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1. UVOD 
 
Letni delovni načrt je pomemben dokument, s katerim VIZ Vrtec Ormož zagotavlja načrtno, 
organizirano in sistematično uresničevanje načel in ciljev predšolske vzgoje. Z upoštevanjem 
pobud in potreb ter interesov otrok in staršev sledimo uresničevanju temeljnih ciljev 
predšolske vzgoje, ki so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce. 
 
Letni delovni načrt vsebuje vizijo, prednostno nalogo, cilje, vsebine in dejavnosti, razvojni 
načrt, projekte in druge vsebine, ki jih bomo izpolnjevali to šolsko leto. V načrtu so zajeti 
programi, obseg in organizacija vzgojno-varstvenega in izobraževalnega dela, sodelovanje s 
starši in sodelovanje s širšo družbeno skupnostjo. 
Podlaga in pomoč za načrtovanje življenja in dela v vrtcu je Kurikulum za vrtce. To je nacionalni 
dokument, ki spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev in s pomočjo novejših in drugače izpeljanih 
rešitev dopolnjuje in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih. V Kurikulumu se poudarek od same 
vsebine razširi na celoten proces predšolske vzgoje, na celoto interakcij in izkušenj iz katerih 
se otrok v vrtcu uči. Kurikulum vsebuje cilje, dejavnosti za otroke in vlogo odraslih pri 
načrtovanju in realizaciji dejavnosti za posamezno starostno skupino otrok. 
 
Letni delovni načrt enote Ormož, VIZ Vrtca Ormož, je izdelan na podlagi števila oddelkov otrok, 
njihovih razvojnih zmožnosti, z upoštevanjem značilnosti ožjega in širšega okolja ter na 
strokovni podlagi, zapisani v Kurikulumu za vrtce. Upoštevali bomo teoretična izhodišča in 
razlage v naših prizadevanjih za ugotavljanje dejanskih potreb posameznega otroka in 
zadovoljevanje teh potreb v skladu z razvojnimi zmožnostmi otrok.  
Naša prizadevanja bodo usmerjena k uresničitvi naše skupne vizije,  skrbeli bomo za vsakega 
otroka posebej  in ustvarjali takšne pogoje življenja, igre, dela in učenja v vrtcih, ki bodo 
pozitivno vplivali na razvoj vseh otrokovih potencialov. 
 
Poskrbeli bomo, da bodo obrazi naših otrok vedno nasmejani in zadovoljni,  da bo med 
otroki in odraslimi rasla nepremagljiva vez sodelovanja, povezovanja, upoštevanja, 
sprejemanja, prijateljstva in spoštovanja. 
 
 
 

 

»Vzgoja je pomembnejša od izobrazbe! Vzgoja – ne sodnik, ne vojak, ampak človek!« 
(Jean-Jacques Rousseau) 
 
 

»V kakšnega človeka želim vzgojiti svojega otroka? Nadarjeni in talentirani so vsi 

dovolj, vsak na svoj način in na svojem področju, kar pa današnjim generacijam v resnici 
manjka, so delovne navade, vztrajnost, disciplina in primerna omika. To je glavni izziv 

sodobne vzgoje in izobraževanja.« (dr. Sebastjan Kristovič) 
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1.1. VIZIJA VRTCA 
 

»VRTEC MAVRIČNIH VREDNOT« 
 

Vsi udeleženci v vzgojnem procesu bomo skrbeli za razvijanje in negovanje vrednot kot so 
prijateljstvo, spoštovanje, poštenost, ljubezen, strpnost in sprejemanje drugačnosti, da bo 
nastala mavrica, ki nas bo združevala v želji po razvoju, spremembah in napredku. 
 

1.2. PREDNOSTNA NALOGA VRTCA   
 

»VRVEŽ V MOJI GLAVI IN SRČKU« 
Spodbujanje, prepoznavanje in izražanje čustev. 

 
Vse strokovne študije širom po svetu ugotavljajo, da epidemija pušča posledice na duševnem 
zdravju otrok in mladostnikov, zato se nam zdi potrebno, da v ospredje postavimo 
emocionalno pismenost, ki poleg drugih psihičnih procesov, prispeva k boljšemu soočenju z 
izrednimi razmerami. To zajemata tudi cilja iz Kurikula: 

 Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih. 

 Razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja 
in    izražanja. 

 

1.3. CILJI  PREDŠOLSKE VZGOJE 
 
Cilji predšolske vzgoje so zapisani v Zakonu o vrtcih in Kurikulumu za vrtce. Z dobrim 
organiziranjem življenja, dela, igre in učenja otrok v vrtcu, s preudarno izbiro vsebin in  
pripomočkov ter zanimivo pripravo prostora, bomo skozi vse leto sledili zastavljenim 
naslednjim ciljem: 
  

 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 
tudi branje in pisanje. 

 Spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti. 

 Posredovanje znanj iz vsakdanjega življenja. 

 Razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah, skrbi zase in za zdravje.  

 Vplivati na razvoj prijateljstva in medsebojne pomoči.  
 

"Predšolsko obdobje je obdobje proste igre, sproščenosti, pravljic, zgodbic, domišljije, nekonstruktuiranega prostega časa, 

brezskrbnosti, namišljenih prijateljev, otroške zvedavosti in spontanega veselja. Že vrsto let poudarjam, da danes moramo 
postati varuhi otrokovega otroštva, da moramo zavarovati njihovo otroškost in jim dovoliti, da so lahko preprosto – otroci. 

Prehitro jih povlečemo v svet odraslosti, dokazovanja, tekmovanja … Imamo cele generacije postaranih otrok," poudarja. 

(dr. Sebastjan Kristovič) 
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2. ORGANIZACIJSKO KADROVSKE ZADEVE 
 

2.1.  POSLOVNI ČAS VRTCA: 
 od 5.30 ure do 17.30 ure 
 Vsaka skupina ima na oglasni deski pred igralnico urnik prehajanja otrok od prihoda 

do odhoda. 
 

Otroci iz skupine LUNICE se: 

 

- Od 5.30 do 6.00 zbirajo v igralnici 6, 

- od 6.00 do 8.00 zbirajo v igralnici 2, 

- od 8.00 naprej so v svoji igralnici,  

- od 14.30 do 15.30 so v igralnici 2, 

- od 15.30 naprej so v igralnici 6. 

Otroci iz skupine SONČKI se:  

 

- Od 5.30 do 6.00 zbirajo v igralnici 6, 

- od 6.00 do 15.30 so v svoji igralnici, 

- od 15.30 naprej so v igralnici 6. 

Otroci iz skupine ZVEZDICE se: 

 

- Od 5.30 do 6.00 v igralnici 6, 

- od 6.00 do 7.45 zbirajo v igralnici 2, 

- od 7.45 naprej so v svoji igralnici, 

- od 15.15 naprej so v igralnici 2, 

- od 15.30 naprej so v igralnici 6. 

 

Otroci iz skupine ŽOGICE so od prihoda do odhoda v svoji igralnici. 

 

Otroci iz skupine BALONČKI se:  

- Od 5.30 do 6.00 zbirajo v igralnici 2, 

- od 6.00 do 7.45 zbirajo v igralnici  2,  

- od 7.45 naprej so v svoji igralnici,  

- od 15.15 naprej so v igralnici 2, 

- od 15.30 so v igralnici 6. 

Otroci iz skupine MEHURČKI so od prihoda do odhoda v svoji igralnici. 

 

Otroci iz skupine PEDENJPEDI se: 

 

- od 5.30 do 7.30 zbirajo v igralnici št. 6, 

- od 7.30 naprej so v svoji igralnici,  

- od 15.15 naprej se družijo v igralnici št. 6. 
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Otroci iz skupine PRIJATELJI  se:  

 

- od 5.30 do 7.00 zbirajo v igralnici št. 6, 

- od 7.00 so v svoji igralnici, 

- od 7.30 naprej so v svoji igralnici, 

- od 15.30 naprej se družijo v igralnici št. 6. 

 

Otroci iz skupine RADOVEDNE BUČKE  se: 

 

- od 5.30 do 7.00 zbirajo v igralnici št. 6,  

- od 7.00 do 7.30 so v igralnici št. 9, 

- od 7.30 do 15.00 so v svoji igralnici, 

- od 15.00 do 15.30 so v igralnici št. 9, 

- Od 15.30 naprej se družijo v igralnici št. 6. 

 

2.2.  ŠTEVILO ODDELKOV IN ZAPOSLENI V ODDELKIH 
 
Oddelek Vzgojiteljica Pom. vzgojiteljice Nadomeščanja, 

spremljevalec 

Heterogeni oddelek 1 in 2 Davorina Vajd Mateja Kralj  

Homogeni oddelek1 do 2 Kalinka Štefančič Valerija Zagoršek  

Homogeni oddelek 2 do 3 Renata Pajan Milanka Klemenčič  

Homogeni oddelek 2 do 3 Vesna Podplatnik Mojca Plavec Alenka Sagadin 

Sara Korotaj 

Homogeni oddelek 3 do 4 Nina Tomažič Alenka Ivanuša Nastja Štucl 

Heterogeni oddelek 3 in 4 Franja Grof Nataša Najžar  

Heterogeni oddelek 5 in 6  Nataša Grabovac Mihaela Meško  

Heterogeni oddelek 5 in 6 Jožica Hebar Petra Siviloti  

Razvojni oddelek Eva Lorenčič  Lara Kosi   

 

Skupaj 9 oddelkov in 123 otrok. 
 
Organizacijske naloge v enoti vrtca Ormož opravlja vzgojiteljica Nataša Grabovac.  
 
Z Osnovno šolo Stanka Vraza Ormož imamo sklenjene pogodbe za opravljanje nekaterih del, 
ki jih delavci šole opravljajo za vrtec v ustreznem deležu: 

 dodatna strok. pomoč po odločbah o usmeritvi, naloge v okviru tima za zgodnjo 
obravnavo (specialni pedagog, delovni terapevt, fizioterapevt). 

S centra IRIS iz Ljubljane prihaja k otroku z motnjo vida tiflopedagoginja Tina Ftičar. 
Delo vodje kuhinje opravlja Martin Plemenič, kuharice so Tatjana Kokot (nadomešča Lea 
Štante), Janja Korpar in Vesna Jaušovec. 
Za čistočo vrtca skrbijo Jasminka Lenčić, Mojca Rajh in  Jelka Pintarič.  
Organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima je Ivanka Jurgec, ki svoje delo 
dopolnjuje na OŠ  in Vrtcu Navihanček v Središču ob Dravi ter v OŠ Velika Nedelja ter v Vrtcu 
Podgorci.  
Hišniška dela opravlja Dominik Pongračič, ki skrbi tudi za prevoz kosil. 
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Svetovalno delo opravlja Nataša Gregur. 
Delo ravnateljice opravlja Simona Meško, računovodska dela Irena Štucl, delo tajnika VIZ 
opravlja Tanja Klemenčič. 
 
 
 

2.3.  DELOVNI ČAS ZAPOSLENIH 2021/22 
 

 
Št. 

ODDELEK Ime in priimek DELOVNI ČAS ODMOR 

 
1. 

Heterogeni oddelek 1 in 2  

(ig. št. 1) 

Davorina Vajd 

Mateja Kralj 

8.00-14.30 

8.00-15.30 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

 
2. 

Homogeni oddelek1 do 2  

(ig. št. 2) 

Kalinka Štefančič 

Valerija Zagoršek 

8.00-14.30 

6.00-13.00 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

 
3. 

Homogeni oddelek 2 do 3  

(ig. št. 3) 

Renata Pajan 

Milanka Klemenčič 

8.00-14.30 

7.45-15.15 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

 
4. 

 

Razvojni oddelek (ig. št. 4) 

Eva Lorenčič 

Lara Kosi 

8.00-14.30 

7.00-14.30 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

 
6. 

Homogeni oddelek 2 do 3  

(ig. št. 5) 

Vesna 

Podplatnik/Alenka 

Sagadin/Sara 

Korotaj 

Mojca Plavec 

8.00-14.30 

 

 

7.30-15.00 

12.00-12.30 

 

 

12.30-13.00 

 
7. 

Heterogeni oddelek 3 in 4  

(ig. št. 6) 

Franja Grof 

Nataša Najžar 
8.00-14.30 

5.30-13.00 
12.00-12.30 

11.30-12.00 

 
8. 

Homogeni oddelek 3 do 4  

(ig. št. 7) 

Nina Tomažič 

Alenka Ivanuša 

Nastja Štucl 

8.00-14.30 

7.45-15.15 

7.30-15.30 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

11.30-12.00 

 
9. 

Heterogeni oddelek 5 in 6  

(ig. št. 9) 

Nataša Grabovac 

Mihaela Meško 

7.00-13.30 

9.00-16.30/ 

8.00-15.30 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

 
10. 

Heterogeni oddelek 5 in 6  

(ig. št. 10) 

Jožica Hebar 

Petra Siviloti 

8.00-14.30 

7.30-15.00 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

  

Skakač 

 

Sabina Smodiš 

 

7.30-15.30 

 

12.30-13.00 

 
Vzgojiteljice predšolskih otrok, pomočnice vzgojiteljic se vsakih 14 dni menjajo za zapiranje. 
V kolikor je potreba do 17.30, se delovni čas tisti, ki zapira, po potrebi prilagodi. 
Nastja Štucl je za 4 ure zaposlena kot spremljevalka, 4 ure pa kot računalniški administrator. 
 

2.4.  ZMANJŠAN OBSEG DELA Z OTROKI: 
 
Po 62. členu Kolektivne pogodbe (url.RS, št.52/1994), se: »Vzgojitelju, pomočniku vzgojitelja, 
varuhu, učitelju in predavatelju višje šole s 35 leti delovne dobe oziroma s 30 leti delovne dobe 
za ženske, od tega najmanj 25 let oziroma 20 let v vzgoji in izobraževanju za ženske, se učna 
obveznost, vzgojno delo ali delovno usposabljanje zmanjša za 2 uri«. 
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DAVORINA VAJD 

11.30-12.00, od torka 

do petka 

 

Urejanje vseh oglasnih desk in reklamnega 

materiala za starše 

MOJCA PLAVEC 

11.30-12.00, od torka 

do petka 

 

Darila, ročna dela 

 

VESNA PODPLATNIK 

11.30-12.00, od torka 

do petka 

 

 

Šivanje slinčkov, pregled in ureditev 

otroških igrišč 

 

 

2.5.  SVETOVALNA SLUŽBA 
 
SVETOVALNA DELAVKA 
 
Ime in priimek Dan Delovni čas Odmor  Enota 

  poned. - četrtek 8.00 – 13.00 11.00 – 11.30 V. Nedelja, Ormož 

 

2.6.  TEHNIČNO OSEBJE 
 
ZAPOSLENI V KUHINJI 
Ime in priimek Delovni čas Odmor  Enota 

 Martin Plemenič 6.00 – 14.00  12.30 – 13.00 Ormož 

 Janja Korpar 6.30 – 14.30  12.30 – 13.00 Ormož 

 Tanja Kokot (Lea Štante) 7.00 – 15.00 12.30 – 13.00 Ormož 

 Vesna Jaušovec 8.30 – 12.30 9.00 - 9.15 Ormož 

 

ZAPOSLENI ČISTILCI  
Ime in priimek Delovni čas Odmor  

 Jasminka Lenčić 12.00 – 20.00 18.30 – 19.00 

 Mojca Rajh 12.00 – 20.00 18.30 – 19.00 

 Jelka Pintarič 14.00 – 20.00 18.30 – 19.00 

 

HIŠNIK 
Ime in priimek Delovni čas Odmor  

 Dominik Pongračič 7.00-15.00 11.30– 12.00 

 
 
 
UPRAVA VRTCA 
 

DELOVNI ČAS RAVNATELJA 
V skladu s pogodbo o zaposlitvi in ostalimi predpisi ravnatelj razporeja svoj delovni čas v skladu 
s potrebami poslovodenja in v skladu s predpisi s področja delovnih razmerij. 
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Delovno mesto Dan Delovni čas Malica 

Računovodja vsak dan 7.00 – 15.00 11.30 – 12.00 

Vodja prehrane in 

ZHR 

pon (Ormož) 7.00 – 15.00 po dogovoru 

tor  9.00 – 15.00  

sre (Središče ob Dravi) 7.00 – 15.00 11.30 – 12.00 

 pet (Središče,  

       Ormož) 

7.00 – 9.00 

9.00-15.00 

 

Tajnica VIZ VI 

pon, tor, čet 7.00 – 15.00 11.30 – 12.00 

sre 7.00 – 16.00 11.30 – 12.00 

pet 7.00 – 14.00 11.30 – 12.00 

 
Delovni časi zaposlenih v upravi vrtca so okvirni in se dnevno spreminjajo glede na potrebe 

delovnega procesa. 

 

Uradne ure osebno ali po telefonu na upravi: 

 

Vsak dan med 8.00 in 10.00 ter 14.00 in 15.00. 

 
Dan   

Ponedeljek  8.00– 9.00 13.30 – 14.30 

Sreda 8.00 – 9.00 14.30 – 16.00 

Petek 8.00 – 9.00  

 
Uradne ure ravnateljice so po predhodnem dogovoru. 
 

2.7.  NAČRTOVANJE TIMA ENOTE  
Skupno načrtovanje oz. tim enote bo vsak prvi ponedeljek v mesecu, od 16.00- 17.15. 

 

Na vseh enotah obvezno obravnavamo:  
 
1. Načrtovanje in priprava letnega načrta enote.  
2. Pregled realizacije in evalvacija  LDN enote.  
3. Obravnava pedagoških dilem in reševanje problemov povezanih z vzgojo, varstvom in 
izobraževanjem predšolskih otrok ter klimo v kolektivu.  
4. Prenos informacij vodje vrtca.  

 

 

2.8.  ZADOLŽITVE V OKVIRU VRTCA: 
 
 Cvetlične grede, atrij,  Žogice 

 Razstave na hodnikih  Vse strokovne delavke po dogovoru med 
sosednjimi igralnicami, na stenah 

 Razstava na vhodu vrtca  Aktualne teme, vse skupine 

 Telovadni rekviziti (telovadnica in zunanja 
shramba) 

 Vse vzgojiteljice, Milanka Klemenčič 

 Peskovniki  Prekopavanje (glej prilogo 6.1. Tabela peskovnik) 
 Vsaka skupina peskovnik pripravi in uredi po igri, 

prav tako rekvizite 
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 Šivanje slinčkov   Nataša Najžar, Petra Siviloti, Mateja Kralj, Lara 
Kosi, Valerija Zagoršek, Milanka Klemenčič, Mojca 
Plavec 

 Glasbeni rekviziti   Jožica Hebar 

 Revije  Nastja Štucl 

 Knjižnica  Lara Kosi 

 Skladišče v kleti   Vse vzgojiteljice, Mihaela Meško 

 Izdelovanje daril  Mojca Plavec 

 Urejanje spletne strani in FB profila  Nastja Štucl 

 Objavljanje  Mateja Kralj 

 Organizacija praktikantov/praktikantk  Nataša Grabovac 

 

 

 

3. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ZAPOSLENIH 
 

3.1.  PEDAGOŠKE KONFERENCE: 
 Vse strokovne delavke  
 
Na pedagoških konferencah se bodo vzgojiteljice in pomočniki vzgojiteljic srečale 4-krat, in 
sicer:  

1. uvodna pedagoška konferenca: 30. 8.2021   
Aktualne informacije ob začetku šol. leta.  
Razno.  

2. pedagoška konferenca (2. polovica novembra 2021)   
Predstavitve strokovnih delavk iz obiskov v tujini – Erasmus+  

3. pedagoška konferenca (februar 2022):   
Predstavitev primerov dobre prakse, poročila izobraževanj (strokovne delavke)  

4. pedagoška konferenca: (junij 2022)    
Delna analiza pedagoškega dela za šol. leto 2021/22  
Načrtovanje dela za šol. leto 2022/2023  
         

Glede na nepredvidene okoliščine se datum ali vsebina konferenc lahko spremeni. 
 
 

3.2.  STROKOVNI AKTIV 
 

V šol. letu 2021 bosta oblikovana 2 strokovna aktiva:  
 

 Aktiv 1. starostnega obdobja – vodja aktiva bo Kalinka Štefančič  
 Aktiv 2. starostnega obdobja – vodja aktiva bo Nina Tomažič  
 

Vsak aktiv se bo sestal 4x v šol. letu. Program aktiva bodo glede na aktualno tematiko in 
potrebe otrok dorekli strokovni delavci na 1. aktivu v mesecu novembru. Na strokovnih 
aktivih s pripravo predavanj, delavnic, diskusij ali okroglih miz lahko sodelujejo tudi 
svetovalna delavka, ravnateljica ali  zunanji strokovnjaki. 
 
 



LDN enote Ormož 2021/22 

 11 

3.3. MEDOBČINSKI STROKOVNI AKTIV 
 

Medobčinski strokovni aktiv vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev bo tudi v tem šolskem letu 
skrbel za povezovanje strokovnih delavcev vrtcev različnih zavodov ter za izmenjavo 
medsebojnih izkušenj, predstavitev primerov dobre prakse, izobraževanja ter druženje.  
Vodja Nataša Gregur in Petra Trstenjak. 
 

3.4. KOLEGIJ RAVNATELJICE Z VODJAMA ENOT 
 

 Kolegij sklicuje ravnateljica po potrebi, udeležijo pa se jih tudi drugi strokovni delavci glede na 
potrebe oz. vsebino.   
Program:  

 Sprotno obveščanje o novostih in izvedbi tekočih nalog, ki so pomembne za 
nemoteno delovanje enot.  
 Reševanje tekoče pedagoške in organizacijske problematike in usklajevanje dela 
zavoda kot celote.  
 Konkretizacija programov posameznih enot ob praznikih in uskladitev le teh.  
 Načrtovanje in planiranje investicijskih vlaganj in vzdrževanje objektov.  
 Načrtovanje nabave materialov in igrač, ki so potrebni za izvajanje vzgojno-
izobraževalnega dela v oddelkih.  
 Priprava dokumentacije, obvestil, programa in izvedbe vpisov otrok.  
 Oblikovanje oddelkov in razporejanje kadra.  
 Skupno načrtovanje izobraževanja in izpopolnjevanja strokovnih delavk skladno z 
načrtom izobraževanj.  
 Skupno načrtovanje dela s svetovalno delavko in izvajalkami dodatne strokovne 
pomoči.  
 Druge nenačrtovane teme.  

 
3.5.  ŠTUDIJSKE SKUPINE  

 

Študijska srečanja so osrednja in najbolj množična oblika usposabljanja učiteljev in 

vzgojiteljev, ki jih z javnimi sredstvi pripravlja Zavod RS za šolstvo. Vsako leto določimo 

vodilno temo in za strokovne delavce od vrtcev do srednjih šol pripravimo in izvedemo 

predavanja, delavnice, izmenjevalnice idej in pedagoških rešitev. 

Termin izvedbe študijskih srečanj je v prvih mesecih novega šolskega leta (od avgusta do 

novembra). Trajanje študijskih srečanj je 8 ur. Glede na okoliščine in specifiko posamezne 

ciljne skupine oziroma predmeta/področja ponudimo različne  izvedbene modele: 

 v živo, 

 v živo in na daljavo (2 uri v spletnih skupnostih/učilnicah), 

 v živo na daljavo (videokonferenčno). 

Za aktivno udeležbo na študijskih srečanjih dobijo strokovni delavci potrdilo (0,5 točke). 

Vsebina srečanj 

Na področju predšolske vzgoje bomo ob načelih in pristopih inovativnih učnih okolij za 21. 

stoletje posvetili zagotavljanju spodbudnega učnega okolja in optimalnih možnosti za razvoj in 
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napredek otrok. Osvetlili bomo pomen varne in smiselne rabe digitalne tehnologije v skupini in 

za sodelovanje s starši. Pokazali bomo primer programa in nakazali možnosti, kako tehnologijo 

kombinirati z neposredno izkušnjo otroka. 

3.6. IZOBRAŽEVANJA: 
        

3.6.1. IZOBRAŽEVANJA ZA KOLEKTIV 
 

 Munera – Fraktalna risba, Gimnazija Ormož (Sabina Korošec)  

 V okviru Ljudske univerze Ormož izvedba delavnic Kako obvladati jezo (Irma Žuman) 

 Izobraževanja v okviru projekta Erasmus+ 

 Naj srček bije – spletno izobraževanje  

 DataInfo - Kaj moram vedeti o varstvu osebnih podatkov v 2021?  

 S področja duševnega zdravja zaposlenih se bomo povezovali z LU Ormož, zaposlenim 
bo ponujena možnost mesečnih srečanj s svetovalno delavko -  Krepimo sebe in s tem 
druge – pogovor ob kavi ali čaju. 

 
 

3.6.2.  INDIVIDUALNO IZOBRAŽEVANJE 
 

V skladu s potrebami in finančnimi možnostmi se bodo strokovni delavci izobraževali in 

izpopolnjevali na področjih, ki so si jih izbrali. 

 

 

3.6.3.  IZOBRAŽEVANJE PO  LASTNI IZBIRI 
 

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic se bodo lahko na lastne stroške udeleževale 

izobraževanj po lastni izbiri.  

 

4. DEJAVNOSTI V VRTCU 
 

OBOGATITVENA DEJAVNOST IZVAJALEC (KA) 

 Plavalno opismenjevanje (5-6)  Organizator: VIZ Vrtec Ormož v sodel. z zunanjim izvajalcem 

 Lutkovni abonma   Različni izvajalci 

 Mali raziskovalec  Maja Botolin Vaupotič  

 Noč v vrtcu  Vzgojiteljice igralnic 9 in 10 (april 2021) 
  Pevski zbor  Jožica Hebar, Sara Korotaj 

  Folklora 5– 6 let  Na nivoju oddelka 

 Plesna dejavnost  Nastja Štucl, Petra Siviloti  

  Mali športnik  Renata Pajan, Sabina Smodiš 

  Ciciban planinec  Alenka Ivanuša, Valerija Zagoršek 

 

 

4.1. NADSTANDARDNE in OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 
 
Če bo epidemiološka situacija dopuščala, bomo tudi letos ponudili nadstandardno dejavnost 
GLASBENE URICE PO METODI WILLEMS (za otroke stare 3 do 6 let) Nadstandardne dejavnosti 
se bodo izvajale, če bo prijavljenih dovolj otrok. 
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GLASBENE URICE PO METODI WILLEMS 
Klavdija Zorjan Škorjanec že več kot petnajs let poučuje otroke glasbo po pedagoških načelih 
Edgarja Willemsa. Namen metode je celovita glasbena vzgoja in vsestransko oblikovanje 
otrokove osebnosti.. 
 
 
NADSTARDARDNE 
DEJAVNOSTI 

IZVAJALEC (KA) DAN IZVAJANJA STAROST 
OTROK 

 Willems glasbene 
urice 

Klavdija Z.Š.   3-6 let 

 OBOGATITVENE 
DEJAVNOSTI 

   

 Mali raziskovalec  Maja  B. Vaupotič  Torek 13.00-14.00 5-6 let 

 Pevski zbor Jožica H., Sara Korotaj  Sreda 8.30-9.00  4-6 let 

 Glasbene urice prvo 
starostno obdobje 

Davorina, Kalinka  Torek 9.00-9.30  1-3 let 

 Folklora  V oddelkih poljubno 3-6 let 

 Plesna dejavnost Nastja Š., Petra S.   4-6 let 

 Mali športnik   Ponedeljek 12.30-13.45  5-6 let 

 Ciciban planinec Alenka Ivanuša, Valerija 
Zagoršek 

 En torek v mesecu 
 13.00-15.00 

 5-6 let 

 Plavalno 
opismenjevanje  

Organizator: VIZ Vrtec 
Ormož 

 28. 3. – 1. 4. 2022 5-6 let 

 Nočitev v vrtcu  VIZ Vrtec Ormož 
 

21. 4. 2022  5-6 let 

 Lutkovni abonma  Medobčinska ZPMS 
Vzgojiteljice 
Občina Ormož 
Gimnazija Ormož 

 Po dogovoru z navedenimi 
izvajalci skozi celo šolsko 
leto 

 Vsi 
otroci 

 
*Obogatitvene dejavnosti se izvajajo od oktobra do junija. 
 
 

4.2.  LUTKOVNO- GLEDALIŠKA SKUPINA VRTCA ORMOŽ 
 
V lutkovno gledališki skupini bodo sodelovali zaposleni vrtca Ormož 
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4.3.  DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE 
 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA OTROKE  Zadolženi Datum 

September 
Prvi dan v vrtcu  Vzgojiteljice 1.9. 

Parada učenja Vzgojiteljice 15.9. 

Evropski teden mobilnosti »Živi zdravo, potuj 

trajnostno« 

Vse vzgojiteljice 

Lara 

16.-22.9. 

Začni mlad, tekmuj pošteno, množični tek Prijatelji, Radovedne 

bučke, Žogice, 

Balončki 

23.9. 

Pohodi Vzgojiteljice september 

Oktober 
Teden otroka; »Razigran uživaj dan!« 

 Tek podnebne solidarnosti, jesenski kros 

 Orientacijski pohodi 

 Lutkovne predstave 

 Gozdna igralnica 

 Kostanjev dan 

 

 

Vzgojiteljice 

Jožica, Petra  

Vzgojiteljice 

Vzgojiteljice 

Dominik, vzgojiteljice 

4.-10.10. 

 

November 
Martinovanje Vzgojiteljice na nivoju 

oddelka 

11.11. 

Slovenski tradicionalni zajtrk;  

Čebelar, med, otroci pojejo 

Ivanka, Alenka 19.11. 

Dan strpnosti Vzgojiteljice  

December 
Čaji iz zeliščnega vrta Kalinka, Mojca  

Ljudsko izročilo- Miklavževanje Valerija, Nastja 6.12. 

Praznične zimske pesmi ob spremljavi  Na nivoju oddelka vsi ponedeljki 

Naredimo voščilnice za starše Vzgojiteljice  

Lutkovno-gledališka predstava za otroke 

Obisk dedka Mraza 

Lutkovna skupina vrtca  

Izdelovanje prazničnih okraskov in krasitev novoletne 

jelke 

Vzgojiteljice  

Božični kino Na nivoju oddelka  

Januar 
Novoletni ples Vzgojiteljice 3.1. 

Zimske pravljice vzgojiteljice  

Zimske radosti Vzgojiteljice januar 

Zimski športi Vzgojiteljice januar 

Februar 
Mesec kulture Vzgojiteljice februar 

Sodelovanje z zunanjimi institucijami 

-Glasbena šola 

-Knjižnica 

Pokrajinski muzej 

Vzgojiteljice februar 

Pust, povorka Vzgojiteljice 1.3. 
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Marec: 

Pust, povorka  Vzgojiteljice 1.3. 

Spominček za mojo mamico Vzgojiteljice 25.3. 

Nastopi ob materinskem dnevu Vzgojiteljice 21.-25.3. 

Gregorjeva tržnica 

 

Občina Ormož marec 

Spominček za očeta Vzgojiteljice 10.3. 

April 
Urejanje okolice, sejemo in sadimo Vse vzgojiteljice april 

Spomladanski orientacijski pohodi in teki Jožica, Mihaela konec meseca 

Nočitev v vrtcu in Noč knjige Vzgojiteljice igralnic  

9 in 10 

21.4. 

Maj 

Dan Evrope Vzgojiteljice 9.5. 

Medgeneracijsko druženje;  Vse vzgojiteljice maj 

Mini olimpijada   

Dan družine Vzgojiteljice 15.5. 

Junij 

8. Živ – žav v vrtcu; zaključna prireditev Nataša G. Dogovor glede 

na 

epidemiološko 

situacijo 

Ciciban se poslavlja iz vrtca, za otroke in zaposlene Vzgojiteljice igralnic 

9 in 10 

Dogovor glede 

na 

epidemiološko 

situacijo 

 

 

4.4.  DEJAVNOSTI V POLETNIH MESECIH 
 

V mesecu JULIJU in AVGUSTU so zaradi manjšega števila otrok skupine združene po starosti 

otrok. Načrt za vzgojno delo pripravijo strokovne delavke, ki so razporejene v združene 

oddelke. Pri tem se upoštevajo razvojne značilnosti otrok in struktura oddelka, vremenske 

razmere in možnosti v poletnih mesecih. Enakomerno so zastopana vsa vzgojna področja.   

 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA OTROKE 

POLETI 

TIM 

Igre s peskom Vse vzgojiteljice 

Igre z vodo Vse vzgojiteljice 

Naravoslovne dejavnosti (poizkusi) Vse vzgojiteljice 

Navajanje na vodo na bazenu Vzgojiteljice starejših skupin 
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Dejavnosti načrtovane skupaj z otroki (različni naravni 

in odpadni materiali) 

Pomočnice vzgojiteljic 

 

 

4.5.  PRAZNIKI IN DNEVI, KI JIH BOMO OBELEŽILI: 

 

Z obeleženjem različnih svetovnih in mednarodnih dni želimo pri odraslih in otrocih spodbuditi 

lastno skrb za zdravje z rednim uživanjem raznovrstne hrane, telesno aktivnostjo in skrbjo za 

čisto okolje. Razvijati medsebojno strpnost, vplivati na razvoj sprejemanja porazov in zmag z 

dostojanstvom, ozaveščati pomen vloge družine in vrtca v skupni skrbi za predšolske otroke, 

razvijati veselje do športa in motivirati otroke k vključevanju v različne športne discipline. V 

okviru rednih dejavnosti na nivoju oddelka, enote ali celotnega zavoda bomo obeležili naslednje 

dni:  

- 16. do 22. september—Evropski teden mobilnosti 

- 22. september—Dan brez avtomobila  

- 23. september—Dan slovenskega športa 

- 3. oktober—Svetovni dan otroka  

- 6. oktober-Svetovni dan cerebralne paralize 

- 8. oktober—Svetovni dan vida 

- 15. oktober—Mednarodni dan bele palice 

- 15. oktober—Svetovni dan hoje  

- 16. oktober—Svetovni dan hrane  

- 16. november—Mednarodni dan strpnosti 

- 13. november - Mednarodni dan prijaznosti- pobarvajmo si dan 

- 26. november—Evropski teden zmanjševanja odpadkov  

- 8. februar—Kulturni dan 

- 21. marec—Dan solidarnosti 

- 21. marec- Dan Downovega sindroma 

- 22. marec—Svetovni dan voda  

- 25. marec—Svetovni dan mater  

- 2. april-Svetovni dan zavedanja o avtizmu 

- 7. april—Svetovni dan zdravja  

- 22. april—Dan Zemlje  

- 23. april—Svetovni dan knjige  

- 1. in 2. maj—Praznik dela 

- 9. maj—Dan Evrope  

- 15. maj—Svetovni dan družine 

- 18. maj—Dan muzejev  

- 20. maj—Svetovni dan čebel  

- 28. maj—Dan sonca  

- 31. maj—Svetovni dan športa 

- 25. junij—Dan državnosti 
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5. SODELOVANJE  
 

5.1.  SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVKAMI: 
 

 Svetovalna delavka Nataša Gregur 

 Tiflopedagoginja Tina Ftičar 

 Specialna pedagoginja Petra Mlinarič, nadomešča Martina Gjerek 

 Logopedinja Milena Mešterović Manić 

 Delovna terapevtka Nina Brumen Smolkovič 

 Fizioterapevtka Mateja Horvat 

 Organizator prehrane in zdravstveno higienskega režima Ivanka Jurgec 

 Ravnateljica Simona Meško 

 Člani strokovne skupine opravljajo svetovalne storitve 

 V vrtcu deluje tudi tim za zgodnjo obravnavo, katerega naloga je predvsem preventivno 

diagnostično delovanje in svetovanje strokovnim delavkam v oddelku. 

 V strokovno skupino za otroke, ki so vključeni v razvojni oddelek so imenovani še 

psihologinja Nataša Gregur (svetovalna delavka), mobilna nevrofizioterapevtka Mateja 

Horvat, mobilna delovna terapevtka Nina Brumen Smolkovič in tiflopedagoginja. Slednje 

izvajajo posvetovalno preventivno delo in po potrebi in v soglasju s starši individualne 

obravnave otrok (načeloma 1 krat tedensko). Strokovna skupina razvojnega oddelka se 

sreča  načeloma 2 krat letno- v začetku šolskega leta, ko za posameznega otroka skupno s 

starši načrtujejo delo in ob koncu šolskega leta, ko delo in napredek otroka 

evalvirajo. Sodelujejo pa tudi s člani multidisciplinarnega tima Centra za zgodnjo 

obravnavo, kjer so vodeni oz. obravnavani otroci.  

  

  

 

5.2.  SODELOVANJE S STARŠI: 
 Govorilna ura: 10x (enkrat mesečno) 

 Roditeljski sestanek: 2x  

 Srečanje s starši: 1x na ravni oddelka, 1x na ravni zavoda; omejeno na enega starša in na 

prostem 

 

5.3.  SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI: 
 

INSTITUCIJE DEJAVNOSTI DATUM SODELUJOČI 

 

OŠ Ormož  Minimaturanti junij Prijatelji 

Rad. Bučke 

 

KS Ormož:   Dogovori o uporabi Doma 

kulture 

 Materinski dan 

 

24.3. 

 

 

Pevski zbor 

Policijska postaja Ormož  Varna pot v šolo 

 Ogled policijske postaje 

maj Prijatelji 

Radovedne 

bučke 

Gasilsko društvo Ormož   Evakuacija 

 

Pomlad 2022 Vse skupine 

Zobozdravstvena ambulanta  Obiski  medicinske sestre Špele 

Šerod - skrb za zdrave zobe  

1x mesečno 

 

 

 

Vse skupine 

 

3.-6. let 
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 Sodelovanje z zobozdravnico 

Emo Vindiš, sistematika za  

skupine 9 in 10 

2x letno 

Center starejših občanov   Sodelovanje na daljavo 

(dopisovanje s starostniki, 

»zoomamo« nastopi v živo, 

posnetki 

Šol. l. 21/22 Vse skupine 

Glasbena šola Ormož  Koncert ob Dnevu kulture februar 2.-6. let 

Psihiatrična bolnišnica   Različne oblike sodelovanja po dogovoru Vse skupine 

Pokrajinski muzej Ptuj 

Ormož, enota Ormož 

 Ogled razstav in delavnice 

 Sodelovanje v projektu Mladi 

posvojijo spomenik 

celo leto Vse skupine 

Prijatelji 

 

Sodelovanje z Gimnazijo 

Ormož in Ljutomer  

 Praksa praktikantk ter 

prostovoljno delo dijakinj ter 

dijakov 

 Gledališke predstave 

 Modul v vrtcu 

ob določenih 

datumih 

Vse skupine 

 

 

 

 

Zdravstveni dom Ormož  medicinska sestra v oddelku 7x 3-6 let 

Planinsko društvo Ormož  Ciciban planinec 

 Tabor 

1x mesečno 

 

5-6 let 

Rdeči križ Ormož; Maja 

Botolin Vaupotič 

 Mali raziskovalec 

 

Od oktobra do 

aprila 

5-6 let 

 

JSKD Ormož  Udeležitev revij  

 seminarjev 

Po datumih Na nivoju 

oddelkov 

Javni zavod za turizem in 

šport 

 pust februar V oddelkih 

Knjižnica F.K.M. Ormož  Obiski knjižnice 

 Obisk knjižničarke v vrtcu 

celo leto 

 

3-6 let 

1-5 leta 

Mladinski center Ormož, 

Ljudska univerza in Center za 

družine 

 Parada učenja 

 Sodelovanje s prostovoljci na 

izmenjavi 

 Udeležba na delavnicah, grajski 

kino 

15. september 

po dogovoru 

 

celo leto 

5-6 let 

Vse skupine 

 

Mehurčki 

Prijatelji 

Radovedne 

bučke 

Radio Prlek  Snemanje oddaje Male nogice mesečno 3-6 let 

KTV Ormož  prispevki ob dogodkih vsi 

Občina Ormož  Oživitev prazničnega decembra 

 Gregorjeva tržnica 

december lutkovno-

gledališka 

skupina 

OŠ Stanka Vraza 

 

 Senzorna soba priložnostno Žogice 

 

5.4.  PROJEKTI 
 

 Zdravje v vrtcu: koordinator Renata Pajan 

 Varno s soncem: koordinator Jožica Hebar 

 Slovenski tradicionalni zajtrk: Alenka Ivanuša, Ivanka Jurgec 

 Trajnostna mobilnost 

 Tek podnebne solidarnosti: Jožica Hebar, Petra Siviloti 

 Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Mladi posvojijo spomenik: Koordinator Nataša 

Grabovac 

 Dan Evrope: Jožica Hebar, Nataša Grabovac 

 Sobivanje 
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 Neon: Nataša Grabovac, Sara Korotaj 

 Erasmus+ 

 Simbioza: Koordinator Alenka Ivanuša 

 Mladi športnik (OPP): koordinator Eva Lorenčič, Lara Kosi 

 Mali sonček: Koordinator Kalinka Štefančič 

 Ladjice: Nataša Grabovac 

 

5.5. AKTUALNI NATEČAJI 
 

Aktualni natečaji, ki so razpisani v tem šolskem letu in se vzgojiteljice posameznih oddelkov 

na njih prijavljajo na osnovi lastnega interesa. 

15. mednarodni likovni natečaj »Igraj se z mano« 

V okviru izbrane teme na likovnem natečaju Bodi umetnik želimo v sodelovanju z Lidlom 

Slovenija in Zdravkom Lidl pokazati, kako pomembna je skrb za dobro počutje in uravnoteženo 

prehranjevanje. Zdravko Lidl priporoča, da uživaš uravnoteženo prehrano, da se veliko gibaš, 

da si vzameš čas zase in za svoje prijatelje. Zdravko Lidl priporoča tudi veliko sadja in 

zelenjave, pa tudi veliko kreativnega ustvarjanja ter priprave okusnih receptov. Bistveno pa je, 

da Zdravko Lidl priporoča veliko objemov naših najdražjih.   

Druga tema pa je že tradicionalna: igraš se lahko sam – z igračami, na igralih, lahko plešeš, se 

ukvarjaš s športom, poješ, se igraš na računalniku …, igraš se lahko s prijateljem, sošolci, z 

bratom/sestro, s starši, z babico, dedkom, učiteljem, vzgojiteljem, s kužkom, z muco…, igraš 

se lahko na igrišču, doma, na ulici, travniku, v gozdu, šoli v vrtcu …  

K sodelovanju so povabljene osnovne šole, vrtce in specializirani zavodi iz celotne Slovenije 

ter partnerji iz tujine. Pogoji in pravila sodelovanja:  

o Dovoljene so vse likovne tehnike na papirju.   

o Velikost formata naj ne presega velikosti risalnega lista.  

o Likovnih del ne uokvirjajte.  

  

Razpis Naravne in druge nesreče - Požarna varnost in prosti čas (do 26. 2. 2021)  

 

Likovne kuharije 

Likovni natečaj na temo »Zgodbe narave« bosta Mihaela Meško in Nataša Grabovac v mesecu 

oktobru 2021 razpisale v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Ptuj, Ormož-enota Ormož in 

zunanjimi strokovnimi sodelavci: akademskim slikarjem Vitomirjem Kaučičem, kustosinjo 

Nevenko Korpič in dipl. vzg. Marijo Klemenčič.  

K sodelovanju bodo povabljeni vsi vrtci v občini Ormož, vrtec Sv. Tomaž, vrtec Središče ob 

Dravi, vrtec Ljutomer. Povabilo bo posredovano tudi v vrtec iz Hrvaške, Srbije, Anglije in 

Avstrije.  

Otvoritev razstave bo 18. 5. 2022 v Pokrajinskem muzeju, na Svetovni dan muzejev. Z otroki 

iz njune skupine bosta pripravile kratki kulturni program.  

 

Trajnostni decembrski koledar 

Letos bi Ferdov prazničnem decembru razveselil zaposlene v trgovini HOFER v naši bližini. A 

zadal si je precej veliko nalogo in potrebuje pomoč otrok iz našega vrtca, ki gotovo znajo lepo 

ustvarjati. Z našo pomočjo bi zaposlenim pri HOFER ju rad pripravil poseben decembrski 

koledar, ki jim bo polepšal in popestril praznične dni na delovnem mestu. Naš planet Zemlja 

mu veliko pomeni in vedno se trudi za fer odnos do narave. Verjame, da so taki tudi otroci v 

našem vrtcu. Zato nas vabi, da skupaj pripravimo koledar iz recikliranih materialov, ki bo prav 

vsak dan v decembru pričaral nasmehe na lica zaposlenih in jih hkrati spomnil, kako pomembno 

je biti prijazen do naše Zemlje.   
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V oktobru bomo prejeli paket z materiali in idejami za ustvarjanje koledarja, ki ga bomo v 

sredini novembra prinesli v trgovino. December je tisti čas v letu, ko si najpogosteje izkazujemo 

naklonjenost. Ker mu naša pomoč veliko pomeni, bo za vsakega otroka v zahvalo pripravil 

darilce, ki bo vsebovalo barvice, poučno družabno igro s pobarvanko, sadno kašo in 

otroške tatuje. Če bodo razmere dopuščale, pa nas bo povabim v trgovino na predstavitev 

poklica prodajalec.   

»Stopimo skupaj in ustvarimo koledar z mislijo na prihodnost našega planeta«.   

 

 

5.6.  PRAKSA 

 
Načrt opravljanja praktičnega usposabljanja z delom (PUD) 

za šolsko leto 2021/2022 

 
Z.Š. Ime in 

priimek 
Letnik Šola/program Termini Enota/Mentorica št. ur 

prakse 

1.  Pia 
Munda 

 

1. Gimnazija Ormož 
Predšolska vzgoja 

27. 9. -4. oktober 
2021 

Enota: Ormož 
Mentorica: 

Nataša Grabovac 

36 

2.  Isabella 
Škorjanec 

 

1. Gimnazija Ormož 
Predšolska vzgoja 

27. 9. -4. oktober 
2021 

Enota: Ormož 
Mentorica: 

Jožica Hebar 

36 

3.  Erik 
Prašnički 

 

2. Gimnazija Ormož 
Predšolska vzgoja 

27. 9. -1. oktober 

2021 

Enota: Ormož 
Mentorica: 

Renata Pajan 

30 
 
 
 

4.  Kiara 
Kuzma 

2. Gimnazija Ormož 
Predšolska vzgoja 

27. 9. -1. oktober 

2021 

Enota: Ormož 
Mentorica:  

Sara Korotaj 

30 
 
 
 

5.  Alenka 
Munda 

3. Gimnazija Ormož 
Predšolska vzgoja 

20.-29. september 

2021 

17.-21. januar 2022 

 

Enota: Ormož 
Mentorica: 

Kalinka Štefančič 

97,5 
 
 
 

6.  Sara  
Berce 

3. Gimnazija Ormož 
Predšolska vzgoja 

20.-29. september 

2021 

17.-21. januar 2022 

 

Enota: Ormož 
Mentorica: 

 Nina Tomažič 

97,5 
 
 
 

7.  Maja 
Polanec 

3. Gimnazija Ormož 
Predšolska vzgoja 

20.-29. september 

2021 

17.-21. januar 2022 

 

Enota: Ormož 
Mentorica: 
Franja Grof 

 
 

97,5 

8.  Žana  
Dovečar 

3. Gimnazija Ormož 
Predšolska vzgoja 

20.-29. september 

2021 

17.-21. januar 2022 

Enota: Ormož 
Mentorica: 

Davorina Vajd 
 
 

97,5 
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9.  

 

 

Neja 
Smontara 

3. Gimnazija Franca 
Miklošiča Ljutomer 

7.-31. marec 2022 Enota: Ormož 
Mentorica: 

Kalinka Štefančič 
 

162 

10.  Teja 
Cimerman 

4. Gimnazija Ormož 
Predšolska vzgoja 

6.-17. september 
2021 

17.-21. januar 2022 

15.-25. marec 2022 

Enota: Ormož 
Mentorica: 

Renata Pajan 
 
 

 

180 

11.  Eva 
Štampar 
Ivanuša 

3. 
    letnik 
   
študija 

Pedagoška 
fakulteta  
Maribor 

 

Zimski semester 

22. 10., 29. 10., 12. 

11., 19.11. 2021 

Enota: Ormož 
Mentorica: 

 Nataša Grabovac 
 

20 

12.  Hana 
Zajšek 

      1. 
  letnik 
 študija 

Pedagoška 
fakulteta 
Maribor 

18. – 21. 10 Enota: Ormož 
Mentorica: 

 Nataša Grabovac 

20 

 

Kot vsako leto bomo obvezno prakso omogočili tudi študentom predšolske vzgoje ter drugih 

smeri.  

 

5.7. SODELOVANJE V ORGANIH ZAVODA 
 

5.7.1.  Svet vrtca 
 

 Predsednica Nataša Gregur 
 Namestnica  Natalija Kirič 

 

 

5.7.2.  Svet staršev enota Ormož 
 

LUNICE   

SONČKI Darjan ŽINKO  darjan.zinko@gmail.com 

ZVEZDICE Živa LAZAREV ziva.lazarev@gmail.com 

BALONČKI Anja ŽIBRAT zibrat5@ gmail.com 

MEHURČKI Smiljana IVANČIČ smiljana.pintaric@gmail.com 

PEDENJPEDI Martina MAJHEN PRIJOL  mmajhen13@gmail.com 

PRIJATELJI Blaž CVETKO  cvetko.blaz@gmail.com 

RADOVEDNE BUČKE Tamara LUSKOVIČ tamaram33@gmail.com 

ŽOGICE Tamara MESAREC   mesarectamara90@gmail.com 

 
 
 
Ormož, oktober 2021                                                                                                   Pripravila: 

                                                                            Nataša Grabovac 
 

Sodelavci pri pripravi: 
Vzgojiteljski zbor in ravnateljica 
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6. PRILOGE 
 

6.1. Tabela peskovnik 
 

 
Igralnica 
 

Peskovnik 
 

O 
K 
T 
O 
B 
E 
R 

 
Prijatelji 

 
atrij 

 
Radovedne bučke 

 
peskovnik 1 (pred teraso igralnic 3 in 4) 

 
Pedenjpedi 

 
peskovnik 2 (levo ob ograji) 

 
Kapljice 

 
peskovnik 3 (desno od peskovnika 2) 

A 
P 
R 
I 
L 
/ 
M 
A 
J 
 

 
Mehurčki 

 
atrij 

 
Zvezdice 

 
Peskovnik 1 (pred teraso igralnic 3 in 4) 

 
Sončki 

 
peskovnik 2 (levo ob ograji) 

 
Lunice 

 
peskovnik 3 (desno od peskovnika 2) 
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6.2. Tabela »Uporaba večnamenskega prostora« 

 
 

 
 

 
 


