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Pogovori seveda ne rešujejo sveta. Lahko pa kdaj polepšajo dan ...  

 

Če načrtuješ za en mesec, posej solato; 

Če načrtuješ za eno leto, posadi paradižnik; 

Če načrtuješ za deset let, posadi sadno drevo; 

Če načrtuješ za sto let, izobrazi otroke; 

Če pa načrtuješ za vedno, izobrazi sebe. 

(Andrej Pešec) 

 

Spoštovani starši! 

 

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

Namenjena je staršem otrok, ki že obiskujejo vrtec, in tudi tistim staršem, ki bi v prihodnje želeli vključiti 

svojega otroka v vrtec. 

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 trudimo zagotoviti otrokom čim bolj varno in spodbudno okolje, 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 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  raznovrstne dejavnosti, v 

katerih otrok spoznava svet in samega sebe. 

Tudi v tem šolskem letu se bomo trudili za kakovostno 

predšolsko vzgojo v čim bolj normalnih pogojih dela, kljub 

prisotnosti koronavirusnih okužb. Naše delo bo temeljilo 

na Protokolu ravnanj za preprečevanje širjenja okužb s 

SARS-CoV-2, torej na zdravstveno higienskem režimu, ki bo temeljil na priporočilih in ukrepih NIJZ in 

MIZŠ. Otrokom bomo omogočili varno okolje ob upoštevanju aktualnih ukrepov za večjo zdravstveno 

varnost in zaščito za omejevanje širjenja infekcije  ter obolelosti med otroki in v kolektivu. Sodelovanje 

s starši  je vzpostavljanje dobrih stikov in ohranjanje otrokove povezanosti z vrtcem, zato bomo 

strokovni delavci koristili različne možnosti komuniciranja in sodelovanja s starši. Hkrati pa vas 

prosimo, da v vrtec prihajajo samo zdravi otroci v spremstvu zdravega starša. 

Otrokom odpiramo vrata v novo, varno okolje, v katerem se bodo dobro počutili in imeli možnosti za 

zdrav in optimalni razvoj. 

 

Zahvaljujemo se vam za zaupanje. 
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VIZIJA VRTCA 

»Z igrivimi koraki v spodbudnem okolju spoznavamo svet.« 

  

PODATKI O VRTCU 

VRTEC PRI OŠ PUCONCI, Puconci 178, 9201 Puconci  

Telefon: 02/ 545 96 04 

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:  

 

Saša KERČMAR 

e-mail: sasa.kercmar@ospuconci.si 

Organizator prehrane:  

 

Lea KUZMIČ 

e-mail: lea.kuzmic@ospuconci.si 

Organizator Zdravstveno 

higienskega režima:  

Lea KUZMIČ 

e-mail: lea.kuzmic@ospuconci.si 

Izvajalki dodatne strokovne 

pomoči:  

 

Maja ŠEBJANIČ ORAŽEM 

e-mail: maja.sebjanic@ospuconci.si 
 

Maja  CIGÜT, logopedinja, OŠ IV. Murska Sobota  

e-mail: maja.cigut@ospuconci.si 

Tajnik VIZ:  

 

Mitja SAPAČ 

e-mail: mitja.sapac@ospuconci.si 

tel: 02/ 545 96 01 

Administratorka:  

 

Tanja ČASAR HORVAT 

e-mail: tanja.horvat@ospuconci.si          

tel.: 02/545 96 00   

Hišniki:  Martin LUTHAR, Uroš KUZMA, Denis BAŠA 

Kuharski pomočnici, čistilki:  Zlatka ZADRAVEC, Edita BENKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vrtciospuconci@ospuconci.si
http://www.ospuconci.si/
mailto:stefan.harkai@ospuconci.si
mailto:majda.vrecic@ospuconci.si
mailto:sasa.kercmar@ospuconci.si
mailto:lea.kuzmic@ospuconci.si
mailto:lea.kuzmic@ospuconci.si
mailto:maja.sebjanic@ospuconci.si
mailto:maja.sebjanic@ospuconci.si
mailto:mitja.sapac@ospuconci.si
mailto:tanja.horvat@ospuconci.si
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Kuharji:  

 

Daniel MIHAJLOVIČ - Bodonci, Liljana GOMBOC - Mačkovci,  

Tadeja TURZA, Silvija KUHAR, Zlatica DRVARIČ, Lilijana 

GOMBOŠI - centralna kuhinja Puconci 

Čistilke:  

 

Marija PAVEL - Bodonci, Tatjana ČASAR - Mačkovci, 

Anemary GERGOREC - Vrtec šola, Ivanka LUKINOVIČ - Vrtec 

Puconci 

Romska pomočnica:  Aleksandra HOZJAN 

Vzdrževalec učne tehnologije v 

vrtcu:  

Tine BARBER 

Javna delavka: Jasmina ČAHUK 

Deleži tehničnega kadra so v večji meri v deležih (delno na MIZŠ in delno v ekonomski ceni vrtca).  

 

 

URADNE URE VRTCA  

ponedeljek - petek 
med 7:30 do 14:30 ure OŠ Puconci 
pisarna pedagoginje (vhod 0) 

 

Vrtec pri OŠ Puconci je del javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Puconci. Smo na petih različnih 

lokacijah v občini Puconci. V Bodoncih in v Mačkovcih se enoti vrtca nahajata v podružničnih šolah 

Bodonci in Mačkovci. V Brezovcih in v Puconcih  so oddelki vrtca v samostojnih zgradbah. Ena skupina 

predšolskih otrok se zaradi prostorske stiske že več let nahaja na centralni šoli v Puconcih.  
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ORGANIZIRANOST VRTCA IN POSLOVNI ČAS  

Izvajanje programa predšolske vzgoje poteka v petih enotah. Vsaka enota ima drugačen delovni čas, ki 

je objavljen na spletni strani vrtca in v tej publikaciji. 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 oziroma števila 

prijavljenih otrok. V primeru zadostnega števila 

prijavljenih otrok je zagotovljeno varstvo v obliki 

dežurstva. V času krajših šolskih počitnic je enota 

vrtca odprta le, če je prijavljenih vsaj deset otrok. V 

primeru, da je prijavljenih manj kot deset otrok v 

enoti, je enota zaprta in je za prijavljene otroke 

zagotovljeno varstvo v drugi enoti. 

 

V času poletnih počitnic se glede na racionalno organizacijo dela dve enoti zapreta, ostali dve enoti 

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

prisotnost znane osebe. Prav tako velja v času poletnih počitnic spremenjen delovni čas, ki bo objavljen 

na spletni strani vrtca. 

 

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 do sredine meseca junija. Sredstva za pokrivanje 

stroškov brez stroškov za neporabljena živila v času odsotnosti zagotavlja Občina Puconci.  Navedena 

oprostitev plačila oskrbnine ne velja v primeru, če se plačilo vrtca financira oz. sofinancira iz državnega 

proračuna ali če otrok obiskuje vrtec v drugi občini. 

 

V poletnih počitnicah obratujeta dve enoti v mesecu juliju in dve enoti v mesecu avgustu. Od 28. 

avgusta 2023 pa bodo odprte vse enote vrtca.  

 

Enota  Datum odprtja enot 

Puconci,  Šola  in Bodonci  ponedeljek, 3. 7. 2023 – ponedeljek, 31. 7. 2023 

Brezovci in Mačkovci torek, 1. 8. 2023 – petek, 25. 8. 2023 

 

Zadnji dve leti opažamo porast prijavljenih otrok v času poletnih počitnic, zato se soočamo s prostorsko 

stisko. Vljudno vas naprošamo, da v kolikor je le mogoče, dopuste planirate v času, ko je enota, ki jo 

obiskuje vaš otrok, zaprta. Zaradi prostorske stiske bomo ponovno določili enote, ki bodo zagotavljale 

varstvo v času zaprtja vrtca med poletnimi počitnicami. Otroci iz vrtca Brezovci bodo v času zaprtja 

enote obiskovali enoto Bodonci in obratno. Otroci iz vrtca Puconci pa bodo v času zaprtja enote 

obiskovali enoto Mačkovci in obratno.  
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ENOTE NAŠEGA VRTCA SE NAHAJAJO NA PETIH LOKACIJAH 

ENOTA PUCONCI 

Puconci 51, 9201 Puconci 

 

Skupina/vzgojni tim POGOVORNE URE 
TELEFONSKA 

ŠTEVILKA 

Odpiralni čas od 6.00 do 15.30 

Starejša II 

Klavdija Kulič in  

Sonja Čarni Bertalanič 

Vsak prvi četrtek v mesecu: 

15.00–16.00 
 

 

 

 

02 545 96 20 ali  

02 545 96 21 

 

Srednja 

Janja Gider in  

Jernej Štefanec 

Vsak drugi torek v mesecu: 

15.00–16.00 

Mlajša I 

Gabrijela Sraka in 

Tanja Kuhar 

Vsak prvi četrtek v mesecu: 

15.00–16.00 

 

Najdete nas v starejši zgradbi v središču vasi Puconci, kjer nas slišite, ko se igramo na naši prostorni 

zelenici in tudi na asfaltnem dvorišču. V našem vrtcu bivajo malčki treh skupin, stari od enega do pet 

let. Naš vrtec je dosegel zavidljivo starost, zato so naše igralnice domače in tople. V njih se otroci z 

veseljem igrajo ter spoznavajo svet okoli sebe skozi razne dejavnosti. Na travnati površini imamo igrala, 

peskovnik, tobogan in pravljično hiško, gugalnice pa nas ponesejo skoraj do neba …  Najde se tudi nekaj 

prostora za domiselne ustvarjalne kotičke, kjer spoznavamo naravo, radi pa se vozimo tudi z raznimi 

otroškimi vozili. Ker smo EKO vrtec, smo še posebej ponosni na naš vrtiček z visoko gredico, kjer 

spoznavamo zelišča in razne zelenjadnice ter si ogledujemo razne drobne živali, ki ga obiskujejo.  

 

 

ENOTA PUCONCI ŠOLA 

Puconci 178, 9201 Puconci 

 

SKUPINA/VZGOJNI TIM POGOVORNE URE 
TELEFONSKA 

ŠTEVILKA 

Odpiralni čas od 6.15 do 15.45 

Starejša I 

Renata Novak in 

Mihaela Sukič 

vsak prvi četrtek v mesecu: 

14.45 - 15.45 

      

   051 365 523 
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Pokukajmo v osnovno šolo Puconci. Tu smo mi, otroci stari 5 do 6 let, ki smo eno učilnico šole 

spremenili v igralnico. Že zelo zgodaj začutimo utrip šole, zato dosledno sledimo pravilom, sicer pa 

bomo naslednje leto mi prvošolčki te šole. Prednost naše enote je souporaba telovadnice, zlasti v 

zimskem času. Občasno sodelujemo tudi z učitelji šole, ki nam pomagajo pri izvedbi različnih dejavnosti. 

Obiščemo pa tudi v šolsko knjižnico. Z učenci šole si delimo še garderobo, sanitarije in kuhinjo. Kadar 

pa smo čisto tiho, slišimo, kaj se učijo v sosednjem prvem razredu. 

 

 

ENOTA BREZOVCI 

Brezovci 51, 9201 Puconci 

 

SKUPINA/VZGOJNI TIM POGOVORNE URE 
TELEFONSKA 

ŠTEVILKA 

Odpiralni čas od 6.15 do 15.30 

Starejša I 

Klavdija Kren in 

Diana Železen  

vsak prvi torek v mesecu: 

15.00-16.00 
 

 

 

 

 

 

02 545 96 30 

 

Starejša II 

Petra Gjergjek in 

Renata Časar 

vsak prvi četrtek v mesecu:  

15.00–16.00 

Mlajša II 

Alenka Vratarič in 

Jasna Kuhar 

vsak prvi torek v mesecu:  

15.00–16.00 

Mlajša I 

Marlene Horvat in 

Staša Sever 

vsako prvo sredo v mesecu:  

15.00–16.00 

 

 
 

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

zagledali že od daleč. Slišali boste otroški smeh, veselje. To smo mi, njeni »stanovalci« med tednom. 

Tukaj domujemo, se veselimo, igramo, učimo, vse do takrat, ko vilo zapustimo in odidemo v šolo. 

Imamo prostorno otroško igrišče z različnimi igrali, vrtno hišico in peskovnik, kjer se vsakodnevno 

družimo in si nabiramo različne gibalne spretnosti. Igralnice, garderobe in hodniki, ki so v dveh 

nadstropjih, nam nudijo prostor za različne dejavnosti glede na izbrane  teme – možnosti za igro, 

ustvarjanje in motorični, socialni in čustveni razvoj. Hitro se spremenijo v telovadnice, v razstavni 
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prostor in v ustvarjalne in igralne kotičke ter prostor za umik. Naš vrtec nam nudi varno, zdravo in 

spodbudno okolje za prijetno počutje in razvoj individualnih zmožnosti in sposobnosti.  

ENOTA BODONCI 

Bodonci 5, 9265 Bodonci 

 

SKUPINA/VZGOJNI TIM POGOVORNE URE 
TELEFONSKA 

ŠTEVILKA 

Odpiralni čas od 6.30 do 15.30 

Starejša 

Ksenija Donko in 

Cvetka Makari  

vsak prvi četrtek v mesecu:  

15.00–16.00 
 

 

 

 

02 551 87 48 

Srednja 

Simona Hodžar in 

Ana Železen 

vsak tretji četrtek v mesecu: 

15.00-16.00 

Mlajša 

Tadeja Marič in 

Marina Cör 

vsak drugi četrtek v mesecu: 

15.00-16.00 

 

Naša enota je del osnovne šole Bodonci. Najdete nas na hribu sredi neokrnjene narave, kjer sta  mir in 

svež zrak. Imamo svoje travnato igrišče, ki je prijetno opremljeno in nam omogoča motorični razvoj ter 

ustvarjalne igre v naravnih kotičkih. Na asfaltnem igrišču pa poteka vožnja s skiroji, kolesi, poganjalci, 

na asfaltu pa včasih s kredami tudi kaj lepega narišemo, se igramo z žogo in še kaj. Bližina travnikov, 

kmetij in gozda otrokom omogoča neposreden stik z naravo. V vrtcu imamo tri igralnice, zunaj pa svoj 

zelenjavni vrt, 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.  
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ENOTA  MAČKOVCI 

Mačkovci 51 e, 9202 Mačkovci 

 

SKUPINA/VZGOJNI TIM POGOVORNE URE 
TELEFONSKA 

ŠTEVILKA 

Odpiralni čas od 6.00 do 15.30 

Starejša 

Valentina Murgelj in 

Albina Špilak 

vsak prvi ponedeljek v mesecu: 15.00–

16.00  

 

02 551 87 40 

Mlajša II 

Andreja Huber in 

 Monika Sočič 

vsak prvi ponedeljek v mesecu: 15.00–

16.00  

 

02 551 87 42 
Mlajša I 

Anja Simonič in 

Anita Recek Drvarič 

vsak prvi torek v mesecu: 

15.00–16.00 

 

Naš vrtec domuje v lepo prenovljeni zgradbi podružnične šole Mačkovci. Smo obdani z  naravo, zato se 

veliko gibamo, igramo in raziskujemo na prostem. Imamo asfaltno igrišče, kjer se otroci urijo v  vožnji 

s tricikli, poganjalci, skiroji ... Ko zunaj dežuje, sneži in veter brije, pa se radi razgibamo kar v 

večnamenskem prostoru. Smo mesto varnosti, smo skupnost, kjer se učimo živeti drug z drugim in drug 

za drugega. Vzgojiteljice so nam v oporo, pomoč, so nam zgled in seveda prisluhnejo otrokom. Vabljeni 

v naš prostor za učenje, raziskovanje, ustvarjanje in igro. 

 

 
 

V Vrtcu pri OŠ Puconci so zaposlene še sodelavke Tina Kolmanič, Viktorija Breskoč, Patricija Lovrenčec 

in Lorena Horvat. Del kolektiva je tudi spremljevalka otroka s posebnimi potrebami Katja Sušnik in 

romska mentorica Aleksandra Hozjan. Računalniško podporo nam nudi Tine Barber.  

 

 
 

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 vrtčevsko leto pripravimo vsebinsko bogat letni delovni 

načrt dela, skladno s kurikulumom za vrtce. Načrtujemo tudi kulturne dejavnosti, srečanja s starši … 
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CILJI IN NALOGE PREDŠOLSKE VZGOJE 

Uresničujemo temeljne cilje predšolske vzgoje, ki so opredeljeni v Zakonu o vrtcih, in sicer 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, 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. 

 

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 je trenutno v prenavljanju. Izhodišča za 

prenova Kurikuluma za vrtce so bila potrjena letos spomladi in v 

prihodnje se bo Kurikulum dopolnil v določenih vsebinskih vidikih. 

Kurikulum  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, 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, v prenovljenem Kurikulumu bo poudarek na medpodročnih dejavnostih in trajnostnem 

razvoju, ki ga moramo živeti, ne se o njem le učiti. 
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PROGRAMI V NAŠIH VRTCIH  

PROGRAMI PO TRAJANJU 

• Dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur, in se izvaja dopoldne. 

• V vseh enotah potekajo dnevni programi, ki so namenjeni otrokom od 11. meseca 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 11. meseca do treh let. 

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

VRSTE ODDELKOV 

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

 

Starostno homogeni oddelki Starostno heterogeni oddelki: Kombinirani oddelki 

otroci v razponu enega leta 

otroci prvega ali drugega 

starostnega obdobja 

 

otroci prvega in drugega 

starostnega obdobja 

 

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, 

✓ 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 S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO 

STROKOVNO POMOČJO 

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.  
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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. 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

Obogatitvene dejavnosti so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtec izvaja občasno, 

daljši ali krajši čas. So vsebinska popestritev osnovnega programa in se razlikujejo med enotami vrtca 

ter oddelki. Uvajamo jih premišljeno in strokovno, pri tem upoštevamo naše izkušnje, starost, zrelost, 

interes in razvojne potrebe otrok. 

 

V našem vrtcu med drugim izvajamo plavanje, predstave za otroke v vrtcu, praznovanja, zobna 

preventiva in obisk muzeja, Cici vesela šola, ustvarjalne delavnice, vrtec v naravi. 

Obogatitvene dejavnosti potekajo tudi v sodelovanju z zunanjimi institucijami, saj sodelujemo z gasilci 

in s policisti, s Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota,  z Osnovno šolo Puconci in s 

podružničnima šolama Bodonci in Mačkovci, z Glasbeno šolo Murska Sobota, z občino Puconci, s 

podjetjem Cerop, z Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, s Pokrajinskim muzejem Murska Sobota, 

Centrom za krepitev zdravja  M. Sobota  in z drugimi. 

V mesecu maju 2023 bomo izvedli tradicionalno druženje v enoti  Brezovci z naslovom  Spoznajmo se 

in postanimo prijatelji, ki ga izvajamo v sodelovanju z GFML. 

DODATNE DEJAVNOSTI 

Se izvajajo izven rednega vzgojnega programa. Vrtec le posreduje ponudbe, izvajajo pa se na željo 

staršev. Izvajalci so zunanji in časovno ne smejo posegati in ne posegajo v program vrtca, zato se te 

dejavnosti izvajajo praviloma po 15. uri, v posebnem prostoru vrtca. Cena teh dejavnosti ni vključena 

v ceno programa vrtca, starši se zavežejo za plačilo s prijavo otroka. 

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 radi svojemu 

otroku omogočili razvijanje posebnih sposobnosti in znanj.  
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PREDNOSTNA NALOGA 

»Z DEJAVNOSTMI ZA CELOSTNI RAZVOJ UČIMO IN VZGAJAMO DANES, ZA BOLJŠI IN LEPŠI JUTRI« 

 

Otrokov razvoj poteka celostno in usklajeno na različnih področjih: na gibalnem, telesnem, 

kognitivnem, čustvenem in socialnem. Da otrok ne zaostane v najzgodnejšem razvoju, mora nenehno 

vaditi naravne oblike gibanja: prijemanje, plazenje, lazenje, hoja, tek, skakanje, plezanje, metanje, zato 

si bomo v naših vrtcih prizadevali, da bomo veliko bivali na prostem, saj je učenje na prostem naravno. 

Narava je neprecenljivo terapevtsko in razvojno okolje, ki spodbuja razvoj otroka na vseh področjih ter 

krepi otrokove sposobnosti. Gibanje v naravi in pridobivanje izkušenj z lastno aktivnostjo je pri otroku 

odločilno za razvoj višjih miselnih funkcij, kot so govor, branje in pridobivanje številskih predstav. 

 

V okviru prednostne naloge bomo spodbujali in razvijali govorno-jezikovni  razvoj pri otrocih, saj je prav 

predšolsko obdobje optimalno za njihov razvoj. V vrtcu bomo izvajali različne aktivnosti, ki bodo 

vplivale na otrokov govor, krepili bomo tudi govorne in sporazumevalne zmožnosti ter ustvarjali 

spodbudno okolje za otrokov govorni razvoj. 

 

Našo prednostno nalogo bomo povezovali tudi z drugimi projekti vrtca, kjer bomo v veliki meri s svojim 

vedenjem, znanjem in spretnostmi usmerjali in vključevali koncept trajnostnega razvoja v svoje delo. 

V posodobljenem Kurikulumu za vrtce se bo namreč poudarilo pomen spodbujanja trajnostnega 

razvoja, predvsem odgovornost do sebe, sočloveka, drugih živih bitij in okolja, v katerem živijo malčki 

in otroci. 

 

Otrokom bomo zagotavljali, oblikovali spodbudna okolja, ki bodo otrokom omogočala ustrezne izzive. 

Vzgojitelji bomo skupaj z otroki aktivni v dejavnostih, z otroci bomo sodelovali, jim pomagali, 

opogumljali in jih spodbujali. Prednostna področja bomo povezovali tudi s preostalimi področji 

kurikuluma. 

 

Z otroki bomo osvojili naslednje cilje: 

 Omogočanje in spodbujanje gibalnih dejavnosti otrok ter razvijanje gibalnih spretnosti in 

veselja do športa. 

 Načrtovanje različnih dejavnosti v naravi skozi celo leto in vseh vremenskih razmerah. 

 Narava je igralnica vseživljenjskega učenja: otrokom omogočiti možnosti raziskovanja, gibanja, 

ustvarjanja, medsebojnega sodelovanja v naravi. 

 Izvajanje naravnih oblik gibanja, gibalne, rajalne in elementarne igre,  gibalne minutke, gibalno-

športne ure, športni dopoldnevi, ples in plesne igre, ustvarjalni gib, vožnja z različnimi 

otroškimi vozili, sprostitvene dejavnosti, igra na igralih. 

 Spodbujanje in razvijanje govorno-jezikovnih veščin (artikulacija, besednjak, besedila, 

komunikacija). 

 Ugotavljanje, zagotavljanje ter dvig kakovosti dejavnosti s področja jezika in vsakodnevne 

komunikacije na ravni otrok − odrasli. 

 Jezikovne igrice, vaje za razgibavanje govoril, poslušanje pravljic, zgodbic, ugank, pesmic, rim, 

bibank …, spodbujanje samostojnega verbalnega in neverbalnega komuniciranja, igra z glasovi 

in črkami, ogled in ustvarjanje gledaliških predstav, kino predstav, obisk knjižnice, spodbujanje 

predpisalnih in predbralnih sposobnosti. 
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 Usmerjanje in  opolnomočenje otrok  ter  vključevanje v koncept trajnostnega razvoja. 

 Spodbujanje in razvijanje predvsem odgovornost do sebe, sočloveka, drugih živih bitij in okolja, 

v katerem živijo malčki in otroci.  

 

Dejavnosti na prostem so pomembne, ker: 

 Podpirajo zdrav in dejaven življenjski slog. 

 Otrokom ponujajo možnost za svobodo in fizično dejavnost. 

 Pospešujejo občutek zaupanja vase in občutek dobrega počutja. 

 Ponujajo veliko možnosti za urejanje medsebojnih odnosov otrok. 

 Spodbujajo razvoj otrokovega mišljenja. 

 Otrokom omogočajo razvijanje ustvarjalnosti in samostojnega reševanja problemov. 

 Pomagajo jim razvijati domišljijo in komunikacijske spretnosti. 

 Otrokom ponujajo tesen stik z naravo, stik z vremenskimi spremembami in spremembami, 

povezanimi z letnimi časi. 

 Približajo nam podnebne spremembe, otroci pa razmišljajo, kaj lahko storimo, da jih ublažimo. 
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PROJEKTI, V KATERIH SODELUJEMO 

EKO VRTEC 

Vsebine in projekti v programu so namenjeni vključevanju, popestritvi in 

nadgradnji kurikuluma za vrtce. Z njimi dajemo okvir za trajnostno 

delovanje našega vrtca. Mednarodni program EKO šola bo tudi letos 

razvijal kakovostne vsebine in projekte, skladno z začrtanimi 

programskimi vsebinami FEE in Eco-Schools International po metodologiji 

sedmih korakov:  

1. EKOODBOR, 

2. OKOLJSKI PREGLED, 

3. EKOAKCIJSKI NAČRT, 

4. NADZOR IN OCENJEVANJE, 

5. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU,  

6. OBVEŠČANJE, OZAVEŠČANJE IN VKLJUČEVANJE,  

7. EKOLISTINA. 

 

 
 

Za potrditev zelene zastave v šolskem letu 2022/23 bomo izvedli naslednje aktivnosti: 

✓ Letošnja izbrana tema iz zgodnjega naravoslovja so PODNEBNE SPREMEMBE IN BIOTSKA 

PESTROST. 
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✓ Projektna aktivnost je načrtovana skozi celotno šolsko leto in zahteva od vzgojitelja in otrok 

neposredni stik z naravo, pri tem pa otrok spoznava naravne zakonitosti skozi lastne aktivnosti 

in opazovalno–raziskovalne situacije. 

✓ Izvedli bomo aktivnosti v okviru dveh izbranih obveznih tematskih sklopov: ENERGIJA in 

ODPADKI.  

 

Sodelovali bomo v dveh projektih:  

1. Projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE – branje na tematiko ekološko-vzgojnih vsebin. 

2. Projekt NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET – odgovorno ravnanje z rabljenimi oblačili, ločeno 

zbiranje rabljenih in odsluženih oblačil, likovni ali grafični predlog potiska škatle za zbiranje 

rabljenih oblačil, plakat, risba, kako ravnamo z rabljenimi in odsluženimi oblačili, ponovna 

uporaba … 

ZDRAVJE V VRTCU 

Letošnja rdeča nit se bo glasila PRIHODNOST JE MOJA. Kot pravi rek, prihodnost je v naših rokah, zato 

se bomo še naprej trudili, da ohranimo in krepimo naše zdravje in zdravo okolje. Zaradi pomembnosti 

in aktualnosti dobrega počutja in zdravja si bomo prizadevali, da otroci odrastejo v zdrave 

posameznike, ki bodo v prihodnosti ustvarjali boljšo in lepšo družbo.   

 

Poudarek bo tudi na okoljski vzgoji, ki je le ena od sestavin vzgoje 

za trajnostni razvoj in bo v prihodnje našla pomembno mesto tudi 

v našem posodobljenem  predšolskem Kurikulumu, ki bo še bolj 

poudarjal pomen spodbujanja trajnostnega razvoja, predvsem 

odgovornost do sebe, sočloveka, drugih živih bitij in okolja, v 

katerem živijo malčki in otroci. Umeščenost trajnostnega razvoja 

v kurikulum bo pomenila, da se tudi mi sami moramo 

opolnomočiti z znanjem, spretnostmi, vrednotami in vedenjem, 

da bomo lahko otroke usmerjali in vključevali koncept 

trajnostnega razvoja v svoje delo. Trajnostnega razvoja se ne 

moremo naučiti, moramo ga živeti. Zato je pomemben tako 

kognitivni vidik učenja kot socialni- emocionalen in vedenjski. 

 

V EU stremijo k enakim ciljem kot program Zdravje v vrtcu, v katerega smo vključeni. Usmeritve in 

vsebine programa Zdravje v vrtcu so skladne z EuroHealthNet priporočili. To je še dodatna potrditev, 

da v vrtcu delamo dobro in v času aktualno. Zato bomo v programu Zdravje v vrtcu tudi v naslednjem 

letu osvajali zdrave navade, spoznavali sebe in druge v različnih okoliščinah, raziskovali našo okolico in 

sebe v njej, preverjali naše počutje in odnos do predmetov, ljudi, narave, kulture. Ponovno se bomo 

vprašali, kaj so prave vrednote, drug drugemu pomagali in soustvarjali našo prihodnost otrok, odraslih 

in starejših. 

 

Vse, kar bomo delali, se bo povezovalo tudi z našimi ostalimi projekti. Izobraževanja nam bodo koristila, 

da si bomo vsi pridobili znanja in spretnosti, ki jih bomo preko igre predali na naše najmlajše. 
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PODNEBNI CILJI IN VSEBINE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU  

Letos smo bili izbrani za projekt Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju, ki ga je razpisal Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ). Namen projekta je Učenje za trajnostni prehod. 

 

Cilj projekta je sistematično in celostno vključevanje podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, 

osnovno in srednje izobraževanje, višješolsko strokovno izobraževanje ter izobraževanje odraslih. 

 

Projekt poziva k »izboljšavi vzgoje in izobraževanja, ozaveščanja ter človeške in institucionalne 

zmogljivosti za blažitev podnebnih sprememb, prilagajanje, omejevanje posledic in zgodnje 

opozarjanje nanje«. 

Pogoj prijave na ta projekt je, da bo VIZ načrtoval nadgradnjo obstoječih aktivnosti v smeri celostnega 

institucionalnega pristopa ter predvidel učinek projekta ter načrtovano aktivnost izvedel. 

 

Na projekt se je prijavila in bila tudi izbrana enota Mačkovci z idejo postavitve igralnice na prostem in 

aktivno participacijo otrok pri skrbi za drevesa in beleženjem naravnih (tudi podnebnih) sprememb 

skozi celo vrtčevsko leto. Dejavnost bodo dodatno nadgradili še s postavitvijo čutne poti.  

 

Realizacijo načrtovanega načrtujemo s pomočjo sodelovanja širšega števila deležnikov: strokovni in 

tehnični kader vrtca, starši otrok, lokalno skupnostjo in strokovne (območne) službe oz. strokovnjaki. 

GOZDNI VRTEC 

 

Enota vrtca v Mačkovcih se je v tem šolskem letu pridružila Mreži gozdnih vrtcev in šol  Slovenije. 

 

Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije je bila ustanovljena na pobudo Inštituta za gozdno pedagogiko, 

Razvojnega centra Srca Slovenije, Zavoda RS za šolstvo, Občine Kamnik in posameznih vrtcev ter šol. 

Danes mrežo koordinira in upravlja Inštitut za gozdno pedagogiko.  

 

Cilj mreže gozdnih vrtcev:  

✓ Razvoj koncepta gozdne pedagogike in pedagoškega dela v gozdu. 

✓ Vzpostavitev standardov poučevanja v naravnih okoljih. 

✓ Spodbujanje ustvarjalnosti, radovednosti, inovativnosti v učnem procesu. 

✓ Gozdna pedagogika je metoda okoljskega vzgajanja in izobraževanja, ki ne ponuja samo 

spoznavanje gozda kot ekosistema, ampak bistveno posega tudi v vzgojo in celostni razvoj tako 

otrok kot tudi odraslih. Je recept za zdrav, umirjen in optimalen razvoj vseh nas. Gozd oblikuje 
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vrednote, ki se ne odražajo samo v pozitivnem odnosu do narave in okolja, ampak tudi v 

ustreznem doživljanju samega sebe in življenja.  

✓  

Z gozdno pedagogiko bo otrokom omogočeno: 

✓ varno in sproščeno raziskovanje narave, prepoznavanje lastnih občutkov in potreb ter pravilno 

odzivanje nanje, in sicer v najbogatejšem učnem okolju – gozdovih Slovenije. 

✓ Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani podpira iniciativo Mreže gozdnih vrtcev in šol za 

pogostejše bivanje v naravnem okolju ob izvajanju vzgojno izobraževalnega procesa v vrtcih in 

šolah. Igra, učenje in preživljanje prostega časa v naravi lahko pripomorejo k vzpostavljanju 

pristnih vezi z naravnim okoljem in povečanju občutljivosti mladih zanj. 

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, ki dobijo zelen sonček, 

-      oranžen je namenjen otrokom starim od 4 do 5 let; 

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

 

Namen športnega programa Mali sonček je vsebinska obogatitev področja dejavnosti gibanja s 

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

Vsi otroci, ki so vključeni v program Mali sonček in opravljajo določene športne dejavnosti, na koncu 

dobijo Priznanje Mali sonček.  

 

Naloge so prilagojene tudi skladno z motnjo v gibalnem razvoju, tako da ostanejo čim bolj podobne 

predlagani izvedbi. Gibalna/športna dejavnost za te otroke ostaja vsebinsko enaka. V okviru Malega 

sončka izvajamo vožnjo s poganjalčki, s kolesi, veliko hodimo, smo deležni iger z vodo, se gibalno 

izražamo ob ritmih glasbe. V zimskem času imamo igre na prostem, kjer spoznavamo hojo na smučeh, 

se kotalimo po snegu. Z gibanjem na zraku smo zgled mnogim odraslim in ob tem krepimo naše telo. 

VARNO S SONCEM 

V tem projektu bomo sodelovali že deseto leto. Projekt Varno s 

soncem intenzivneje izvajamo po 28. 5. (dan Sonca) ter v času 

poletnih mesecev, ko ima sonce največjo moč in posledično 

največ škodljivih vplivov.  

 

Bistvo programa Varno s  soncem je spodbuditi otroke in starše k zavedanju o nevarnosti delovanja 

sončnih žarkov, otroke seznaniti, kako se pravilno zaščitimo pred sončnimi žarki ter  o posledicah 

nepravilne zaščite. Vse to pa otrokom lahko omogočimo vzgojitelji skozi različne dejavnosti. Otroci 
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sodelujejo pri pripravi miselnih vzorcev, aktivni so pri tematsko obarvanih igrah vlog, k izvajanju zaščite 

jih spodbujamo pri vsakodnevnih aktivnostih na prostem ... Starši seveda poskrbijo tudi za zaščitna 

sredstva (pokrivala, primerna oblačila, zaščitne kreme …) 

 

Namen tega projekta je da: 

✓ Otrok spoznava za zdravje koristne in škodljive vplive sonca. 

✓ Spodbujamo ustvarjalnost na vseh področjih (jezik, umetnost, narava, gibanje, družba, 

matematika. 

✓ Skrbimo za to, da ima otrok vedno na razpolago dovolj tekočine (voda, nesladkan čaj). 

✓ Vzgojitelji sodelujemo pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti. 

✓ Skrbimo za obveščanje in sodelovanje s starši ... 

PROJEKT MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO  

Vrtec pri OŠ Puconci se je tudi v letošnjem letu priključil 

človekoljubnemu nepridobitnemu projektu za vrtce, osnovne in 

srednje šole z namenom izpostavljanja mednarodnega dneva 

strpnosti (16. november) in ozaveščanja otrok in mladih o različnih 

oblikah nestrpnosti ter spodbujanje strpnosti, medsebojnega 

spoštovanja, prijateljstva in sodelovanja.  

Izhodišče projekta je Unescova Deklaracija o načelih strpnosti in Mednarodni dan strpnosti 16. 

november, ki ga je na pobudo Unesca razglasila Organizacija Združenih narodov.  

Projekt že sedmo leto zapored izvajajo v Izobraževalnem centru EKSENA, njegov cilj pa je: 

✓ otrokom in mladim dati priložnost, da skozi lastno izražanje še bolj ozavestijo problematiko 

nestrpnosti ter prepoznajo pomen strpnih in spoštljivih medsebojnih odnosov.  

 

Tema letošnja projekta LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE. Projekt bo potekal v najstarejših skupinah 

v mesecu novembru. Takrat se bodo v oddelkih izvedle delavnice na temo strpnosti.  

 

 
Vir: arhiv.mlad.si 
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ERASMUS+ K1 – KONZORCIJ ZA MEDNARODNE MOBILNOSTI NA PROSTEM 

CŠOD  s sedežem v Ljubljani je v konzorcij povabil 10 organizacij (šole in vrtci). Pridružene so 

organizacije iz Norveške, Španije, Finske, Nemčije, Češke, Švedske, Cipra, Romunije, Italije in Slovenije.  

 

Cilj projekta ERASMUS+ K1 je nadgradnja 

didaktike učenja na prostem skozi izvedbo 

kvalitetnih aktivnosti na prostem. Izobraževalni 

obiski enih sodelujočih k drugim na temo učenja 

na prostem, partnerjem predstavljajo neposreden 

stik s predstavniki gostujoče organizacije in lažje pridobivanje odgovorov na vprašanja. Hkrati 

predstavljajo opolnomočenje strokovnih delavcev na področju učenja na prostem. Cilj je tudi širjenje 

kvalitetne prakse pouka na prostem v redni program šol, vrtcev in CŠOD-jev v Sloveniji. Pouk na 

prostem se lahko izvaja v okviru naravoslovja, družboslovja, športa in jezikov.  

 

Načela, ki jih projekt podpira, so:  

• vključevanje in raznolikost, 

• okoljska trajnost in odgovornost, 

• digitalno izobraževanje, 

• aktivna udeležba v mreži organizacij Erasmus. 

 

Projektno leto se zaključi 30. novembra 2022, hkrati pa že poteka drugo projektno leto mednarodnih 

aktivnosti, ki se zaključi 31. avgusta 2023.  

PROJEKTI V SKLOPU DRUŠTVA SOBIVANJE  

Sobivanje - Društvo za trajnostni razvoj je bilo ustanovljeno z namenom 

izvajanja splošno koristnih projektov in izobraževanja na področju 

trajnostnega razvoja. Društvo izvaja projekte na vseh področjih 

trajnostnega razvoja: okoljskem,  socialnem,  gospodarskem in  

kulturnem.  

V sklopu programa »Šola sobivanja«, ki združuje projekte vseh 

navedenih področij in celostno obravnava tematiko trajnostnega razvoja, smo za šolsko leto 2022/23 

pripravili naslednje projekte:  

VARNO V VRTEC IN ŠOLO 

Bistvo in poudarek je na varni poti otrok v vrtec in šolo. Projekt je zasnovan kot 

natečaj, v sklopu katerega je naloga otrok v vrtcih in šolah predstaviti okolico 

vrtca in šole in izraziti svoje poznavanje varnosti v prometu. 
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SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO 

Z natečajem želimo spodbuditi socialni odnos kot eno od komponent 

trajnostnega razvoja, ki je še posebej v sedanjih kriznih časih močno 

zapostavljena. Otroke spodbujamo k pogovoru in dejanjem o prijateljstvu. 

Razvijamo čut za pomen medsebojnih odnosov in tako nadaljujemo poslanstvo 

dosedanjih aktivnosti.   

 

 

TI MENI DANES, JAZ TEBI JUTRI 

V sodelovanju z Zavodom ORELI smo pripravili projekt, ki izpostavlja pomen 

medgeneracijskega sodelovanja. Projekt »Ti meni danes, jaz tebi jutri« se 

posveča socialnim odnosom, ki so ena od nepogrešljivih komponent 

trajnostnega razvoja. Otroke želimo spodbuditi k razmišljanju o odnosih s 

starejšimi. Želimo razviti oziroma nadgraditi čut za pomen medsebojnih 

odnosov. Na takšen način želimo vplivati na otroke, starše in zaposlene v 

ustanovah o pomenu socialnih odnosov, ki se kristalizirajo v medosebnih 

odnosih, odnosih do ranljivih skupin, kar starejši vsekakor so, do okolja in narave … Cilj projekta je 

razviti okolje, ki omogoča razvoj trajnostno naravnane, zdrave družbe. Projekte aktivnosti bomo 

ponovno razdelili na naslednja področja: - prazniki, - trajnostne akcije, - ogled risank/filmov s 

trajnostno vsebino, - raziskava v obliki anketnega vprašalnika.  

 

ŽIVIM ZDRAVO 

Projekt se deli na dva podprojekta:  Zdrava prehrana in Šport. V sklopu Festivala 

Sobivanja bomo izpeljali športna tekmovanja, promovirali športne aktivnosti, 

društva, zdravo prehrano in recepte, zdrav način življenja, priprave hrane …  

 

ENERGETSKO ZNANJE ZA ODGOVORNO RAVNANJE 

S projektom Energetsko znanje za odgovorno ravnanje želimo dograditi celostno znanje o energiji in s 

tem ozavestiti o energetskih virih, omejitvah in možnostih varčevanja v regiji, v Sloveniji in na planetu. 

Celostno znanje o pomenu energije vključuje zmožnost uporabe tega znanja in 

razumevanja za iskanje novih pristopov pri izbiri in izkoriščanju virov energije 

za zadovoljevanje naših potreb. Z odgovornim ravnanjem želimo zmanjšati 

visoke stroške za porabljeno energijo (ogrevanje, topla in hladna voda, 

električna energija) in uvesti nadzor nad porabljeno energijo v šoli in doma. S 

posameznimi podprojekti bomo navajali mlade na enostavne načine 

energetskega upravljanja v vsakdanjem življenju. 
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PESTROST SLOVENSKIH VODA 

S projektom želimo preko vzgoje in izobraževanja otrok in posledično tudi odraslih spodbuditi zavest o 

tem bogastvu in ravnanju z njim. Pri projektu otroci v vrtcih in osnovnih šolah posvojijo vodo v svojem 

kraju:  popišejo stanje voda;  predstavijo svojo vodo;  skrbijo za vodo in okolico;  spremljajo stanje 

posvojene vode in okolice;  izvedejo vsaj 2 čistilni akciji na leto. Posvojijo lahko reko, potok, tolmun, 

jezero, morje, mlakužo, slap, rastline in živali v tem svetu.   

SLOVENIJA – KOT JO VIDIMO OTROCI 

Slovenija je zelo lepa dežela. Raznolika, bogata z gozdovi, vodo, polna naravnih, zgodovinskih in 

kulturnih znamenitosti. Vendar se tega premalo zavedamo in v tem premalo 

uživamo, sploh v današnjih kriznih časih. To je glavni razlog, da smo v Sobivanju 

zasnovali projekt “Slovenija – kot jo vidimo otroci”. Prav je, da otroci kmalu 

začnejo spoznavati lepote naše dežele in razvijejo pozitivno čustvo do svoje 

domovine. Projekt je zasnovan tako, da vrtci predstavijo značilnosti, lepote 

svojega kraja. Želimo izvedeti za skrivne kotičke, ki jih drugje še ne poznajo in ki 

jih otroci želijo pokazati in predstaviti tudi drugim vrstnikom in ljudem na sploh. 

Izdali bomo knjigo, ki bo predstavljala celotno Slovenijo, vse regije in bo vključevala vsa prejeta dela.  

EKO KARTICA 

S projektom želimo spodbuditi zanimanje in obisk slovenskih krajev in 

ponudnikov turističnih storitev s strani otrok in družin, zaposlenih in ustanov. 

EKO kartica je tako projekt, ki je namenjen otrokom in staršem, vrtcem in šolam, 

kot tudi zaposlenim:  Partnerji Sobivanja - Društva za trajnostni razvoj priznajo 

otrokom, družinam, vrtcem in šolam določen popust za produkte/storitve, ki jih 

nudijo. Ustanove in družine si tako lažje privoščijo izlet, smučanje, …  O projektu 

sproti obveščamo vse ustanove, o vseh aktualnih aktivnostih partnerjev. EKO 

kartica je brezplačna kartica, ki se jo preko elektronske pošte naroči na društvu Sobivanje. Pri naročilu 

boste navedli število kartic, ki bi jih želeli prejeti (glede na želje otrok, staršev, zaposlenih).  Želeno št. 

EKO kartic potem prejmete po navadni pošti, brezplačno na vaš naslov.  Poudarili bi še, da ena EKO 

kartica velja za celo družino.  

SOBIVANJE – BREZPLAČNA REVIJA ZA MAJHNE IN VELIKE 

Je nov projekt društva Sobivanje. Je poučno zabavna revija za otroke in starše, vzgojitelje in učitelje. 

Skozi različne tematske sklope in naloge nas vodita maskoti Sobivanja – čebelici Sobi in Vanja. Revija 

Sobivanje izhaja 2x letno. V reviji Sobivanje so 

predstavljene tematike, ločeno za otroke in odrasle, ki so v 

današnjem času najbolj aktualne: 1. Skrb za okolje, 

energija, 2. Zdravje (prehrana, gibanje/šport in higiena), 

3. Medsebojni odnosi – spodbujamo prijateljstvo, 4. 

Trajnostna mobilnost/Varnost v prometu, 5. Prosti čas in 

zanimivosti. 
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PREDSTAVE ZA OTROKE V TEM ŠOLSKEM LETU 

  

Otroci bodo deležni predstav v živo, če bo to dopuščala epidemiološka slika v državi. Načrtujemo tudi 

predstave  z zunanjimi sodelavci (ZD Murska Sobota, dijaki GFML itd.). 

 

Otroci si bodo ogledali tudi predstave s kamišibajem, ki jih bodo pripravili vzgojni timi. Kamišibaj je 

edinstvena oblika pripovedovanja zgodb ob slikah, ki so vložene v lesen oder, imenovan butaj. 

Pripovedovalec ob pripovedovanju menja slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi in je primerna za 

izvedbo predstave po skupinah otrok v posamezni enoti vrtca.  

 

Predstave bodo objavljene na vrtčevski spletni strani. Cena predstav ni del ekonomske cene plačila 

vrtca. Starši ceno predstave plačajo s položnico pri plačilu vzgojnine. 

 

Teden otroka  

Osrednja tema letošnjega Tedna otroka, ki bo potekal od 3. do 9. oktobra, je »SKUPAJ SE IMAMO 

DOBRO«. Letos se osredotočamo na pomen povezanosti, druženja, prijateljstev, pogovarjanja v živo, 

skupnih dogodivščin, sproščenosti in zabave.  

 

 
 

V tednu otroka bomo v vrtcu imeli različne dejavnosti, ki bodo po dnevih predstavljene na plakatih 

posamezne enote in skupine vrtca. Teden otroka se zaključi v nedeljo 9. oktobra.   

 

Del načrtovanih dejavnosti ENOTE PUCONCI: 

TOREK 
 

Obisk zobnih asistentk iz ZD M. Sobota, 

predstavitev pomena zdrave prehrane in ustne 

higiene preko zgodbe. 

 

ČETRTEK 
 

* Ogled 

predstave z 

naslovom Opica 

in kapitan Tan 

Tan, v OŠ Puconci 

(starejša skupina). 

 

* Ogled predstave gledališča Kamišibaj v 

izvedbi strokovne sodelavke, v vrtcu (mlajši 

skupini). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=349NVYezYOA&list=RD349NVYezYOA&start_radio=1
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VRTČEVSKI KOLEDAR 2022/2023 

Čas šolskih počitnic in praznikov 

Teden otroka 3. 10.– 9. 10. 2022  ponedeljek–nedelja 

JESENSKE 

POČITNICE 
31. 10. - 4. 11. 2022 ponedeljek–ponedeljek 

dan reformacije 31. 10. 2022 ponedeljek 

dan spomina na mrtve 1. 11. 2022 torek 

božič 25. 12. 2022 nedelja 

dan samostojnosti in 

enotnosti 
26. 12. 2022 ponedeljek 

NOVOLETNE 

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

novo leto 1. 1. – 2. 1. 2023 nedelja, ponedeljek 

Prešernov dan 8. 2. 2023 sreda 

ZIMSKE 

POČITNICE 
30. 1. 2023 - 3. 2. 2023 ponedeljek - petek 

velikonočni ponedeljek 10. 4. 2023 ponedeljek 

PRVOMAJSKE 

POČITNICE 
27. 4. 2023 – 2. 5. 2023 četrtek - torek 

dan upora proti okupatorju 27. 4. 2023 četrtek 

praznik dela 1. 5. – 2. 5.2023 ponedeljek, torek 

VRTEC V NARAVI 31. 5.  - 2. 6. 2023 sreda-petek 

PLAVALNE URICE 19. 6. - 21. 6. 2023 ponedeljek-sreda 

POLETNE 

POČITNICE 
26. 6. – 31. 8.2023 / 

dan državnosti 25. 6. 2023 nedelja 

Marijino vnebovzetje 15. 8. 2023   torek 

Enota Datum odprtja enot v času poletnih počitnic 

Bodonci in Puconci,  

Puconci-šola 
3.7.2023 – 31. 7. 2023 / 

Brezovci in Mačkovci  1. 8. 2023 – 25. 8. 2023  

Vse enote vrtca odprejo vrata 28. 8. 2023 ponedeljek 
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NAČINI POVEZOVANJA IN SODELOVANJA S STARŠI 

Medsebojno sodelovanje vrtca in družine je za kvalitetno delo v vrtcu zelo pomembno. Starši ste s 

svojim sodelovanjem in aktivnim vključevanjem soustvarjalci življenja in dela v vrtcu. Strokovnim 

delavcem ste v veliko pomoč pri razumevanju vašega otroka in njegovih značilnosti, kar je osnova za 

njihovo delo. Starši lahko sodelujete v različnih oblikah. 

FORMALNA SREČANJA S STARŠI 

Skupinske oblike (skupni roditeljski sestanki):  

➢ RODITELJSKI SESTANEK ZA STARŠE NOVINCEV, ki se izvede konec meseca avgusta. 

➢ UVODNI  RODITELJSKI SESTANEK (predstavitev vrtca), ki bo v letošnjem šolskem letu potekal od 

13. 9. do 20. 9. 2022, po oddelkih posameznih enot 

 

v ENOTI MAČKOVCI –20. 9. 2022 ob 16. 00  

v ENOTI ŠOLA – 20. 9. 2022 ob 16. 00 

v ENOTI BREZOVCI- 13. 9. 2022 (2 skupini) in 15. 9. 2022 ob 15.30 

v ENOTI BODONCI – 15. 9. 2022 ob 16.00. 

v ENOTI PUCONCI – 20. 9. 2022 ob 16. 00. 

 

➢ IZOBRAŽEVALNI RODITELJSKI SESTANEK (strokovna predavanja in razgovori s strokovnjaki); 

načrtujemo ga v mesecu februarju na temo Kako se počutim? 

➢ Skupne prireditve, praznovanja, delavnice, če  bo to izvedljivo. 

 

Načrtovana prireditev skupaj z OŠ Puconci je dobrodelna prireditev, ki bo 1. decembra 2022. 

 

Individualne oblike so individualni pogovori s strokovnimi delavkami pred vstopom otroka v vrtec, 

prisotnost staršev ob tridnevnem uvajanju otroka v vrtec, izmenjava koristnih informacij s strokovnimi 

delavkami. 

 

Mesečne pogovorne ure za daljše in poglobljene razgovore o otroku (starš svoj prihod najavi in se 

dogovori za termin razgovora preko oglasne deske  oz. telefona). Zaželen je vsaj en  obisk ali opravljen 

telefonski klic v času pogovornih ur v vrtčevskem letu. Govorilne ure se bodo izvajale ob upoštevanju 

priporočil NIJZ. Če se starši le-teh ne udeležijo vsaj enkrat, jih strokovne delavke povabijo k razgovoru. 

NEFORMALNA SREČANJA S STARŠI 

Kostanjev piknik, ustvarjalne delavnice, gibalne dejavnosti s starši, srečanje z dedki in babicami, 

zaključki leta v enotah in podobno ter individualni obiski staršev v oddelkih – predstavitev poklicev ali 

dejavnosti, zanimivih za otroke. Izvedba bo mogoča le ob upoštevanju priporočil NJIZ.  
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SVET STARŠEV 

Svet staršev se v vrtcu oblikuje za organizirano uresničevanje vzgojno-izobraževalnega dela. Vsak 

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

interese staršev. 

Naloge predstavnika staršev so: 

➢ predlaga nadstandardne program; 

➢ 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 vrtec svojega predstavnika v svetu šole kot najvišjem organu 

upravljanja. 

SVETOVALNA SLUŽBA V POMOČ STARŠEM 

Temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu je zagotavljanje optimalnega razvoja vsakega otroka. Osnovna 

naloga svetovalnega delavca je, da se na podlagi specifičnih znanj preko svetovalnega odnosa in na 

strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje socialnih, psiholoških in pedagoških 

vprašanj vrtca. Pri tem sodeluje z vsemi udeleženimi – z otroki, strokovnimi sodelavci, vodstvom, starši 

in zunanjimi ustanovami. Svetovalna služba se v vrtcu vključuje v področje dejavnosti pomoči, razvojnih 

in preventivnih dejavnosti ter sodeluje pri načrtovanju in evalvaciji. Svetovalna delavka sodeluje v 

pogovorih in pri iskanju rešitev otrokovih posebnosti in težav. Praviloma je svetovalna služba v vrtcu v 

manjši meri usmerjena neposredno na otroke. Bolj kot neposredno otroke pa nagovarja njihove starše 

in vzgojitelje. Starši se lahko posvetujete, če vas skrbi otrokov razvoj, uvajanje v vrtec, prehod v šolo, 

če nastopijo težave, ki izvirajo iz socialnega okolja, če ima otrok težave v prilagajanju in sodelovanju v 

skupini ipd. 
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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 (e-asistent, oglasne deske, kotički za starše). 

➢ Do sodelovanja pri načrtovanju in 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 

upoštevati strokovno avtonomnost vrtca. 

➢ Do izmenjave informacij in do poglobljenega pogovora o otroku s strokovnimi delavci vrtca 

(vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, pedagoški vodja vrtca, svetovalna delavka) ob predhodnem 

dogovorjenem času – pogovorne ure. 

➢ Do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. 

➢ Do sodelovanja v svetu staršev in preko predstavnika v svetu šole. 

➢ Dobiti ali posredovati dnevno aktualne informacije o otroku preko e-asistenta, elektronske pošte 

ali telefona. 

 

 

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. 

 

 

ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM V VRTCU 

Za zdravje in higieno v vrtcu smo odgovorni vsi zaposleni v vrtcu, kot tudi starši otrok in vsi ostali, ki 

občasno obiščejo vrtec. Starši se morate zavedati, da nosite do lastnega otroka in ostalih otrok, ki so 

vključeni v vrtec, veliko odgovornost, zato morajo v vrtec prihajati izključno zdravi otroci, odrasli in 

zaposleni. Osebje vrtca lahko tudi zavrne sprejem otroka v vrtec, kadar ima otrok kateregakoli izmed 

spodaj navedenih znakov: 

⎯ ima povišano telesno temperaturo, neobičajno utrujenost, težko dihanje, 

⎯ je v zadnjih 48 urah več kot dvakrat bruhal, 

⎯ ima drisko – mehko blato več kot dvakrat dnevno, primesi sluzi ali krvi,                 

⎯ ima v ustih razjede in se slini, 

⎯ ima izpuščaje z ali brez vročine, 
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⎯ ima gnojen izcedek iz oči, 

⎯ ga boli žrelo in ima otekle bezgavke, 

⎯ močno kašlja, 

⎯ ima uši oziroma dokler niso le-te odstranjene z ustreznim šamponom. 

 

Ob prebolevanju katerekoli okužbe otrok potrebuje počitek doma, zato ste starši dolžni, da v vrtec 

pripeljete le zdravega otroka zaradi njegove varnosti, varnosti drugih otrok in zaposlenih.  

Priporočilo  Zavoda za zdravstveno varstvo je, da je otrok sposoben za vključitev v vrtec, če je od 

zadnjega bolezenskega znaka (bruhanje, vročina, driska) minilo vsaj 48 ur.  

Osebje v vrtcu upošteva navodila za preprečevanje in omejitev širjenja nalezljivih bolezni v skladu s 

priporočili NIJZ. Za dosledno izvajanje vseh preventivnih ukrepov in priporočil je v vrtcu vzpostavljen 

zdravstveno higienski režim, ki se v vrtcu  organizira in izvaja na podlagi veljavnih zakonskih predpisov 

s področja preventivnega zdravstvenega varstva ter na podlagi navodil in priporočil strokovnih 

inštitucij, zlasti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).  

Zaradi povečanja tveganja za prenos okužbe SARS-CoV-2 upoštevamo vsa priporočila s strani NIJZ. 

 

V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 bomo ravnali v skladu z aktualnimi navodili za odzivanje na 

potrjen primer okužbe, ki so objavljena na strani https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje.  

Prosimo vse starše, da o pozitivnem izvidu obvestijo vzgojiteljico. 

 

 

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA  

➢ Starši ste dolžni spoštovati sprejete dogovore in poslovalni čas vrtca. Po otroka morate prihajati 

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. 

Tudi zdravil v vrtcu ne dajemo. 

 

 
 

https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje
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➢ 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 opozorite na morebitne zdravstvene posebnosti otroka. Če ima otrok dieto, 

je potrebno izpolniti Vlogo za zagotovitev dietne prehrane za šolsko leto 2022/2023, ki jo najdete 

na naši spletni strani, in priložiti potrdilo zdravnika. 

➢ Vzgojiteljici sporočite spremembe podatkov, ki jih potrebujejo določene službe vrtca (naslov, 

telefonsko številko, število družinskih članov ...). 

➢ Otroka primerno oblecite in obujte, da bo varen in sproščen pri igri v vrtcu in na prostem. 

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

trdi bonboni, žvečilni gumiji ...). 

➢ Ob praznovanju rojstnih dni v vrtec NE prinašajte hrane. 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 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 spremljajte v vrtec osebno oziroma ga spremlja oseba, starejša od 10 let, če to dovolijo 

otrokovi starši (Zakon o varnosti cestnega prometa, 91. člen). Izjava za spremstvo predšolskega 

otroka se nahaja na naši spletni strani. 

➢ Reden vpis v vrtec poteka v mesecu marcu, vpis med letom pa je možen v času uradnih ur na OŠ 

Puconci vsak delovni dan, od 7.30 do 14.30. 

➢ Upoštevajte 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. 
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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 ločitvijo 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. 

Strokovni delavci se s starši dogovorijo za čas prihoda v vrtec, v katerem delu dneva bodo z otrokom 

prisotni, koliko časa bodo v skupini ter katere dni bodo prisotni.  

 

Prihajanje staršev mora biti načrtovano. Prisotnost staršev je možna pod pogojem, da so starši in otroci 

zdravi, brez enega ali več naštetih znakov in simptomov (povišana telesna temperatura, zamašen 

nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, 

slabost/bruhanje, spremembe zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih 

veznic, tako v blagi kot težji obliki) oz. brez rizičnega stika z okuženim s SARS-CoV-2. Dosledno se 

izvajajo vsi ukrepi za preprečevanje prenosa virusa SARS-CoV-2. 

➢ O prisotnosti staršev se vodi evidenca. 

➢ Uvajanje poteka tako, da se v oddelku, kjer se hkrati uvaja več novincev, če je le mogoče, otroke 

razporedi v več manjših skupin, ki prihajajo dnevno v različnem časovnem zaporedju in so prisotni 

le določen čas. 

➢ V vrtcu zagotavljamo razkuževanje in zračenje igralnice vedno, ko posamezna skupina otrok in 

staršev zaključi z uvajanjem. 

➢ Starši ste dolžni izvajati vse higienske ukrepe in v igralnicah uporabljati zaščitno masko ter vanje 

vstopati v primerni obutvi (copati, zaščita za čevlje). V času prisotnosti v oddelku starši skrbite za 

svojega otroka. Pri tem upoštevate higienska in splošna priporočila ter vzdržujete potrebno 

razdaljo do strokovnih delavcev, drugih otrok in staršev. 

 

 
 

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 namenite otroku 

več pozornosti skupni  igri in več nežnosti, da bo pridobil občutek ljubezni in varnosti ter premagal 

strah pred zapuščenostjo. Izkoristite vsako možnost, ki jo ima otrok, da preživi dan drugje, npr. pri 

babici, dedku, sorodnikih, kar olajša prilagoditev otroka na novo okolje. 
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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, podeli pa se za obdobje 

enega koledarskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. 

 

Enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev vložite samo prvič pri krajevno pristojnem centru 

za socialno delo – osebno, po pošti, elektronsko v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec, naprej 

odločbe dobivate brez vloge. Javljate pa vse  spremembe. 

 

Če vloge pravočasno ne vložite,  22. člen ZVrt-F, z dne 21. 10. 2017, opredeljuje učinkovanje pravice do 

znižanega plačila vrtca za poseben primer in vam omogoča mesečni poračun  v višini znižanega plačila 

vrtca, ki izhaja iz odločbe, če vam pravica po odločbi pripada najkasneje 60 dni po dnevu vključitve 

otroka v vrtec oz. najkasneje 60 dni po izteku prejšnje odločbe. Enako velja tudi, kadar se otrok vključi 

v vrtec med šolskim letom. 

VIŠINA PLAČILA 

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in premoženje družine. 

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so 

oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, 

ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Več o tem najdete na:   

https://www.gov.si/teme/znizano-placilo-vrtca/. 

OBRAČUNAVANJE PRISPEVKA ZA OSKRBO OTROKA V VRTCU 

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

živil. 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. 

 

Če je otrok zaradi bolezni ali zdravstvenih razlogov odsoten dalj časa (10 delovnih dni ali več), vrtec za 

ta čas staršem ne zaračuna tudi 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. Ta oprostitev plačila oskrbnine se krije iz proračuna Občine Puconci, 

samo staršem otrok, za katere je občina Puconci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa. 

 

Znižano plačilo ne velja v primeru, če se plačilo vrtca sofinancira iz državnega proračuna. 

 

https://www.gov.si/teme/znizano-placilo-vrtca/
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DOLOČITEV EKONOMSKE CENE VRTCA 

Ekonomska cena Vrtca pri Osnovni šoli Puconci 

znaša 536,76 evrov. Kot osnova za določitev plačila 

staršev v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za 

programe v vrtcih se določi cena v višini 474,96 

evrov. Razlika cene v višini  61,80 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, za katere sredstva v višini z 

odločbo določenega plačila za starše financira oz. 

sofinancira 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 

➢ potrdilo banke o višini anuitete kredita. 

 

Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za 

socialno delo. 

 

Za dneve odsotnosti v Vrtcu pri OŠ Puconci v mesecu juliju in avgustu, ki jih najavijo starši do sredine 

meseca junija, so starši, za katere je po zakonu Občina Puconci zavezanka za plačilo razlike do 

ekonomske cene, oproščeni plačila oskrbnine. Sredstva za pokrivanje stroškov brez stroškov za 

neporabljena živila za čas odsotnosti zagotavlja Občina Puconci.  

 

Navedena oprostitev plačila oskrbnine ne velja v primeru, če se plačilo financira oziroma sofinancira iz 

državnega proračuna  ali če otrok obiskuje vrtec v drugi občini. Povzeto po sklepu Občinskega sveta z 

dne 30. 6. 2022. 
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MISLI OTROK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepše v vrtcu mi je,
ko smo s prijatelji 
na igrišču.(Ela, 5 let)

V vrtec rada hodim,
ker se rada igram s 
prijatelji. (Ema, 4 leta)

V vrtcu sem zelo rada in
mi je vse všeč. (Sia, 3 leta)

V vrtcu rada pojem in
plešem. (Lena, 4 leta)

K meni so prišli 
iz vrtca. Jaz imam 

kmetijo. 
(Aljaž, 4 leta)

Zelo rad se igram 
skrivalnice na 
otroškem igrišču. 
(Chris, 4 leta)

Najraje se igram
s svojim prijateljem.

(Tine, 4 leta)
Dosti delamo v vrtcu.
Naredili smo si veliko 
kravo ... (Sia, 4 leta)
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