra individualno ali v skupini; 
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bivanje na prostem – sprostitev, socialni stiki, razvijanje gibalnih zmožnosti… 
odhodi otrok domov…  
 
 
Nega otrok 
 
Skrb za nego telesa je otroku potrebno privzgojiti že v zgodnjem obdobju odraščanja. V vrtcu je 
možnosti veliko. Strokovne delavke pri zagotavljanju zasebnosti in intimnosti pri opravljanju tovrstnih 
rutinskih dejavnosti spoštujemo načela, ki smo jim zavezane. Pravila, ki jih spoštujejo tako otroci kot 
odrasli, so premišljeno zastavljena in posamezniku omogočajo dovolj svobode in izbire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skrb za zdravje v vrtcu 
 
Večina otrok preživi v vrtcu 7 ali več ur dnevno. Povsem razumljivo je, da smo strokovni delavci dolžni 
poskrbeti tudi za njihovo zdravje. Skrb za zdravje pa je široko polje različnih ukrepov, ki jih izvajamo v 
vrtcu ob pomoči staršev: 

• seznanjamo starše o morebitnih nalezljivih boleznih, ki so v nekem trenutku prisotne v vrtcu, 

• strokovne delavke smo dnevno seznanjene z obolenji manjkajočih otrok, 

• skrbimo za primerno obleko in obutev otrok, 

• skrbimo za prezračevanje prostorov, 

• skrbimo za razkuževanje igrač in prostorov, 

• skrbimo za ustno higieno otrok od tretjega leta starosti, 

• nadziramo prehranjevanje otrok, 

• večkrat dnevno ponujamo napitke, 

• nadziramo uporabo stranišč in skrbimo za ustrezno telesno higieno otrok, 

• nadziramo igro in preprečujemo nevarnosti pred poškodbami, 

• starše ažurno seznanjamo s protokolom zavoda v zvezi z COVID-19. 
 
Prehranjevanje   
 
Če drži, da je prehranjevanje pomemben vidik pri oblikovanju osnovnih življenjskih navad, je nesporno 
tudi, da zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro 
živil in način prehranjevanja v odrasli dobi.  
 
Za dvig oziroma zagotavljanje kakovosti na področju prehranjevanja otrok v vrtcu smo izdelali predloge 
sprememb pri prehranjevanju, ki jih tudi izvajamo (razširjena uporaba servirne posode, možnost 
samopostrežnega načina prehranjevanja…). 
Otroci sicer nimajo možnosti izbire jedilnika, imajo pa možnost izbire jedi pri posameznem obroku, 
količino, vrsto jedi, odklanjanje … 
 
Namen uvedenih sprememb je, da se otroke ozavesti o pomenu primerne prehrane, o kulturi 
prehranjevanja in da se čim manj hrane zavrže.  



 VRTEC PESNICA, PERNICA PRI OŠ PESNICA 

Publikacija vrtcev Pernica in Pesnica 2020/21  31 

 
Počitek otrok 
 
Otrokom ponujamo možnost sodelovanja pri pripravi prostora za spanje in izbiro, kje oziroma ob kom 
bodo spali ali počivali. 
 
Nenehno se trudimo in iščemo nove poti ter rešitve, da omogočimo otrokom prijeten počitek in spanje 
takrat, ko to res potrebujejo. 
 
Otrokom, ki potrebujejo manj spanja oziroma potrebe po opoldanskem spanju sploh nimajo, 
omogočimo umirjene usmerjene dejavnosti, ki jih strokovni delavki načrtujeta sproti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povezanost obeh vrtcev 
 
Kot homogen kolektiv lažje uveljavljamo načelo avtonomnosti strokovnih delavcev in vrtca. Naša 
stališča so poenotena in v okolju delujemo odgovorno in kompetentno. 
 
Ker imamo delo organizirano tako, da je včasih potrebno prehajanje iz oddelka v oddelek, se tandemi 
po potrebi ločujejo ali povezujejo z delavkami drugih tandemov. Naša izkušnja je, da to prispeva k 
utrjevanju sodelovalnega odnosa v kolektivu, saj je prvi cilj vsakega tandema ne glede na to ali je  
 
stalen ali priložnosten ta, da se otroci ob strokovnih delavkah dobro počutijo. Tandem se je primoran 
hitro prilagoditi pogosto zelo zahtevnim situacijam. To veščino smo si strokovne delavke pridobile, 
zato nikoli ni težav zaradi menjav, tudi jih ni bilo zaznati pri otrocih. 
 
Dobra klima v kolektivu se začne v najmanjši celici delovanja neke organizacije. Na motivacijo zagotovo 
spodbudno vpliva demokratični način vodenja. 
 
 

STROKOVNE DELAVKE VRTCEV PERNICA IN PESNICA 
 
 
 
 
 
 
 

Gradivo zbrala in uredila:                                                                            Ravnatelj: 
Alenka Herceg, pom. ravnatelja za vrtec                                                   mag. Andi Brlič       

 
 


