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Spoštovani starši! 
 

Vse, kar otroci potrebujejo,  

je malo pomoči,  

malo upanja in nekoga, 

ki verjame vanje.  

(M. Johnson) 

 

Veseli nas, da ste se preko publikacije odločili spoznati Vrtec pri OŠ Puconci in življenje v 

njem. Namenjena je staršem otrok, ki že obiskujejo vrtec, in tudi tistim staršem, ki bi v prihodnje 

želeli vključiti svojega otroka vanj. Da se bo otrok v vrtcu dobro počutil, so potrebni skupni 

koraki družine in vrtca že pri uvajanju otroka v vrtec. Medsebojno zaupanje, spoštovanje, 

strpnost, spoznavanje posebnosti, tako otroka z vsemi razvojnimi možnostmi in potrebami, kot 

družine, je pomemben prispevek k pridobivanju občutka varnosti pri otroku. 

 

V okviru danih možnosti se otrokom trudimo zagotoviti čim višjo kakovost življenja in dela preko 

različnih programov, ki so predstavljeni v publikaciji. Cilji, ki jim sledimo, izhajajo iz Zakona o 

vrtcih in Kurikuluma za vrtce. Vsebine, oblike in metode dela so naravnane k spodbujanju 

samoiniciativnosti in aktivne vloge otrok v vrtcu. Kakovostno vzgojno-izobraževalno dejavnost 

načrtujemo tako, da je skladna s starostjo in sposobnostmi posameznika in skupine. Osnova 

našega vzgojnega dela je znanje, ki ga nenehno dopolnjujemo.  

 

S strokovnim delom, dobrimi prostorskimi pogoji, opremo in didaktičnimi sredstvi zagotavljamo 

pogoje za  mnogovrstne dejavnosti, v katerih otrok spoznava svet in samega sebe. 

 

Tudi v tem šolskem letu se bomo trudili za kakovostno predšolsko vzgojo, ki otrokom omogoča 

občutek pripadnosti in vzpostavlja pomembno vez med zaposlenimi v vrtcu in družinskim 

življenjem.  

 

Odprto srce in dobra volja pa nam v sodelovanju z vami omogočata, da otrokom zagotovimo 

brezskrbno in razigrano otroštvo. Z vedrim in igrivim vzdušjem se trudimo ustvariti prijazen, 

topel, sproščen in ustvarjalen vrtec za vse, ki bodo prišli k nam. Otrokom odpiramo vrata v 

novo okolje, v katerem se bodo dobro počutili in imeli možnosti za optimalni razvoj. 

Zahvaljujemo se vam za zaupanje. 

 

 

Pedagoška vodja vrtca: 

Majda Vrečič 

 

Ravnatelj: 

Štefan Harkai 
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VIZIJA VRTCA 
  

Z igrivimi koraki v spodbudnem okolju spoznavamo svet. 

 
Vrtec 

 

Pet, pet, pet, 

to pravi je klepet. 

Vrtec poln je igre smeha, 

kjer se pravljica obeta. 

 

V hiši pravljic in zabav, 

sem prijatelje spoznal. 

Vsak med nami dobro ve, 

kaj je prav, do kod se sme. 

 

Vrata vsem odprta so, 

pridi in spoznaj ti to. 

Kaj vse v vrtcu se zgodi, 

poskusi to še ti. 

 

 

Pesem so ustvarili malčki iz enote Mačkovci 
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PODATKI O VRTCU 
 

VRTEC PRI OŠ PUCONCI 

PUCONCI 178 

Tel.: 02/545 96 04 

Faks: 02/545 96 13 

Elektronski naslov:  vrtciospuconci@ospuconci.si 

Spletni naslov: www.ospuconci.si  VRTEC 

  

 

USTANOVITELJ VRTCA: Občina Puconci 

ravnatelj:  ŠTEFAN HARKAI 

e-mail: stefan.harkai@ospuconci.si 

tel.: 02/545 96 02 

  

 

pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja vrtca: Majda VREČIČ 

e-mail: majda.vrecic@ospuconci.si, tel.: 02/545 96 04 

  

 

svetovalna delavka vrtca: Darja CIGÜT 

 e-mail: darja.cigut@ospuconci.si 

  

 

Uradne ure vrtca so od ponedeljka do petka,  

od 7.30 do 14.30, v pisarni pedagoginje na OŠ Puconci. 

  

 

Vrtec pri OŠ Puconci je del javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Puconci. Deluje na 

petih različnih lokacijah, in sicer v sklopu podružničnih osnovnih šol Bodonci in Mačkovci. V 

Puconcih in Brezovcih so oddelki vrtca v samostojnih zgradbah, poleg teh pa je še oddelek 

vrtca na centralni šoli v Puconcih. 

  

 

Organiziranost vrtca in poslovni čas 

Izvajanje programa predšolske vzgoje poteka v petih enotah. 
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POSLOVALNI ČAS ENOT 
 

Enota MAČKOVCI od 6.00 do 15.30, tel.: 02/551 87 42 

Enota BODONCI od 6.30 do 15.30, tel.: 02/551 87 48 

Enota PUCONCI ŠOLA od 7.00 do 15.30, tel.: 051 365 523 

(Možnost jutranjega varstva skupaj z učenci v učilnici 1. B, in sicer od 5.50 dalje.) 

Enota BREZOVCI od 6.10 do 15.30, tel.: 02/545 96 30 

Enota PUCONCI od 6.00 do 16.00, tel.: 02/545 96 20 

 

Odpiralni in zapiralni čas enot se določi glede na potrebe staršev, hkrati pa se upošteva 

racionalna organizacija življenja in dela v posameznih enotah. Zaradi tega so odpiralni in 

zapiralni časi po posameznih enotah različni in jih je možno spreminjati tudi med letom, vendar 

pod določenimi pogoji, ki jih je sprejel občinski svet. 

 

Vrtci so odprti pet dni v tednu. V času pred prazniki in šolskimi počitnicami se o poslovanju 

enot odločamo na podlagi anket oz. števila prijavljenih otrok. V primeru zadostnega števila 

prijavljenih otrok je zagotovljeno varstvo v obliki dežurstva. V času poletnih počitnic se glede 

na racionalno organizacijo dela dve enoti zapreta, ostali dve enoti pa izvajata dežurstvo in s 

tem zagotavljamo organizirano vzgojo in varstvo. Otroci iz drugih enot imajo zagotovljeno 

prisotnost znane osebe. 
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ENOTA PUCONCI 
 

 

Naš vrtec se nahaja v starejši zgradbi, vendar z urejenostjo in toplino nudi prijetno bivanje 

otrokom treh skupin v starosti od 1–5 let. V sončnih pomladnih in poletnih mesecih najdemo 

senco pod divjim kostanjem, na asfaltnem dvorišču, kjer se najde nekaj prostora za ustvarjalni 

kotiček na prostem. Najljubša dejavnost otrok ob primernem vremenu pa je vožnja s kolesi, 

poganjači, traktorji, otroškimi vozili ... Od tam naprej se razprostira travnata površina z raznimi 

igrali, peskovnikom in majhnim toboganom. Kdor pa se želi spustiti po velikem toboganu, pa 

mora najprej priti do pravljične hiške na hribu. Ker smo EKO vrtec, smo še posebej ponosni na 

naš vrtiček z visokimi gredicami, ki ga obdelujemo na permakulturni način. Spoznavamo 

zelišča, razne zelenjavnice, ne manjka pa tudi sončnic in cvetlic, ki privabljajo čebele. 

 

Skupaj z našo maskoto, Eko škratom, skrbimo za vrt, ob njem pa otroci spoznavajo raznolikost 

in spreminjanje žive narave. 

 

Skupina Vzgojni tim Pogovorne ure – dan in čas 

1–2 let Simona Hodžar in Renata 
Časar 

prvi četrtek v mesecu 
od 15.00–16.00 ure 

3–4 let Majda Šoš in Sonja Č. 
Bertalanič 

prvi torek v mesecu 
od 15.00–16.00 ure 

4–5 let Renata Novak in Tanja Kuhar prvi torek v mesecu 
od 15.00–16.00 ure 
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ENOTA PUCONCI ŠOLA 
 

 
 

Že drugo leto je v enoti Šola samo ena skupina predšolskih otrok, v starosti od 5 do 6 let. Zanje 

skrbita vzgojiteljica Andreja Huber in vzgojitelj Jernej Štefanec. Naši otroci že zgodaj začutijo 

utrip šole, zato dosledno sledimo pravilom. Letos imajo še več igralnega prostora na igralih in 

v peskovnikih otroškega igrišča.  

 

Prednost naše enote je souporaba telovadnic, zlasti v zimskem času. Občasno sodelujemo 

tudi z drugimi učitelji šole, ki nam pomagajo pri izvedbi različnih dejavnosti, ter s šolsko 

knjižnico. Z učenci šole si delimo še garderobo, sanitarije in kuhinjo. 

 

Skupina Vzgojni tim Pogovorne ure – dan in čas 

5–6 let Andreja Huber in Jernej Štefanec prvi četrtek v mesecu  
od 15.30–16.30 ure 
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ENOTA BREZOVCI 
  

 
 

 »Vila Čira-čara« je čarobna stara hiša, ki se nahaja sredi majhne vasi Brezovci. Prenovljeno 

staro vilo obdaja prostorno otroško igrišče z različnimi igrali, vrtno hišico in peskovnikom, kjer 

se otroci vsakodnevno družijo in si nabirajo različne gibalne spretnosti. Igralnice, garderobe in 

hodniki, ki so v dveh nadstropjih, otrokom nudijo prostor za različne dejavnosti glede na izbrane  

teme – možnosti za igro, ustvarjanje in njihov motorični, socialni in čustveni razvoj. Tako se 

spremenijo v telovadnice, razstavni prostor, ustvarjalne in igralne kotičke ter prostor za umik. 

Otrokom omogočamo varno, zdravo in spodbudno okolje za prijetno počutje in razvoj njihovih 

individualnih zmožnosti in sposobnosti. V samo izvedbo vzgojnega dela bomo vključevali tudi 

starše in stare starše. 

 

Letos bo v tej vili v štirih skupinah uživalo in si nabiralo  znanje in izkušnje  61 otrok, starih od 

1 do 6 let. Zajtrke, dopoldanske in popoldanske malice nam v vrtcu pripravlja kuharica Ivanka, 

ki tudi skrbi za čistočo in urejenost vrtca, kosilo pa nam dostavlja hišnik Martin iz šolske kuhinje 

v Puconcih. Za varnost, dobro počutje, vedoželjnost in ustvarjalnost otrok bo skrbel naslednji 

strokovni kader:  

 

Skupina Vzgojni tim Pogovorne ure – dan in čas 

1–2 let Klavdija Kren in 
Jasna Kuhar 

prvi torek v mesecu  
od 15.00–16.00 ure 

2–3 let Alenka Vratarič in 
Diana Železen 

prvi torek v mesecu  
od 15.00–16.00 ure 

3–4 let Janja Gider (Mojca Hazl) in Petra  
Gjergjek 

prvi torek v mesecu  
od 15.00–16.00 ure 

5–6 let Klavdija Kulič in 
Mateja Marič (Mihaela Sukič) 

prvi torek v mesecu  
od 15.00–16.00 ure 
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ENOTA BODONCI 
 

 
 

Enota vrtca Bodonci se nahaja sredi neokrnjene narave, kjer je mir in svež zrak. Otroci se v 

njem počutijo zelo domače. Stavbo si delimo s šolskimi otroki, ki nam prijazno odstopijo svoj 

večnamenski prostor, kjer se v primeru slabega vremena lahko razgibamo. 

 

Vrtec ima svoje travnato igrišče, ki je prijetno opremljeno in otrokom omogoča motorični razvoj 

ter ustvarjalne igre v naravnih kotičkih. Asfaltno igrišče pa otrokom nudi vožnjo s skiroji, kolesi, 

poganjalci, risanje s kredami, igre z žogo itd. 

 

Bližina travnikov, kmetij in gozda otrokom omogoča neposreden stik z naravo. V vrtcu so tri 

igralnice, v katerih so otroci v starosti od 1 do 6 let. Imamo tudi svoj zelenjavni vrt, ki ga 

obdelujejo otroci skupaj z vzgojiteljicami, sveža jabolka pa si nabiramo kar v lastnem 

sadovnjaku. Ker je naša enota majhna in se med seboj vsi dobro poznamo, je pri nas čutiti 

toplo, sproščeno in domače vzdušje, ki pripomore k prijetnemu počutju otrok. Prizadevamo si, 

da bi bili otroci varni in sprejeti, saj imamo radi zadovoljne otroke in starše.  

 

Za pripravo okusnih in zdravih obrokov skrbi kuharica Zlatica. 

 

Pri vzgoji romskih otrok pa pomaga polovico svojega delovnega časa tudi romski mentor Denis 

Baranja. 

 

Za vzgojo, varstvo in učenje otrok skrbijo vzgojiteljice: 

 

Skupina Vzgojni tim Pogovorne ure – dan in čas 

1–2 let Tadeja Marič in Cvetka Makari prvi torek v mesecu  
od 15.00–16.00 ure 

2–4 let Tadeja Šnepf in Marina Cör drugi torek v mesecu  
od 15.00–16.00 ure 

5–6 let Ksenija Donko in 
Ana Železen 

prvi torek v mesecu  
od 15.00–16.00 ure 
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ENOTA  MAČKOVCI 
  

 
 

Naš vrtec domuje v lepo prenovljeni zgradbi podružnične šole Mačkovci. Ker strmimo za tem, 

da se naši malčki čim več gibljejo v naravi, nam to omogočata asfaltno in travnato igrišče z 

igrali. Veseli nas pridobitev telovadnice, ki jo koristimo predvsem ob slabem vremenu. Ponosni 

smo na svoje okolje, saj je povsod okrog nas  narava, ki je naš prostor za učenje, raziskovanje, 

ustvarjanje in užitek. 

 

Želimo, da bi otroci razvili sposobnost razumevanja in sprejemanja sebe in drugih. To je vrtec, 

ki nudi otrokom varno, prijazno in spodbudno okolje, kjer bivajo zadovoljni, srečni, ustvarjalni 

otroci in odrasli. To je vrtec, v katerem razvijamo partnerski odnos s starši, in profesionalen 

pristop k delu. Otroku pomagamo, da kaj naredi sam. Pustimo mu biti otrok. Želimo si, da bi 

se nadaljevalo dosedanje uspešno sodelovanje s starši na vseh nivojih, od načrtovanja 

dejavnosti do njihove realizacije. Smo mesto varnosti, smo skupnost, kjer se učimo živeti drug 

z drugim in drug za drugega. Za pripravo zdrave in okusne hrane skrbi kuharica Lilijana. 

 

Smo vzgojno izobraževalni zavod, kjer skrbi za naše malčke naslednji strokovno 

usposobljeni kader: 

 

Skupina Vzgojni tim Pogovorne ure – dan in čas 

1–2 let Anja Simonič in Marlene 
Horvat 

prvi torek v mesecu  
od 15.00 do 16.00 ure 

3 –4 let Valentina Murgelj in Albina 
Špilak 

prvi ponedeljek v mesecu  
od 15.00 do 16.00 ure 

5 –6 let Rutka Lukač in Anita Recek prvi ponedeljek v mesecu  
od 15.00 do 16.00 ure 
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Pri delu vrtca nam v letošnjem letu pomagajo: 

  

Specialna pedagoginja Nina Cigüt, zaposlena na šoli v Puconcih, spremljevalka gibalno 

oviranega otroka Nina Grisbacher in specialna pedagoginja z OŠ IV Murska Sobota Nina 

Lazarević.  Hišniki so: Denis Baša (Bodonci in Mačkovci), Martin Luthar (Brezovci, Puconci) in 

Uroš Kuzma v enoti šola.  

 

V naših enotah si strokovni delavci prizadevamo, da bi se otroci počutili prijetno in srečno ter 

da bi vsak dan doživeli kaj lepega in veselega. 

Za vsako šolsko leto pripravimo vsebinsko bogat letni načrt dela, skladno s kurikulumom za 

vrtce. Načrtujemo tudi kulturne dejavnosti, srečanja s starši itd. 

 

 

CILJI IN NALOGE PREDŠOLSKE VZGOJE 
  

Uresničujemo temeljne cilje predšolske vzgoje, ki so opredeljeni v Zakonu o vrtcih (1996). Ti 

so naslednji: 

 razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih; 

 razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v 
skupinah; 

 razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in 
izražanja; 

 negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje 
neodvisnega mišljenja; 

 spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje 
pa še branja in pisanja; 

 spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja; 

 posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja; 

 spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja; 

 razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.  
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Temeljne naloge vrtca so: 

 pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke; 

 izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok; 

 ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.  
  

 

NAČRTOVANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
  

Strokovno podlago za delo v vrtcu predstavlja javno veljaven program, KURIKULUM ZA 

VRTCE (1999), ki temelji na: 

 upoštevanju individualnih razlik pri učenju in razvoju otrok; 

 načelih celostnega in uravnoteženega razvoja otrok; 

 poznavanju in razumevanju otrokovega načina spoznavanja in doživljanja okolja; 

 zagotavljanju pestre ponudbe vsebin, metod, oblik dela z otroki; 

 strokovni avtonomiji in odgovornosti vseh strokovnih delavcev. 
Osnova za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje vzgojnega dela je spoznanje, da otrok dojema 

in razume svet celostno in se razvija v aktivni povezavi s svojim okoljem. 

Vzgojno delo na podlagi igre in lastne aktivnosti otrok poteka v večjih ali manjših skupinah in 

tudi individualno. Aktivnosti s področja jezika, družbe, narave, matematike, umetnosti in 

gibanja se med seboj povezujejo in prepletajo. 

 

  

PROGRAMI, KI JIH IZVAJAMO 
  

Programi po trajanju 

Staršem nudimo: 

.dnevne programe, ki trajajo od 6 do 9 ur in se izvajajo dopoldne; 

.poldnevni program, traja od 4 do 6 ur dnevno. 

 

V vseh enotah potekajo dnevni programi, ki so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do 

vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Poldnevni program se izvaja, v 

kolikor je v enoti dovolj prijav za oddelek. 

 

Programi, glede na starostna obdobja: 

.PRVO STAROSTNO OBDOBJE: otroci v starosti od enega do treh let; 

.DRUGO STAROSTNO OBDOBJE: otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo. 

 

Vzgojno delo v vrtcih poteka v oddelkih. Otroci so razporejeni v naslednje vrste oddelkov: 

starostno homogene oddelke: otroci v razponu enega leta (11 oddelkov); 

starostno heterogene oddelke: otroci prvega ali drugega starostnega obdobja (2 oddelka); 

kombinirane oddelke: otroci različnih starosti, I., II. starostnega obdobja (en oddelek). 

 

Okvirni dnevni red: 

 prihod otrok, vključevanje otrok v igro; 

 zajtrk; 

 načrtovane in spontane, skupinske in individualne dejavnosti ter igra otrok z različnimi 
materiali in na različnih področjih se odvijajo v igralnici ali na prostem; 

 sprehod ali igra na igrišču; 
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 kosilo; 

 sproščanje in počitek; 

 umirjene individualne dejavnosti ali igra v manjših skupinah; 

 malica; 

 različne dejavnosti in igra v manjših skupinah ter odhod domov. 
 

 

Specifičnost programov  

  

Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

izvajamo tudi v našem vrtcu, saj imamo vključene tudi otroke s posebnimi potrebami. 

Uresničevanje načela enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki se uresničuje 

preko zagotavljanja enakovrednih pogojev za optimalni razvoj slehernega otroka v našem 

vrtcu. Pri tem se upoštevajo individualne razlike v razvoju in učenju, kar zahteva fleksibilno in 

strokovno zagotavljanje pogojev. Otroci s posebnimi potrebami so umeščeni v redne oddelke 

vrtca in se jim nudi dodatna strokovna pomoč ustreznih strokovnjakov, kot sta specialni 

pedagog in logoped. 

 

 

Obogatitvene dejavnosti 

  

So del kurikuluma in jih izvajajo naši strokovni delavci: 

 priprava razstav in prireditev z nastopi otrok; 

 obiski kulturnih prireditev, lutkovnih predstav, muzejev, knjižnic, različnih razstav; 

 izmenjava obiskov med vrtcem in šolo; 

 glasbene in likovne delavnice; 

 sodelovanje na natečajih; 

 tradicionalno druženje v Brezovcih: Spoznajmo se in postanimo prijatelji; 

 dan odprtih vrat, izleti, zaključne prireditve; 

 medgeneracijska srečanja; Šport in špas;  
o praznovanja (rojstni dnevi otrok, teden otroka, veseli december, pustovanje, 

teden kulture, praznik mamic ...); 
o druženje z otroki, ki ne obiskujejo vrtca, ob dnevu odprtih vrat; 
o plavalne urice (junij 2018, Terme 3000) in vrtec v naravi za bodoče šolarje (16.–

18. maj 2018 CŠOD Dom Škorpijon). 
  

 

 

PROJEKTI IZVAJANI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU 
 

eTwinning 

 

ETwinning  je skupnost za evropske šole in vrtce, ki nudi platformo zaposlenim (vzgojiteljem, 

učiteljem, ravnateljem, knjižničarjem itd.), ki delajo na šoli v eni izmed Evropskih držav, in jim 

omogoča komunikacijo, sodelovanje, razvijanje projektov, izmenjavo, skratka, da se počutijo 

kot del najbolj vznemirljive učne skupnosti v Evropi. 

eTwinning spodbuja sodelovanje evropskih šol in vrtcev s pomočjo informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij (ICT), tako da nudi podporo, orodja in storitve, ki šolam in vrtcem 
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poenostavljajo oblikovanje kratkoročnih in dolgoročnih partnerstev na katerem koli 

predmetnem področju. ETwinning ponuja tudi številne spletne priložnosti za brezplačen in 

kontinuiran poklicni razvoj učiteljev in vzgojiteljev. Akcija eTwinning se je pričela leta 2005 kot 

osrednja akcija programa eUčenje (eLearning) Evropske komisije, od leta 2014 dalje pa je 

sestavni del Erasmus+, programa evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, 

usposabljanja, mladih in športa. Centralno svetovalno službo za eTwinning vodi European 

Schoolnet, mednarodno partnerstvo 31 evropskih ministrstev za izobraževanje, katerega 

namen je razvoj učenja za šole in vrtce, učitelje, vzgojitelje in učence po vsej Evropi. ETwinning 

na nacionalnih ravneh podpira tudi 37 nacionalnih svetovalnih služb. 

  

 

Sodelovanje S Pomurskim Muzejem Murska Sobota 

 

Preko projekta Dnevi evropske kulturne dediščine bomo sodelovali z muzejem. Tema 

letošnjega Tedna evropske kulturne dediščine 2017 je Voda, od mita od arhitekture. V sklopu 

projekta smo sodelovali z zunanjimi institucijami, se povezali s širšim lokalnim okoljem in 

njenim prebivalstvom, ki v obliki znanja hrani veliko nesnovne kulturne dediščine (iskanje vode 

z bajalico, igranje na ribež, …) oz. se bori za ohranitev ogrožene dediščine. Tako smo tudi mi 

preko projekta spoznali povezovalno moč vode, obenem pa se pridružujemo cilju, ki ga je 

ZVKD objavil na svoji spletni strani, da z izbrano temo želi opozoriti na ustrezen odnos do vode 

in vodnih virov, ki so bili tudi v zgodovinskem kontekstu skupni (vaški vodnjaki). V mesecu 

septembru bomo v Tednu kulturne dediščine v avli šole Puconci pripravili razstavo. S 

sodelovanjem bomo nadaljevali tudi naslednje leto, kjer se bomo priključili projektu TKD na 

temo sodobne arhitekture.  

 

 

Eko Vrtec 

 

Za potrditev zelene zastave v šolskem letu 2017/2018 bomo izvedli naslednje aktivnosti: 

V okviru projekta zgodnje naravoslovje  smo si izbrali temo Znanje o gozdovih – GOZDNA 

IGRALNICA. Izbrani naravoslovni tematski sklop bo temeljil na procesu spoznavanja okolja, 

raziskovalni dejavnosti in razvijanju ustvarjalnih sposobnosti, in sicer skozi naslednje vidike: 

a) Specialno-didaktični vidiki: cilji, artikulacija izbrane naravoslovne teme, strategija 

poteka dela in metode; 

b) Pedagoško-psihološki vidik: spoštovanje razvojne in starostne stopnje; 

c) Naravoslovni vidiki: odkrivanje, doživljanje in spoznavanje okolja. 

 

Izvedli bomo dva obvezna tematska sklopa: 

VODA – Vrtec s programom opredeli aktivnosti in oblike varčevanja z vodo in zdravega 

življenjskega sloga z vodo.  

 

ODPADKI – KROŽNO GOSPODARSTVO – Ločevanje odpadkov (uvajanje in izvajanje), 

odlaganje odpadkov na ekološke otoke, koristna izraba odpadkov, sodelovanje v humanitarnih 

zbiralnih akcijah in načini zbiranja … Izvedli bomo projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE 

(branje literature z ekološko tematiko). 
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Šport in špas – druženje in gibanje vseh generacij  

 

Nosilna tema prireditve Šport in špas  letos je: REDNA JUTRANJA TELOVADBA V ŠOLI, V 

VRTCU, DOMA. Namen vseslovenskega  projekta Šport in špas, katerega nosilec je zavod 

Media šport, je spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja pri gibanju, skupnem aktivnem  

preživljanju prostega časa ter druženje ob zabavi in igri. 

Letos bo prireditev potekala v enoti vrtca Brezovci, v soboto, 19. 5. 2018.  V enoti bomo 

organizirali dejavnosti s področja gibanja (tek, razgibavanje), skrbi za zdravje (merjenje 

krvnega tlaka, poskušanje zdrave, lokalno pridelane hrane), k sodelovanju bomo povabili  ŠD 

Breza in Društvo upokojencev (nogomet, športne igre, kegljanje). Ob zaključku prireditve bomo 

podelili priznanje najštevilčnejši družini ter najstarejšemu in najmlajšemu udeležencu. K 

druženju ste vabljeni starši, stari starši, sorodniki in vsi, ki želite aktivno in zabavno preživeti 

skupni prosti čas. 

 

 

Zdravje v vrtcu 

 

Projekt Zdravje v vrtcu organizira Nacionalni inštitut za javno zdravje. Njegova ciljna skupina 

smo vzgojitelji, otroci in starši. Projekt je v pomoč nam, vzgojiteljem, da pridobimo dodatna 

znanja in izkušnje, si izmenjamo primere dobre prakse in le-te apliciramo tudi znotraj svojih 

oddelkov. Namenjen je otrokom, da pridobijo ustrezne vedenjske vzorce in znanja, ki mu 

pomagajo ohranjati in krepiti zdravje. Nenazadnje je namenjen tudi staršem, da skupaj s 

svojimi otroki kar najbolje poskrbijo za zdrav življenjski slog. 

 

Med najbolj zastopanimi dejavnostmi pa bo tudi letos zdrava prehrana, saj bo rdeča nit v 

vrtčevskem letu 2017/18  Širimo obzorja s prehrano, kjer bodo prišli v ospredje različni pristopi, 

kako spodbuditi otroke, da poskusijo in jedo pestro hrano. 

 

Spoznavali bodo tudi posodobljeno prehransko piramido, preko igric bodo spoznavali zdravo 

in nezdravo hrano, se seznanjali z vidiki tveganja pri sladkih jedeh, obeleževali tematske tedne 

(jabolko, krompir ...). Tudi rojstne dneve bomo praznovali zdravo: z veliko gibanja in s slastnim 

sadjem. V sklopu zdrave prehrane bodo otroci skrbeli tudi za zeliščne in zelenjavne vrtove ter 

pridelke uporabljali v prehrani. 

 

Poleg zdrave prehrane bo v našem vrtcu v ospredju tudi gibanje, saj je telesna nedejavnost 

eden od pomembnih dejavnikov tveganja za zdravje. Ob kontinuiranih telesnih dejavnostih 

bodo otroci spoznavali pomen gibanja za ohranjanje svojega zdravja. 

 

V enotah vrtca bodo v okviru projekta potekale različne dejavnosti. Otroci se bodo preko igric 

in eksperimentov učili pravilne tehnike umivanja rok, si ogledali didaktične filme na te teme, 

izdelovali različne izdelke, ki ponazarjajo pravilno tehniko umivanja, risali bakterije in bacile, 

brisali za gospodom Kihcem, preko igre čistili najbolj obremenjene površine, obiskovala jih bo 

zobna asistentka z gospodom Krokijem. Otroci se bodo vsakodnevno načrtno gibali, se 

razgibavali preko gibalnih minutk, deležni bodo načrtovanih vadbenih ur, sodelovali bodo v 

projektu Mali sonček, izvajali sprehode, pohode s starši, starimi starši, se udeleževali 

orientacijskih pohodov, iger brez meja … Veliko bodo bivali v naravi, seznanjali se bodo s 

skrbjo in varovanjem narave, kako pravilno ločevati odpadke, kako varčevati z energijo, 

udeležili se bodo čistilnih akcij. Projekt Zdravje v vrtcu je celostno zasnovan projekt, ki opremlja 
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otroke z veščinami, ki mu pomagajo ohranjati njegovo zdravje, in postavlja zdravje kot temeljno 

vrednoto človekovega bivanja. 

Porajajoča se pismenost  

 

Porajajoča pismenost pomeni razvoj otrokove zmožnosti rabe napisane oblike jezika, ki se 

začne razvijati že v obdobju dojenčka/malčka (socialne interakcije, skupna vezana pozornost, 

simbolno sporazumevanje, pogovarjanje) in se nepretrgano nadaljuje v obdobju zgodnjega 

otroštva. V vrtcu bomo otrokom zagotavljali vsem spodbudne predbralne in predpisalne 

dejavnosti v skladu z njihovimi razvojnimi značilnostmi in ob upoštevanju individualnih potreb, 

interesov in okolja, iz katerega izhajajo. Poudarek je na igrivem spoznavanju jezika, razvoju 

govora in interesa za branje ter razvoju pozitivnega odnosa do branja. Otroke bomo navajali 

na uporabo knjižnega in neknjižnega gradiva ter različnih medijev. Starše bomo ozaveščali o 

pomenu razvoja otrokove pismenosti s poudarkom na družinskem branju. Pri porajajoči se 

pismenosti ima igra v predšolskem obdobju osrednjo dejavnost. Skozi simbolno igro otroci 

razvijajo vedenje o pismenosti, odkrivajo njen pomen, njeno rabo pa povezujejo z 

vsakodnevnimi dogodki v realnih okoliščinah (pretvarjanje, da uporabljajo nakupovalni seznam 

v trgovini, uporaba denarja v trgovini, pisanje recepta pri zdravniku …). Simbolna igra je 

dejavnost, preko katere si otroci razvijajo komunikacijske zmožnosti, mišljenje, ustvarjalnost, 

spretnost reševanja problemov in ne razmišljajo o tem, da je to za njih učenje. Gibanje kot del 

te igre zavzema najvišji položaj, pa ne le zaradi spodbujanja in razvijanja motorike otroka, 

gibati se pomeni tudi učiti se in s tem spodbujati celosten razvoj. Tako skozi gibalne igre in 

načrtovane gibalne dejavnosti otrok pridobiva na spoznavnem, čustvenem, socialnem 

področju, ter seveda na področju grobe in fine motorike. Gibanje in zgodnje opismenjevanje 

se lepo dopolnjujeta tako na področjih orientacije, kakor tudi ob aktivnostih za spodbujanje 

finomotoričnih spretnosti za pisanje, iger za spoznavanje črk in besed, iger za spodbujanje 

zaznave lastnega telesa/groba motorika. V letošnjem letu bomo dali poudarek porajajoči se 

pismenosti v povezavi z vrednotami. Otroku ne moremo razlagati o posameznih vrednotah, 

ker nas ne bo razumel. To mu posredujemo na njemu razumljiv način s svojim odnosom in 

prek vsebin, ki so otroku blizu. Otroci zelo dobro razumejo sporočilno vrednost pravljice, saj 

so v svojem notranjem doživljanju naravnani celostno na sprejemanje vtisov. Sporočilo  

sprejema vsak otrok drugače, saj je vsak drugačna osebnost. Ko bomo ugotavljali, o čem 

govori pravljica, bomo začeli naštevati vrednote in čustvena stanja, ki jih doživljamo: ljubezen, 

poštenje, dobrota, resnica, veselje, žalost, dobrohotnost, zavist … 

 

 

Bralni projekt »naša mala knjižnica«  

 

Naša mala knjižnica je mednarodni projekt, ki je namenjen spodbujanju branja in predstavitvi 

slovenskih ter tujih otroških in mladinskih avtorjev na malo drugačen način. Projekt je zasnovan 

tako, da spodbuja branje in otrokovo kreativnost skozi skupno poustvarjanje v igralnici. V 

projektu je obilica dobrih zgodb, ki nas bodo nasmejale, nas popeljale v daljne kraje in nas 

naučile česa novega. S kvalitetno literaturo bomo otrokom predali tisto, kar bogati naša 

življenja – ljubezen do branja. Pet zlatih pravil za vse, ki želijo otroku približati knjigo (povzeto 

po Stichting Lezen, Belgija): 

1. Kar se naučiš v zgodnjem otroštvu, ostane s teboj. Nihče ni premlad za knjige, 
zgodbe, rime in pesmi. Zgodnja srečanja s knjigo so najboljši način za dolgo trajajočo 
ljubezen do knjig in branja. 
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2. Otroci in odrasli živimo v istem svetu. Otroci bi radi čim prej odrasli. Zanima jih 
življenje odraslih. Moramo jih spoštovati in ljubiti, vendar jih ne smemo zavijati v vato. 

3. Učiš se od ljudi, ki jih občuduješ. Otroci občudujejo svoje starše in učitelje. Če 
odrasli z ljubeznijo govorijo o knjigah in s strastjo berejo, bodo otroci z veseljem sledili 
njihovemu zgledu. 

4. Povprečni otrok ne obstaja. Nekoga zanimajo atlasi, drugi ljubi poezijo. Eden 
potrebuje realnost, drugi je sanjač. Truditi se moramo, da otroku najdemo pravo 
knjigo ob pravem času. 

5. Umetnost zapeljevanja. Če hočeš nekoga prepričati, se moraš potruditi. V želji, da 
bi otroke pritegnili k branju, jim moramo priskrbeti fascinantne zgodbe in dobre 
ilustracije na kakovostnem papirju. Pripraviti otroke do branja pa navsezadnje ni tako 
težka naloga, kajti večina otrok, tako kot večina odraslih, preprosto ljubi zgodbe.    

Kaj bomo brali? V Ustvarjalniku 1, namenjenem predšolskim otrokom in učencem 1. in 2. 

razreda, bomo spoznavali privlačne zgodbe Stiana Holeja, Andreje Peklar, Stefana Boonena, 

Aarona Blabeyja, pesmi o pravicah otrok različnih slovenskih pesnikov in pesnic ter izbrane 

indijske pravljice. 

 

Mali sonček 

  

Gibalni/športni program Mali sonček izhaja iz športnega programa Zlati sonček, ki ga poznajo 

starši in otroci, ki so vrtec obiskovali pred leti, izvaja pa se še danes. Program, v katerega smo 

se vključili, predstavlja njegovo razširitev, posodobitev in obogatitev. Namenjen je otrokom od 

drugega do šestega leta starosti. 

Sestavljen je iz štirih stopenj: 

- za otroke od 2 do 3 let, ki prejmejo moder sonček, 

- za otroke od 3 do 4 let. Le ti dobijo zeleni sonček, 

- oranžni je namenjen otrokom starim 4 do 5 let; 

- rumenega si prislužijo otroci stari od 5 do 6 let. 

 

Namen športnega programa Mali sonček je vsebinska obogatitev področja dejavnosti 

GIBANJE, s poudarki na igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otroku. 

 

Priznanje Mali sonček v prvi vrsti pomeni, da je otrok vključen v program, zato ga po pretečenih 

dejavnostih prejmejo vsi otroci. Naloge so prilagojene, skladno z motnjo v njihovem gibalnem 

razvoju tako, da ostanejo čim bolj podobne predlagani izvedbi. Gibalna/športna dejavnost za 

te otroke ostaja vsebinsko enaka. Otroci bodo spoznali, da je z nekaj volje in malo pomoči 

mogoče marsikaj doseči. V dejavnosti so toplo vabljeni tudi starši naših otrok, ki lahko s svojim 

zgledom znatno pripomorejo, da se otrok nauči aktivnega preživljanja prostega časa, ne glede 

na vremenske razmere. Aktivnost staršev pri izpeljavi programa pripomore k boljšemu 

sodelovanju družine in vrtca, kar je tudi eden izmed ciljev, ki si ga vsako leto zadamo v načrtih 

dela. V prihodnje si želimo, da bi lahko realizirali tudi učenje in vožnjo z rolerji ter s smučmi, ki 

jih v vrtcu žal nimamo na razpolago. 

  

 

Varno s soncem 
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V tem projektu bomo sodelovali že deveto leto. Namen projekta je ozaveščanje otrok in staršev 

o škodljivosti čezmernega izpostavljanja sončnim žarkom ter o primerni zaščiti. 

Projekta smo se delavci vrtca lotili kot del kurikuluma v vseh oddelkih. Intenzivneje ga izvajamo 

po 28. 5. (dan Sonca) ter v času poletnih mesecev, ko ima sonce največjo moč in posledično 

največ škodljivih vplivov. Otroci se skozi usmerjene dejavnosti in rutinska opravila naučijo, 

kako se obvarovati pred škodljivimi sončnimi žarki. O celotnem dogajanju obveščamo starše. 

V vročih poletnih dneh bivamo na prostem v jutranjih urah, kasneje pa se umaknemo v 

igralnice. Otroci so pred izhodom na igrišče namazani z zaščitno kremo in pokriti z zaščitnimi 

pokrivali. Za igro na prostem izbiramo senčne prostore. 

Starši nam vsako leto sporočajo o tem, da jih njihovi otroci o škodljivosti sonca doma poučujejo 

in navajajo na zaščito, tako kot to sami počno v vrtcu. 

                                         

                                

Predstave za otroke v tem šolskem letu  

  

V letošnjem šolskem letu smo za naše otroke pripravili štiri predstave, ki bodo v tednu otroka 

v mesecu oktobru, v mesecu decembru, februarja ob slovenskem kulturnem prazniku in 

meseca aprila ob dnevu Zemlje, za otroke starejših skupin pa še v mesecu marcu. S svojo 

predstavo pa se nam bodo predstavili tudi učenci naše šole in dijaki ljutomerske gimnazije. 

Cena predstav ni zajeta v ekonomski ceni, ampak jo starši doplačajo s položnico pri plačilu 

vzgojnine. 

  

 

Dodatne dejavnosti 

  

Izvajajo se izven rednega vzgojnega programa. Vrtec jih organizira na željo staršev. Izvajajo 

jih zunanji izvajalci. Časovno ne smejo posegati v program vrtca, zato se praviloma izvajajo 

po 15. uri v posebnem prostoru vrtca. Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno programa vrtca, 

starši se zavežejo za plačilo s prijavo otroka. 

Dejavnosti, ki jih načrtujemo in se bodo glede na samo število prijav začele izvajali v mesecu 

oktobru, so: 

.plesne urice in 

.gibalne aktivnosti. 

V dodatne programe se vključujejo otroci od 4. oz. 5. leta dalje. Za vključitev se odločajo starši 

s prijavo na podlagi ponudbe. 

Z dodatnimi dejavnostmi dajemo možnost tistim staršem, ki bi svojemu otroku radi omogočili 

razvijanje posebnih sposobnosti in znanj. 
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VRTČEVSKI KOLEDAR 2017/2018 
 

Čas šolskih počitnic in praznikov 

 

 
  

2017 

JESENSKE 
POČITNICE 

30. 10. 2017– 
3. 11. 2017 

Ponedeljek–
petek 

Dan reformacije 31. 10. 2017 Torek 

Dan spomina na 
mrtve 

1. 11. 2017 Sreda 

NOVOLETNE 
POČITNICE 

25. 12. 2017–2. 
1. 2018 

Ponedeljek–
torek 

Božič 25. 12. 2017 Ponedeljek 

Dan samostojnosti in 
enotnosti 

26. 12. 2017 Torek 

Novo leto 1. 1. 2018 Ponedeljek 

Novo leto 2. 1. 2018 Torek 

Prešernov dan 8. 2. 2018 Četrtek 

ZIMSKE 
POČITNICE 

26. 2. 2018– 
2. 3. 2018 

Ponedeljek–
petek 

Velikonočni 
ponedeljek 

2. 4. 2018 Ponedeljek 

DELOVNA 
SOBOTA – 

OČIŠČEVALNA 
AKCIJA 

7. 4. 2018 Sobota 

PRVOMAJSKE 
POČITNICE 

27. 4. 2018-  
2. 5. 2018 

Petek-sobota 

Dan upora proti 
okupatorju 

27. 4. 2018 Petek 

Praznik dela 1. 5. 2018 Torek 

Praznik dela 2. 5. 2018 Sreda 

POLETNE 
POČITNICE 

26. 6. 2018–31. 
8. 2018 

Torek–petek 

Dan državnosti 25. 6. 2018 Ponedeljek 

Marijino vnebovzetje 15. 8. 2018 Sreda 

 

V času šolskih počitnic je enota vrtca odprta le, če je prijavljenih vsaj 10 otrok. V ta namen 

opravimo anketo. V primeru, da je prijavljenih manj kot 10 otrok v enoti, je enota zaprta in bo 

za prijavljene otroke zagotovljeno varstvo v drugi enoti. 

 

Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za vsak dan odsotnosti otroka s stalnim 

bivališčem v občini Puconci staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši 

uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred 

nastopom. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja 

Občina Puconci na podlagi izdanih računov vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za 

stroške neporabljenih živil (Povzeto po sklepu Občinskega sveta z dne 25. 8. 2016). 
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V času poletnih počitnic bosta v mesecu juliju odprti enoti Brezovci in Mačkovci, v avgustu pa 

enoti Puconci in Bodonci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE S STARŠI 
  

Vrtec pojmujemo kot dopolnilo družinske vzgoje. Starši so naši enakovredni partnerji pri vzgoji 

otrok, zato si želimo dobrih medsebojnih odnosov in sodelovanja z njimi. 

Udeleženci vzgojnega procesa so otrok, starši in vzgojitelj. Usklajevanje družinske in vrtčevske 

vzgoje je porok za zdrav otrokov razvoj in napredek. 

 

Starši želijo in morajo vedeti, kako njihov otrok v vrtcu živi, kakšen je vzgojni program, kako se 

otrok odziva na različne vsebine, kako dela in v razvoju napreduje. Zato si v našem vrtcu 

želimo čim več sodelovanja s starši v različnih oblikah. Sodelovanje s starši je pomembna 

sestavina kakovostne predšolske vzgoje, ki jo v našem vrtcu želimo doseči. Starši so partnerji 

tako vzgojnega procesa kot tudi v organih upravljanja vrtca, zato jih iskreno vabimo k 

sodelovanju. 

  

 

Formalna srečanja s starši  

 

Skupinske oblike: 

. skupni roditeljski sestanki: 

o   uvodni (predstavitev vrtca); 

o   izobraževalni (strokovna predavanja in razgovori s strokovnjaki); 

. oddelčni roditeljski sestanki; 

. skupne prireditve, praznovanja, delavnice. 
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Individualne oblike 

 

 individualni pogovori s strokovnimi delavkami pred vstopom otroka v vrtec; 
 prisotnost staršev ob tridnevnem uvajanju otroka v vrtec; 
 izmenjava koristnih informacij ob vsakodnevnih stikih s strokovnimi delavkami; 
 mesečne pogovorne ure za daljše in poglobljene razgovore o otroku (starši svoj 

prihod najavijo na oglasni deski). Zaželen je vsaj en obisk pogovornih ur v šolskem 
letu. Če se starši le-teh ne udeležijo vsaj enkrat, jih strokovne delavke povabijo. 

  

Neformalna srečanja s starši  

 

Teden otroka, kostanjev piknik in pohod, Tradicionalni slovenski zajtrk, novoletna delavnica, 

pravljični dopoldan, delavnice z očeti za materinski dan, ureditev vrta in gredic, prikaz utrinkov 

vsakodnevnega dela, dan gibanja in druženja treh generacij, Očistimo Slovenijo, zaključna 

prireditev ABC športa Mali športnik … 

 

Svet staršev 

 

V vrtcu se oblikuje za organizirano uresničevanje vzgojno-varstvenega dela. Vsak oddelek ima 

po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka in zastopa 

interese staršev. 

 

Njegove naloge so: 

 predlaga nadstandardne programe; 

 daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah; 

 daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu; 

 razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki; 

 voli predstavnike v svet zavoda; 

 obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom; 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi (Ur. l. RS, 12/96). 
  

 

Svet vrtca 

 

Ker je naš vrtec enota pri OŠ Puconci, ima svojega predstavnika v svetu šole kot najvišjem 

organu upravljanja. 

  

 

STARŠI IMATE PRAVICO 

 

 do postopnega uvajanja otrok v različne programe vrtca ter do dogovora z vzgojiteljico 
o najbolj sprejemljivem načinu vključevanja; 

 do vpogleda v program za predšolske otroke (kurikulum) in do obveščenosti o življenju 
in delu v vrtcu (oglasne deske, kotički za starše); 

 do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter 
po dogovoru z vzgojiteljico do aktivnega sodelovanja pri vzgojnem delu, pri čemer pa 
morajo starši spoštovati strokovno avtonomnost vrtca; do izmenjave informacij in do 
poglobljenega pogovora o otroku s strokovnimi delavci vrtca (vzgojitelj, pomočnik 
vzgojitelja, pedagoška vodja vrtca, svetovalna delavka) ob dogovorjenem času – 
pogovorne ure; 
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o do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov; 
o do sodelovanja v svetu staršev in preko predstavnika v svetu šole; 
o dobiti ali posredovati dnevno aktualne informacije o otroku. 

  

 

PRAVICE OTROK 
 

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 

ali zakoniti zastopniki. 

  

 

Otroci imajo pravico 

 do možnosti za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 
veroizpoved, narodno pripadnost, telesne in duševne značilnosti; 

 do enakih možnosti ob upoštevanju razlik; 

 do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu, do 
vzgoje za strpnost, solidarnost in odgovornost; 

 do svetovnonazorsko nevtralne vzgoje. 
 

  

Obveznosti staršev do vrtca  

  

Spoštovati sprejete dogovore in poslovalni čas vrtca. Prihajati po otroka pravočasno (otrok 

je lahko v vrtcu praviloma največ 9 ur). Spoštovati delo, organizacijo in osebje vrtca. 

Namerna prekoračitev poslovnega časa vrtca se sprotno beleži in obračuna ob zadnji 

položnici v mesecu juniju. 

 

V vrtec sodi zdrav otrok, saj se bolan otrok slabo počuti, obenem pa ogroža zdravje drugih 

otrok. Starši morate vrtcu sporočati morebitna obolenja otroka, redno sporočati odsotnost 

otroka v primeru nalezljive bolezni ali posebnega zdravstvenega statusa otroka ter 

obveščati strokovne delavke o morebitnem slabem zdravstvenem stanju otroka in o 

njegovih posebnostih. Tudi zdravil v vrtcu ne dajemo. 

 

Do 8. ure zjutraj ste starši dolžni sporočiti otrokovo odsotnost. 

Pred vstopom otroka v vrtec morate z njim opraviti zdravniški pregled in prinesti zdravniško 

potrdilo. Vzgojiteljico morate opozoriti na morebitne zdravstvene posebnosti otroka. V 

primeru če ima otrok dieto, je potrebno izpolniti Vlogo za zagotovitev dietne prehrane za 

šolsko leto 2017/18, ki jo najdete na naši spletni strani v zavihku seznam dokumentov za 

starše in priložite potrdilo zdravnika. 

 

Vzgojiteljici ste dolžni sporočiti spremembe podatkov, ki jih potrebujejo določene službe 

vrtca (naslov, telefonsko številko, število družinskih članov ...). 

Otroka morate primerno obleči in obuti, da bo varen in sproščen pri igri v vrtcu in na 

prostem. 
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V vrtec ni dovoljeno prinašati stvari, ki bi lahko ogrozile zdravje ali varnost otrok (ostri 

predmeti, trdi bonboni, žvečilni gumiji). 

Na željo staršev se sme ob praznovanju rojstnih dni v vrtec prinesti sveže sadje. Ostala 

živila bomo odklonili. Prizadevali si bomo, da si bo otrok praznovanje rojstnega dne 

zapomnil po dejavnostih, posvečenih temu dogodku,  in ne po hrani, ki bi jo zaužil. 

Dragocenih predmetov in igrač naj otrok raje ne prinaša v vrtec, ker ne moremo odgovarjati 

zanje. 

 

Dolžni ste redno poravnavati finančne obveznosti za opravljene storitve, s tem se izognete 

zamudnim obrestim in izterjavi dolgov preko sodišča. 

 

Otroka spremljate v vrtec osebno oziroma ga spremlja oseba, starejša od 10 let, če to 

dovolijo otrokovi starši (Zakon o varnosti cestnega prometa, 91. člen). 

 

Reden vpis v vrtec poteka v mesecu marcu, vpis med letom pa je možen v času uradnih 

ur na OŠ Puconci, in sicer vsak delovni dan od 7.30 do 14.30. 

Upoštevati morate odpovedni rok za izpis otroka, ki je najmanj 7 dni pred želenim datumom 

izpisa. 

 

Svoje stališče morate ločiti od tistega, kar govorite v imenu ostalih staršev. V imenu vseh 

staršev lahko govorite le v primeru, če ste za to pooblaščeni (svet staršev). 

Za nastale težave poiščite možnosti reševanja znotraj vrtca.  

 

(več o tem na spletni strani in na oglasni deski vrtca: Pravilnik o varnosti otrok Vrtca pri OŠ 

Puconci). 

 

  

Od doma do vrtca 

  

Vrtec je za otroka prvi pomemben korak iz varnega domačega gnezda v svet, ki ga bo otrok 

še dolgo spoznaval. Prvič se bo srečal z ločevanjem od staršev, zato je zelo pomembno, da 

so te izkušnje čim manj boleče in stresne. Vsem otrokom, ki vstopajo v naš vrtec, želimo 

zagotoviti postopen prehod iz družine v vrtec, kar pa lahko zagotovimo le, če boste prisluhnili 

našim izkušnjam in nasvetom. 

  

Priporočamo vam: 

 otroka uvajajte v novo okolje ob vaši prisotnosti, zato vam svetujemo, da si 
prihranite nekaj dopusta oziroma prostega časa, ki ga boste preživeli z otrokom 
v skupni igri v našem vrtcu (uvajalni dan); 

 prvo samostojno bivanje otroka v vrtcu naj bo kratko, glede na otrokovo počutje 
in njegove reakcije ga postopoma podaljšujte; 

 če ste prve dni skupaj z otrokom v igralnici, se igrajte in pogovarjajte z drugimi 
otroki in osebjem – tako se bo otrok začel postopoma ločevati od vas in se 
zanimal za vrstnike in igrače; 

 slovo od otroka naj bo kratko, saj se večina otrok ob dolgem slovesu težje loči 
od staršev; otroka ne sprašujte, če želi ostati v vrtcu, če je žalosten ...; 

 če je le mogoče, ne prekinjajte uvajanja po nepotrebnem. Vsaka možnost, ki jo 
ima otrok, da preživi dan drugje, npr. pri babici, dedku, podaljšuje prilagoditev 
in otroku povzroča čustvene težave; 
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 ločitev otroka od staršev je boleča izkušnja, zato bo nekaj časa občutljivejši. Ko 
pridete po otroka v vrtec, mu dajte dovolj možnosti, da sprosti napetost in jezo, 
ker ste ga zapustili. Doma namenimo otroku več pozornosti, skupne igre in 
nežnosti, da bo pridobil občutek ljubezni in varnosti ter premagal strah pred 
zapuščenostjo. 

  

 

DOBRO JE VEDETI ŠE NASLEDNJE 
 

Znižano plačilo vrtca 

 
Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni 
vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada 
pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, 
od 1. 9. 2014 dalje pa se podeli za obdobje enega enega leta, in ne tako, kot je veljalo do 
sedaj, za koledarsko leto. Če med upravičenostjo do pravice pride do spremembe dejstev in 
okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice, CSD o pravici odloči na novo. 
Primer:  
Če vlogo vložite avgusta 2017 in izpolnjujete vse zakonsko določene pogoje, ste do znižanega 
plačila vrtca po novem upravičeni od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 (po starem je bilo potrebno 
vložiti vedno decembra). Če bo vaš otrok vrtec obiskoval še naprej, tj. od septembra 2018 
dalje, morate torej novo vlogo vložiti meseca avgusta 2018 oziroma z mesecem izteka 
dodeljene pravice. 
Kje in kako:   

- pri krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti, elektronsko 
- na enotni vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 

o elektronska vloga  
o ponovno uveljavljanje subvencije vrtca - če ponovno uveljavljate pravico do 

otroškega dodatka ali subvencije vrtca (ste upravičenec do pravice in jo želite 
podaljšati), lahko vložite vlogo za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega 
dodatka/subvencije vrtca. 

Ponovno uveljavljanje subvencije vrtca 

Če ponovno uveljavljate pravico do otroškega dodatka ali subvencije vrtca (ste upravičenec 

do pravice in jo želite podaljšati), lahko vložite vlogo za ponovno uveljavljanje pravice do 

otroškega dodatka/subvencije vrtca. 

  

 

Višina plačila 

 

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki 

Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %). 

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije 

občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca 

odda rejnik. 

 

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ 

za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano 

plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Z odločbo, s katero 

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/
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center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za 

tretjega in vsakega naslednjega otroka. Če se tretji ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po 

izdaji odločbe, center o tem odloči s posebno odločbo. 

 

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v 

katerega je vključen otrok. 

Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo programa vrtca ogrozilo 

socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih razlogov, določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem 

morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni položaj osebe, na 

katere oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni pomoči centra za socialno delo pripravljena 

začeti odpravljati, v dogovorjenem roku in na dogovorjen način. 

 

 

Obračunavanje prispevka za oskrbo otroka v vrtcu  

  

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške 

neporabljenih živil. Če je otrok zaradi bolezni ali zdravstvenih razlogov odsoten dalj časa (10 

dni ali več), vrtec za ta čas staršem ne zaračuna stroškov izvajanja programa. Starši so dolžni 

vrtcu v roku 5 dni po otrokovem prihodu predložiti dokumentacijo, izdano s strani pristojne 

zdravstvene institucije, ki dokazuje odsotnost zaradi bolezni. 

Za obračun odsotnosti so starši dolžni odsotnost napovedati oziroma jo javiti vzgojiteljici do 8. 

ure zjutraj na dan, ko bo otrok odsoten. Takšna odsotnost se upošteva pri mesečnem obračunu  

z naslednjim dnem. 

  

 

Določitev ekonomske cene vrtca 

  

Ekonomska cena Vrtca pri Osnovni šoli Puconci znaša 384,53 evrov. Kot osnova za določitev 

plačila staršev v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih se določi cena v 

višini 334,79 evrov. Razlika cene v višini 49,74 evrov do polne ekonomske cene se krije iz 

Proračuna Občine Puconci, staršem otrok, za katere je Občina Puconci po veljavnih predpisih 

dolžna kriti del cene programa. Dodatno znižanje ne velja za drugega in nadaljnje otroke, 

katerih sredstva v višini z odločbo določenega plačila za starše zagotavlja država iz svojega 

proračuna. 

 

»Staršem otrok, za katere je Občina Puconci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene 

programa vrtca in imajo otroka vključenega v vrtec, se ob predložitvi dokazil o reševanju 

osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred. 

Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja 

uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi 

odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski 

problem, mora za znižanje vrtca skladno s prvim odstavkom vlogi priložiti dokazila: 

 kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma 
stanovanjske hiše na območju Občine Puconci ali gradbeno dovoljenje za gradnjo 
stanovanjske hiše na območju Občine Puconci, 

 

 namensko kreditno pogodbo in 
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 potrdilo banke o višini anuitete kredita. 

 na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča 
pristojni center za socialno delo. 

 

Dodatno znižanje iz prvega odstavka pripada staršem, ki imajo v vrtec vključenega samo 

enega otroka iz družine. Če sta v vrtec vključena hkrati dva ali več otrok iz družine, pa dodatno 

znižanje pripada samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec. 

  

Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem 

odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo 

odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred nastopom. Finančna sredstva za pokrivanje 

stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja Občina Puconci na podlagi izdanih računov vrtca, 

v obračunu se obvezno zniža cena za stroške neporabljenih živil (Povzeto po sklepu 

Občinskega sveta z dne 25. 8. 2016). 
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MISLI OTROK 
Dodajte misli otrok 

  

KAJ TI JE V VRTCU NAJBOLJ VŠEČ? 

Kim (5 let) Najbolj mi je všeč, da lahko v vrtcu veliko rišem in barvam. 

Žan (5 let) Najraje se v vrtcu vozim s traktorjem po asfaltnem igrišču. 

Alina (5 let) V vrtcu se najraje gugam na gugalnici.  

Vid (5 let ) Najraje se v vrtcu vozim s traktorji in motorji. 

 

ČESA NE MARAŠ V VRTCU? 

Gal (5 let) V vrtcu ne maram pisati in risati.  

 

ZAKAJ RAD HODIŠ V VRTEC? 

Liana ( 5 let) V vrtec rada hodim, ker lahko tam rišem. 

Ajda (5 let) V vrtcu imam prijateljico Tajo in zato sem rada v vrtcu. 

Urška (5 let) V vrtec rada prihajam, ker se tam rada igram. 

Jure (5 let) Moram priti v vrtec. Mama in ati mi ne dovolita, da bi bil doma. 

 

 

 

Klara hodi v vrtec 

 

Klara hodi v vrtec. To jutro sta z mamo vstali prej, saj gresta peš. Med potjo opazujeta naravo 

in se pogovarjata.  

»Glej, mama, kako veliko drevo!« Mama pogleda navzgor in se čudi: »Res je visoko, visoko 

skoraj do neba. Prav gotovo je staro čez sto let …« Klara se za trenutek zamisli, nato se  čudno 

nasmehne, rekoč: »Veš, naš sosed Jože, se vsako jutro priklanja drevesom. Kako je smešen! 

Vsi se mu smejijo.« Mama je tiho, nato poboža Klaro po laseh in pove: »Vsi bi se morali 

priklanjati drevesom, saj so pljuča našega planeta!«  

»O, to pa že vem! V vrtcu je bil  Anin očka. On je gozdar in nam je vse to povedal. Drevesa 

proizvajajo kisik, mi pa ga potrebujemo za dihanje. Tako to gre!« Klarino pozornost pritegne  

siv avtomobil, iz katerega ji nekdo maha. »Mama, glej, to je moj prijatelj  iz vrtca!  David, 

David!« Tudi mama mu na drobno pomaha, a še v istem trenutku se Klara spotakne ob rob 

pločnika in pade. »Au, boli me! Boli, boli!« Mama ji umirjeno obriše roko, nato še solze in jo 

tolaži: »Na srečo ni nič hujšega! Lahko bi si jo zlomila … Malo te bo še bolelo, potem bo spet 

vse v redu. V prometu moramo biti zelo pozorni, gledati je treba predse, saj vidiš, kaj lahko 

naredi trenutek nepozornosti …« Klara ji pove, da je policist v vrtcu povedal enako. Tam je bil 

prejšnji mesec na obisku. 

»Ko bom velika, bom medicinska sestra. Jaz bom zelo prijazna sestra!« Mama se nasmehne 

in reče: »Prav gotovo! Sicer pa bi morali biti ljudje vseh poklicev prijazni! Tako bi bil tudi ves 

svet prijaznejši …« 

Že stopata skozi hodnik vrtca. Klara se obuje v svoje copate, nahrbtnik obesi na obešalnik, 

kjer je z velikimi tiskanimi črkami napisano – KLARA. Potem še zadnjič to jutro objame mamo 

in veselo zakoraka skozi igralnico. 

 

KAKO ČUDOVITA SO JUTRA!                 

Sonja Č. Bertalanič 
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