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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. Izdelan je na 

podlagi števila oddelkov, razvojnih zmožnosti otrok, z upoštevanjem značilnosti ožjega in 

širšega okolja ter na strokovni podlagi, zapisani v Kurikulumu za vrtce. Z upoštevanjem pobud 

in potreb ter interesov otrok in staršev sledimo uresničevanju temeljnih ciljev predšolske 

vzgoje. 

 

Letni delovni načrt vsebuje vizijo, prednostne naloge, cilje, v načrtu so zajeti programi, 

vsebine, 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 že prej omenjeni Kurikulum za 

vrtce. 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. 

 

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. 
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1.1. VIZIJA VRTCA 

 

 

 

 

Razvijali bomo kompetence in veščine za lažjo in boljšo prihodnost vseh udeležencev  

vzgojno - izobraževalnega procesa, še posebej otrok. 

 

1.2. PREDNOSTNA NALOGA VRTCA   

 

Učiti se živeti skupaj in s svetom okrog nas 
(z majhnimi koraki do trajnostnega razvoja) 

 

Trajnostna naravnanost je ključnega pomena za prihodnost nas vseh, ljudi in našega planeta. 

Življenje v sožitju z naravo, v miru in svobodi, v pravični in vključujoči družbi, brez strahu in 

nasilja. Trajnostni razvoj ni mogoč brez miru in mir ni mogoč brez trajnostnega razvoja. V vrtcu 

se tega zelo dobro zavedamo, zato bodo cilji in dejavnosti usmerjeni v smer življenja v sožitju 

z naravo. 

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 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. 
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 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.  

1.4.  USMERITVE VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA TER DRUGEGA DELA V ŠOLSKEM      

LETU 2022/2023 

 

 Skozi načrtno izobraževanje bomo krepili strokovno delo, medosebne odnose in 

timsko delo. 

 Novo pridobljena znanja bomo vnašali v svoje delo. 

 Glede na potrebe otrok in razvojne cilje, bomo vključevali metode in oblike dela, ki 

dokazano spodbujajo govorne zmožnosti, porajajočo se pismenost in mišljenje. 

 Strokovni delavci bodo skozi načrtovanje, spremljanje in vrednotenje svojega dela 

izboljševali in usmerjali svoj razvoj. 

2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA VRTCA 

 

Javni Vzgojno varstveni zavod Ormož je bil ustanovljen 30. 9. 1992. Združeval je štiri 

organizacijske enote, od katerih je Miklavž pri Ormožu imel dva dislocirana oddelka: Kog in 

Ivanjkovci. 19. decembra 1994 je bila sprejeta sprememba Odloka, po kateri je postal 

dislocirani oddelek Ivanjkovci organizacijska enota VVZ Ormož. VVZ Ormož je imel potem pet 

organizacijskih enot in dva dislocirana oddelka. Z Odlokom o spremembi Odloka o ustanovitvi 

VVZ Ormož, z dne 8. 5. 2006, pa se je izločila iz VVZ Ormož organizacijska enota Središče ob 

Dravi, ker se je priključila Osnovni šoli Središče ob Dravi. Z odlokom o spremembi Odloka o 

ustanovitvi VIZ Vrtca Ormož (Ur. Vestnik, št. 12/2008) se je spremenilo ime iz Vzgojno-

varstvenega v Vzgojno - izobraževalni zavod s krajšim imenom, Vrtec Ormož. Vrtec Ormož je 

še vedno vključeval štiri organizacijske enote, z dvema dislociranima oddelkoma vrtcev: Velika 

Nedelja z dislociranim oddelkom Podgorci, Ormož, Ivanjkovci in Miklavž pri Ormožu z 

dislociranim oddelkom Kog. 2. decembra 2011 se je Vrtec Ormož z 11 oddelki in upravo preselil 
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v nove prostore, v Dobravsko ulico 13a. Z Odlokom o spremembi Odloka o ustanovitvi VIZ 

Vrtca Ormož, z dne 31. 5. 2012 (Poročevalec št. 5), se je Vrtec Ivanjkovci s 1. 9. 2012 priključil 

OŠ Ivanjkovci, Vrtec Miklavž pri Ormožu z dislociranim oddelkom Kog pa s 1. 9. 2012 k OŠ 

Miklavž pri Ormožu. V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

Osnovne šole Velika Nedelja in Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Vzgojno - 

izobraževalnega zavoda Vrtec Ormož, se dislocirani oddelek v Podgorcih s 1. 9. 2017 priključi 

OŠ Velika Nedelja (Uradni Vestnik, 5. 4. 2017, letnik 21, št. 5). 

Tako od 1. 9. 2017 VIZ Vrtec Ormož vključuje: 

 enoto Ormož in  

 enoto Velika Nedelja.  

Sedež Vrtca Ormož in uprava je v Dobravski ulici 13a, v Ormožu. 

2.1. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA VIZ VRTCA ORMOŽ V ŠOL. L. 2022/23 

 

Organizacijska enota Ormož:                                                 Organizacijska enota V. Nedelja: 

1 homogeni oddelek 1 do 2 leti                                               1 heterogeni oddelek 1 in 2 leti  

1 heterogeni oddelek 1 in 2 leti                                               1 heterogeni oddelek 2 in 3 leta 

2 homogena oddelka 2 do 3 leta                                             1 homogeni oddelek 3 do 4 leta 

1 homogeni oddelek 3 do 4 leta                                              1 homogeni oddelek 4 do 5 let 

1 heterogeni oddelek 3 in 4 leta                                              1 homogeni oddelek 5 do 6 let 

1 heterogeni oddelek 5 in 6 let  

1 homogeni oddelek 5 do 6 let  

1 razvojni oddelek                   

                            

Skupaj: 9 oddelkov in 123 otrok                                            Skupaj: 5 oddelkov in 77 otrok 

 

 

VIZ Vrtec Ormož ima v tem šolskem letu skupaj 14 oddelkov in vključenih 200 otrok. 

 

 

2.2. OTROCI PO SKUPINAH 

 



 

5 
 

VIZ VRTEC ORMOŽ, LETNI DELOVNI NAČRT 2022/2023 

V VIZ Vrtec Ormož je bilo v času javnega razpisa (april 2022) in po izteku razpisa do 31. 8. 2022 

na novo vpisanih 48 otrok (29 v Ormožu in 19 v Veliki Nedelji), vsem pa lahko zagotavljamo 

varstvo v vrtcu.  

Število vključenih otrok variira skoraj mesečno, saj nekateri starši odstopijo od vpisa, vpišejo 

otroka le evidenčno ali pa ga prepišejo v kak drug vrtec. Tako je v mesecu septembru 2022 v 

VIZ Vrtec Ormož vključenih 200 otrok. Otroci so razporejeni v 14 oddelkov. Povprečno število 

otrok v oddelkih 1. starostnega obdobja je 12, v 2. starostnem obdobju 17,8, v kombiniranih 

oddelkih 18. Povprečno število otrok na oddelek ne glede na starostno obdobje ali vrsto 

oddelka pa je 15,15. Povprečje števila otrok na oddelek znižujejo oddelki prvega starostnega 

obdobja (nižji normativi) in tisti oddelki, v katere so vključeni otroci s posebnimi potrebami, ki 

imajo z usmeritvijo zahtevan pogoj, da je v skupini manjše število otrok od predpisanega 

normativa. 

Organizacijska enota  Oddelek po starostnem obdobju št. otrok Prosta mesta 

    

Velika Nedelja 2 oddelka 1. starostnega obdobja 22 4 

2 oddelka 2. starostnega obdobja 37 3 

 1 kombinirani oddelek 18 1 

SKUPAJ : 5 oddelkov 77 8 

    

Ormož 

 

 

                     SKUPAJ: 

4 oddelki 1. starostnega obdobja 50 4 

4 oddelki 2. starostnega obdobja 70 8 

1 razvojni oddelek 3 3 

9 oddelkov 123 15 

    

SKUPAJ OBE ENOTI 6 oddelkov 1. starostnega obdobja 63 8 

6 oddelkov 2. starostnega obdobja 134 11 

1 kombinirani oddelek 18 1 

1 razvojni oddelek 3 3 

14 oddelkov 200 23 

VIZ Vrtec Ormož zagotavlja organizirano vzgojo, varstvo in izobraževanje predšolskih otrok v 

skladu s koncepcijo vzgoje, varstva in izobraževanja predšolskih otrok in na strokovni podlagi 

Kurikuluma za vrtce za vse vključene otroke, stare od enega do šest let. 
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Otroci iz prvega starostnega obdobja obiskujejo program predšolske vzgoje v 4 homogenih 

oddelkih in 2 heterogenih oddelkih. 

Otroci iz drugega starostnega obdobja obiskujejo program predšolske vzgoje v 3 homogenih 

in 3 heterogenih oddelkih. 

V 1 kombiniranem oddelku program predšolske vzgoje obiskujejo otroci stari dve in tri leta. 

V 1 razvojnem oddelku (prilagojen program predšolske vzgoje) so otroci stari od enega do 6 

let. 

 

 

Za šolsko leto 2022/23 je iz obeh starostnih obdobij oblikovanih 14 oddelkov.  

 

 

 

2.3.  KADROVSKA ZASEDBA V ŠOL. LETU 2022/2023 

 

V šolskem letu 2022/23 je v VIZ Vrtcu Ormož v septembru v skladu s potrjeno sistemizacijo 

zaposlenih 45,79 delavcev. Prihodke po ceniku bremeni 42,74 zaposlenih; 0,86 delavca za 

izvajanje dodatne strokovne pomoči, 2x0,5 delavca spremljevalca gibalno oviranih otrok in 

0,17 tehničnega delavca V je financirano posebej v breme proračuna na podlagi dodatnega 

zahtevka. Strošek dela za 0,8 delavca v kuhinji, 0,07 računovodja, 0,07 tajnik VIZ VI, 0,03 

svetovalnega delavca in 0,05 tehničnega delavca V, se pokriva iz tržne dejavnosti.  

Sistemizacija je izdelana na podlagi Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za 

opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS št. 57/97; 40/99; 75/05; 76/08) ter na 

podlagi števila oddelkov za šolsko leto 2022/23. K sistemizaciji, številu in vrsti oddelkov smo 

dne 5. 7. 2022 prejeli soglasje ustanovitelja. 

 

 

Delovne naloge: št. delavcev 

Ravnateljica 1 

Svetovalna delavka 0,47 
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 0,03* 

Organizator prehrane in zdravstveno higienskega 

režima 

0,50 

Defektolog oz. logoped za izvajanje dodatne 

strokovne pomoči 

0,86 

Vzgojiteljice 14 

Pomočnice vzgojiteljic 15,5 

Tajnik VIZ VI 0,93 

Tajnik VIZ VI 0,07* 

Računovodja 0,93 

Računovodja 0,07* 

Spremljevalci otrok s posebnimi potrebami 2x0,5 

Računalničar 0,5 

Delavci v kuhinji 4,33 

Kuhar IV 1,75* 

Kuhar V 0,5* 

Glavni kuhar  1* 

Kuhinjski pomočnik II 1,08* 

Tehnični delavec V 0,78 

Tehnični delavec V 0,17* 

Tehnični delavec V 0,05* 

Čistilec  4,10 

Perica II 0,5 

 

Vzgojno – varstveno in izobraževalno delo v oddelkih izvajajo diplomirane vzgojiteljice in 

vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljic. V oddelku s prilagojenim programom 

imamo zaposleno specialno pedagoginjo. Trenutno imamo 11 otrok s posebnimi potrebami, 

ki jim pripadajo prilagoditve v izvajanju programa (dodatna strokovna pomoč, prilagojen 

program, zmanjšan normativ), nekaj otrok je še v postopku. 2 otroka imata dodeljenega 

začasnega spremljevalca za izvajanje fizične pomoči. Dodatno strokovno pomoč bo v tem 

šolskem letu izvajala defektologinja Petra Mlinarič (nadomešča jo Martina Gjerek), logopedsko 
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pomoč  pa Milena Mešterović Manić, obe mobilni strokovni delavki OŠ Stanka Vraza Ormož.  

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

diagnostično delovanje in svetovanje strokovnim delavkam v oddelkih. 

V VIZ Vrtcu Ormož imamo v šolskem letu 2022/23 organizirano delo v dveh enotah: 

2.3.1. Organizacijska enota Velika Nedelja 

Oddelek Vzgojiteljica Pom. vzgojiteljice drugo 

Heterogeni oddelek 1 in 2 leti Natalija Kirič Janja Plohl  

Heterogeni oddelek 2 in 3 leta Petra Trstenjak Marija Hržič  

Homogeni oddelek 3 do 4 leta Katja Luknjar Helena Tomažič  

Homogeni oddelek 4 do 5 let Marjetka Grof Brigita Lubec  

Homogeni oddelek 5 do 6 let Franja Grof Petra Siviloti  

 

V enoti opravlja delo pokrivanja zmanjšane obveze vzgojiteljic in zaradi daljšega poslovnega 

časa vrtca Albina Krstič, delo kuharice opravljajo (menjaje) Tatjana Kokot, Janja Korpar in  

Mojca Mlinarič, za čistočo vrtca skrbi Darja Zemljič, organizacijske naloge vodje enote opravlja 

Natalija Kirič. 

2.3.2. Organizacijska enota Ormož 

Oddelek Vzgojiteljica Pom. vzgojiteljice drugo 

Homogeni oddelek 1 do 2 leti Nataša Grabovac Mihaela Meško  

Heterogeni  oddelek 1 in 2 leti Renata Pajan Milanka Klemenčič  

Homogeni oddelek 2 do 3 leta Davorina Vajd Mateja Kralj  

Homogeni oddelek 2 do 3 leta Kalinka Štefančič Valerija Zagoršek  

Homogeni oddelek 3 do 4 leta Nina Tomažič Sabina Smodiš Sara Korotaj 

Heterogeni oddelek 3 in 4 leta Marija Klemenčič Saša Kovačec  

Homogeni oddelek 5 do 6 let  Alenka Ivanuša Mojca Plavec Domen Ladić 

Heterogeni oddelek 5 in 6 let Jožica Hebar Nataša Najžar Nastja Štucl 

Razvojni oddelek Eva Lorenčič  Lara Kosi   

Zmanjšano obvezo vzgojiteljic ter pokrivanje daljšega poslovnega časa do 17.30 ure izvaja do 

decembra Milanka Klemenčič. Kdo bo opravljal to delo od decembra, trenutno še ni določeno, 

saj je odvisno od takratne organizacije dela. Organizacijske naloge vodje enote Ormož opravlja 

vzgojiteljica Nataša Grabovac.  
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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, logoped). S Centra IRIS iz Ljubljane prihaja k otroku z motnjo vida 

tiflopedagoginja Taja Bartolj. 

Delo vodje kuhinje opravlja Martin Plemenič, kuharice so Tatjana Kokot, Janja Korpar, Mojca 

Mlinarič (ki izmenjaje svoje delo opravljajo še v enoti Velika Nedelja) 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. 

Svetovalno delo opravlja Žana Miličković. 

Delo ravnateljice opravlja Simona Meško, računovodska dela Irena Štucl, delo tajnika VIZ VI 

opravlja Tanja Klemenčič. 

 

3. POSLOVNI ČAS 

 

Na podlagi potreb staršev in soglasja ustanovitelja bosta v šolskem letu 2022/23 enoti 

poslovali po naslednjem poslovnem času.  

Organizacijska enota Poslovni čas 

Velika Nedelja 5.30 – 16.00 oz. 16.30  

Ormož 5.30 – 16.30 oz. 17.30 

 

Pogoj za odprtje so 3 prisotni otroci. 

 

 

 

3.1. DELOVNI ČAS PO ENOTAH 
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Delovni čas je narejen na podlagi sistemizacije, predpisanih normativov za zagotavljanje 

sočasnosti v oddelkih, upoštevanja poslovnega časa vrtca in zmanjšanega obsega dela z otroki 

po Kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje. 

V oddelkih 1. starostnega obdobja mora biti zagotovljena sočasnost vzgojiteljice in vzgojiteljice 

predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljice 6 ur, v 2. starostnem obdobju 4 ure, v kombiniranih 

oddelkih 5 ur in v razvojnem oddelku 6 ur. 

ZMANJŠAN OBSEG DELA Z OTROKI: 

62. člen Kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje pravi:. 

»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«. 

3.1.1. Organizacijska enota Velika Nedelja 

ODDELEK Ime in priimek DELOVNI ČAS ODMOR 

Heterogeni oddelek 1 in 2 leti  

(igralnica št. 5 - Bibe) 

Natalija Kirič 

Janja Plohl 

8.00 – 14.30 

7.30 – 15.00 

12.30 – 13.00 

12.00 – 12.30 

Heterogeni oddelek 2 do 3 

leta (igralnica št. 4 - Metulji) 

Petra Trstenjak 

Marija Hržič 

8.00 – 14.30 

5.30 – 13.00 

12.30 – 13.00 

11.30 – 12.00 

Homogeni oddelek 3 do 4 leta 

(igralnica št. 3 - Sovice) 

Katja Luknjar 

Helena Tomažič 

8.00 – 14.30 

7.30 – 15.00 

12.30 – 13.00 

12.00 – 12.30 

Homogeni oddelek 4 do 5 let 

(igralnica št. 2 - Čebele) 

Marjetka Grof 

Brigita Lubec 

8.00 – 14.30 

7.30 – 15.00 

12.30 – 13.00 

12.00 – 12.30 

Homogeni oddelek 5 do 6 let 

(igralnica št. 1 – Pikapolonice) 

Franja Grof 

Petra Siviloti 

8.00 – 14.30 

7.15 – 14.45 

12.30 – 13.00 

12.00 – 12.30 

Skakač 

  

Albina Krstič 

 

7.30 – 11.30 

10.00 – 16.00 

8.30 – 8.45 

12.00 – 12.30 

Delovni časi se lahko na 14 dni prilagajajo oz. spreminjajo zaradi menjavanja pomočnic 

vzgojiteljic pri zapiranju vrtca. 

 

ZMANJŠAN OBSEG DELA Z OTROKI: 

 Brigita Lubec 13.00 – 13.24  Pisanje kronike 
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od torka do petka 

 Helena Tomažič 

(od decembra) 

13.00 – 13.24 

od torka do petka 

Urejanje skupne oglasne deske, šivanje in urejanje 

posteljnine 

 Marija Hržič 8.30 – 8.54 

od torka do petka 

Pregled igral, pranje posteljnine in slinčkov 

NAČRTOVANJE TIMA ENOTE 

Skupno načrtovanje oz. tim enote bo 1x mesečno po dogovoru. 

3.1.2. DRUGE ZADOLŽITVE  enota Velika Nedelja 

 

o Kabinet s papirjem in drugimi pripomočki  Marjetka Grof 

 Helena Tomažič 

o Knjižnica, revije  Natalija Kirič 

o Oglasna deska za starše  Brigita Lubec 

o Aranžmaji, dekoracije hodnikov, izdelovanje 

daril 

 Marjetka Grof 

o Peskovniki  Vsaka skupina peskovnik pripravi in 

uredi po igri, prav tako rekvizite 

o Šivanje slinčkov   Helena Tomažič 

o Pranje posteljnine, likanje  Marija Hržič 

o Urejanje zunanjega kabineta  Brigita Lubec 

 Marija Hržič 

o Urejanje vrtne lope  Franja Grof 

 Petra Siviloti 

o Skrb za IKT opremo  Petra Trstenjak 

o Urejanje spletne strani vrtca - pedagoški del  Nastja Štucl 

o Organizacija praktikantov/praktikantk  Katja Luknjar 

o Urejanje e-Asistenta  Janja Plohl 

 

 

3.1.3. ZAPOSLENI V KUHINJI 

Ime in priimek Delovni čas Odmor  
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 Mojca Mlinarič/Tatjana 

Kokot/Janja Korpar 

6.30 – 14.30  10.00 – 10.30  

 

3.1.4. ZAPOSLENI: ČISTILCI  

Ime in priimek Delovni čas Odmor 

 Darja Zemljič 12.00 – 20.00  17.00 – 17.30 
 

3.1.5. Organizacijska enota Ormož 

 

Št. 
ODDELEK Ime in priimek DELOVNI ČAS ODMOR 

 

1. 

Homogeni oddelek 1 do 2 leti 

(igralnica št. 1) 

Nataša Grabovac 

Mihaela Meško  

8.00 – 14.30 

7.45 – 15.15 

12.00 – 12.30 

12.30 – 13.00 

 

2. 

Heterogeni oddelek 1 in 2 leti 

(igralnica št. 2) 

Renata Pajan 

Milanka Klemenčič  

8.00 – 14.30 

7.15 – 15.15 

12.00 – 12.30 

12.30 – 13.00 

 

3. 

Homogeni oddelek 2 do 3 leta 

(igralnica št. 3) 

Davorina Vajd 

Mateja Kralj 

8.00 – 14.30 

7.45 – 15.15 

12.00 – 12.30 

12.30 – 13.00 

 

4. 

Razvojni oddelek  

(igralnica 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 leta 

(igralnica št. 5) 

Kalinka Štefančič 

Valerija Zagoršek 

8.00 – 14.30 

      7.45 – 15.15 

12.00 – 12.30 

    12.30 – 13.00 

 

7. 
Homogeni oddelek 3 do 4 leta 

(igralnica št. 6) 

Nina Tomažič 

Sabina Smodiš 

Sara Korotaj 

8.00 – 14.30 

7.45 – 15.15 

 

12.00 – 12.30 

12.30 – 13.00 

 

8. 

Heterogeni oddelek 3 in 4 leta 

(igralnica št. 8) 

Marija Klemenčič 

Saša Kovačec 

8.00 – 14.30 

7.45 – 15.15 

12.00 – 12.30 

12.30 – 13.00 

 

9. 
Homogeni oddelek 5 do 6 let 

(igralnica št. 9) 

Alenka Ivanuša 

Mojca Plavec 

Domen Ladić 

8.30 – 15.00 

5.30 – 13.00 

8.00 – 15.30 

12.00 – 12.30 

8.30 – 9.00 

12.00 – 12.30 

 

10. 

Heterogeni oddelek 5 in 6 let 

(igralnica št. 10) 

Jožica Hebar 

Nataša Najžar 

Nastja Štucl 

8.00 – 14.30 

9.00 – 16.30 

7.30 – 15.30 

12.00 – 12.30 

12.30 – 13.00 

11.30 – 12.00 

11. Skakač Milanka Klemenčič/ 

odvisno od organizacije 

 

7.15 – 15.15 

 

12.30 – 13.00 

Pomočnice vzgojiteljic se vsakih 14 dni menjajo za zapiranje.  

ZMANJŠAN OBSEG DELA Z OTROKI: 
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VESNA PODPLATNIK 13.00 – 13.24 od torka do petka Skrb za slinčke 

DAVORINA VAJD 13.00 – 13.24 od torka do petka Urejanje vseh oglasnih desk in 

reklamnega materiala za starše, PUD 

MOJCA PLAVEC 11.30 – 11.54 od torka do petka Darila, ročna dela 

MARIJA KLEMENČIČ 13.00 – 13.30 od torka do petka 

 

Šivanje slinčkov, pregled in ureditev 

otroških igrišč 

 

NAČRTOVANJE TIMA ENOTE 

Skupno načrtovanje oz. tim enote bo 1x mesečno po dogovoru. 

3.1.6. DRUGE ZADOLŽITVE  enota Ormož 

 

o Cvetlične grede, atrij  Žogice 

o Razstave na hodnikih  Vse strokovne delavke po dogovoru med 

sosednjimi igralnicami, na stenah 

o Razstava na vhodu vrtca  Aktualne teme, vse skupine 

o Telovadni rekviziti (telovadnica in 

zunanja shramba) 

 Vse vzgojiteljice, Milanka Klemenčič 

o Peskovniki  Prekopavanje (glej prilogo 6.1. Tabela 

peskovnik) 

 Vsaka skupina peskovnik pripravi in uredi po 

igri, prav tako rekvizite 

o Šivanje slinčkov   Vse strokovne delavke iz oddelkov kjer otroci 

počivajo 

o Glasbeni rekviziti   Jožica Hebar 

o Revije  Nastja Štucl 

o Knjižnica  Lara Kosi, Nastja Štucl 

o Skladišče v kleti   Vse vzgojiteljice, Mihaela Meško 

o Izdelovanje daril  Mojca Plavec, Kalinka Štefančič 

o Urejanje spletne strani in FB profila  Nastja Štucl, Lara Kosi 

o Objavljanje v fizičnih virih  Mateja Kralj 

o Organizacija praktikantov/praktikantk  Davorina Vajd 

3.1.7. SVETOVALNA SLUŽBA 

SVETOVALNA DELAVKA 
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Ime in priimek Dan Delovni čas Odmor  Enota 

 Žana Miličković   ponedeljek – četrtek 8.00 – 13.00 11.30 – 11.50 V. Nedelja, Ormož 

 

3.1.8. 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/ Velika Nedelja 

 Tatjana Kokot  7.00 – 15.00 12.30 – 13.00 Ormož/Velika Nedelja 

 Mojca Mlinarič 7.00 – 15.00 12.30 – 13.00 Ormož/Velika Nedelja 

 Vesna Jaušovec 8.30 – 12.30 9.00 – 9.15 Ormož 

 

Delovni časi kuharjev se občasno zamenjajo. 

 

 

ZAPOSLENI ČISTILCI  

 

Ime in priimek Delovni čas Odmor  Enota 

 Jasminka Lenčić 12.00 – 20.00 17.30 – 18.00 Ormož 

 Mojca Rajh 12.00 – 20.00 17.30 – 18.00 Ormož 

 Jelka Pintarič 14.00 – 20.00 17.30 – 18.00 Ormož 

 

 

ZAPOSLENI HIŠNIK 

 

Ime in priimek Delovni čas Odmor  Enota 

 Dominik Pongračič 7.00 – 15.00 (po potrebi se prilagodi) 12.00 – 12.30 V. Nedelja, Ormož 

3.1.9. UPRAVA VRTCA 

 



 

15 
 

VIZ VRTEC ORMOŽ, LETNI DELOVNI NAČRT 2022/2023 

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. 

 

 

Delovno mesto Dan Delovni čas Malica 

Računovodja vsak dan 7.00 – 15.00 11.30 – 12.00 

Vodja prehrane in 

ZHR 

ponedeljek 7.00 – 15.00 po dogovoru 

torek 9.00 – 15.00  

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

 petek - Središče ob Dravi 

            - Ormož 

7.00 – 9.00 

9.00 – 15.00 

 

Tajnica VIZ VI 

ponedeljek, torek, četrtek 7.00 – 15.00 11.30 – 12.00 

sreda 7.00 – 16.00 11.30 – 12.00 

petek 7.00 – 14.00 11.30 – 12.00 

 

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

delovnega procesa. 

 

Uradne ure osebno ali po telefonu na upravi: 

 

Po telefonu: vsak dan med 8.00 in 10.00 ter 14.00 in 15.00. 

Osebno: 

Dan   

Ponedeljek  8.00 – 9.00 13.30 – 15.00 

Sreda 8.00 – 9.00 14.30 – 16.00 

Petek 8.00 – 9.00  

 

Uradne ure ravnateljice so po predhodnem dogovoru. 

 

4. PROGRAMI PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCU ORMOŽ 
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Strokovna podlaga za vzgojno – varstveno in izobraževalno delo je Kurikulum, ki ga vzgojiteljice 

in pomočnice vzgojiteljic uresničujejo pri načrtovanju in evalvaciji svojega dela in življenja v 

vrtcu. Zelo pomemben je izvedbeni Kurikulum, ki se kaže v življenjskem utripu posameznega 

vrtca in prikriti Kurikulum, ki se kaže predvsem v ravnanjih vseh odraslih v otrokovem okolju. 

Za uspešnost našega dela je potrebno skrbno opazovanje in beleženje odzivov otrok na 

ponujene dejavnosti, skrbno načrtovanje življenja in dela v vrtcu ter redna in transparentna 

evalvacija opravljenega dela. Vse omenjeno je sestavni del letnega načrta vrtca kot celote, 

načrtov posamezne enote, načrtov oddelkov, dnevnih skic strokovnih delavk ter sprotne 

refleksije in evalvacije. 

 

V šolskem letu 2022/23 bosta obe enoti VIZ Vrtca Ormož izvajali 9-urni program vzgoje, 

varstva in izobraževanja predšolskih otrok, za otroke od enega do šest let in za otroke s 

posebnimi potrebami program predšolske vzgoje s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. V tem šolskem letu bomo ta programa izvajali v 13-tih oddelkih. V 1 

oddelku se bo izvajal prilagojen program predšolske vzgoje (več v opisu spodaj). 

 

Program vzgoje, varstva in izobraževanja predšolskih otrok vsebuje globalne cilje, katerim 

sledimo z načrtovanim načinom življenja in dela v vrtcih. Vezani so na vse vidike razvoja otroka 

in sicer: gibalni, čustveni, socialni, moralni in spoznavni razvoj.  

Načrtovanje dela v posameznih starostnih skupinah temelji na razvojnih zmožnostih otrok, na 

upoštevanju potreb otrok ter na podlagi njihovih interesov. Strokovne delavke skozi svoja 

opažanja otrok in načrtovanje dela ustrezno povezujejo vsebine in dejavnosti, ki pokrivajo 

zdravstveno - higiensko vzgojo, nego, prehranjevanje, počitek, spoznavanje narave, družbe, 

razvijanje jezikovnih sposobnosti, umetnost, matematiko in gibanje. Vsako področje od 

omenjenih ima pod področja, ki omogočajo, da vsak otrok spoznava svet in življenje okrog 

sebe v skladu s svojimi zmožnostmi in razvojnimi značilnostmi. Vrtec je s svojim strokovno 

usposobljenim osebjem v pomoč otrokom pri pridobivanju spoznanj in izkušenj za življenje in 

v pomoč staršem pri vzgoji njihovih otrok. Uspeh je odvisen od vzgojnega sodelovanja vseh 

treh in od skladnega vplivanja vzgojiteljev in staršev. 

 

V šolskem letu 2022/2023 bomo (če bo program razpisan) ponovno razpisali možnost 

vključitve otrok v krajši program, ki ga bomo v soglasju z MIZŠ in na podlagi števila vpisanih 
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otrok tudi izvajali. Krajši program  je 240-urni program predšolske vzgoje (izveden po 

Kurikulumu za vrtce). Izvajali ga bomo v Vrtcu Ormož, če bo vpisanih minimalno 8 otrok, ki 

izpolnjujejo pogoje za vpis v krajši program in če bomo izbrani na razpisu Ministrstva za 

izobraževanje, šolstvo in šport. V šolskem letu 2022/2023 bi se izvajal v obdobju 6 mesecev 

(točno obdobje je odvisno od razpisa), 3 krat tedensko po 4 ure dnevno (od 13.00 do 17.00). 

V krajši program se lahko vpišejo otroci, ki bodo do 31. 12. 2022 dopolnili najmanj 5 let in niso 

vključeni v noben program predšolske vzgoje – v istem ali drugem vrtcu. Prepis otroka iz 

rednega programa v krajši program ni možen. 

 

VIZ Vrtec Ormož za otroke s posebnimi potrebami oblikuje tudi t. i. razvojni oddelek, v 

katerem se izvaja prilagojen program predšolske vzgoje. Oddelek se oblikuje, če so vanj 

usmerjeni otroci s posebnimi potrebami na podlagi Individualnega načrta pomoči družini ali 

Zapisnika multidisciplinarnega tima, ki ga pripravi Center za celostno zgodnjo obravnavo. V 

oddelku je lahko največ 6 otrok, trenutno so v ta oddelek usmerjeni 3 otroci. Razvojni oddelek 

vodi specialna in rehabilitacijska pedagoginja Eva Lorenčič, druga strokovna delavka v oddelku 

pa je vzgojiteljica predšolskih otrok Lara Kosi. V strokovno skupino za otroke, ki so vključeni v 

razvojni oddelek so imenovani še psihologinja Žana Miličković (svetovalna delavka), mobilna 

nevrofizioterapevtka Mateja Horvat, mobilna delovna terapevtka Nina Brumen Smolkovič in 

tiflopedagoginja Taja Bartolj. 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 ZD Ormož, kjer so vodeni oz. obravnavani otroci. 

 

 

 

 

5. DEJAVNOSTI V VRTCU 

5.1.  DNEVNE DEJAVNOSTI V VRTCIH 
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Za otroke prvega starostnega obdobja: 

 

 Sprejem otrok, umirjanje otrok, zadovoljevanje potrebe po varnosti, sprejetosti; poudarek 

je na individualnem pristopu v odnosu vzgojiteljica – otrok, dejavnosti po kotičkih (skupno 

branje slikanic, igre z ljubkovalnimi igračami in drugimi ustreznimi igračami za to starost 

otrok). 

 Gibalne minute, gibalne igre, razgibavanja z drobnimi pripomočki, rajalne igre… 

 Nega otrok, higiena, priprava na obroke prehrane in prehrana otrok (zajtrk, kosilo, malica). 

 Spontane in načrtovane igralne aktivnosti v kotičkih z različnimi pripomočki, razvijanje 

spretnosti in pridobivanje novih izkušenj in znanj iz področij narave, družbe, jezika, gibanja, 

umetnosti in matematike (poudarek na komunikaciji). 

 Gibalne igre, rajalne igre, igre na igrišču in igralih, naravna gibanja, krajši sprehodi. 

 Počitek otrok glede na  potrebe (dopoldne in popoldne). 

 Individualne dejavnosti v kotičkih, skupinske dejavnosti v vrtcu, na igrišču in na prostem 

ter odhodi domov. 

 

Za otroke drugega starostnega obdobja in kombiniranih oddelkov: 

 

 Sprejem otrok v oddelke, zadovoljevanje potrebe po varnosti, sprejetosti; poudarek je 

na individualnem pristopu v odnosu vzgojiteljica – otrok. 

 Dejavnosti po željah in izbiri otrok v različnih kotičkih, individualni pogovori otrok z 

vrstniki in odraslimi v oddelku, različne družabne in ustvarjalne igre. 

 Gibalne minute, gimnastične vaje, vadbene ure, gibalne in plesne igre. 

 Higiena, priprava na obroke, prehranjevanje, higiena zob. 

 Raznovrstne usmerjene in dejavnosti po izbiri otrok v kotičkih, na prostem in v 

igralnicah iz področij narave, družbe, matematike, jezika, gibanja s sprehodi, z 

orientacijskimi pohodi ter iz umetnosti (glasbena, likovna in plesna vzgoja), 

raziskovanje, preizkušanje, primerjanje, vključevanje v interesne dejavnosti za 

pridobivanje novih spoznanj in izkušenj ter nadgrajevanje in bogatenje otrokovih 

znanj. 

 Individualne in skupinske dejavnosti v vrtcu in na prostem, aktivni ali pasivni počitek 

ter obiskovanje obogatitvenih dejavnosti. 
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Prometno ozaveščanje otrok se izvaja kot med področna dejavnost in je namenjena 

spodbujanju in razvijanju občutka lastne odgovornosti zase. Otroke seznanimo z nevarnostmi 

na cesti ter jih spodbujamo k samostojni, varni, previdni in pravilni reakciji v prometu. Pri 

realizaciji teh nalog nam zelo učinkovito pomaga Policijska postaja v Ormožu s svojimi 

rajonskimi policisti, ki se aktivno vključujejo v naš vzgojno - izobraževalni program. Pri tem 

programu veliko pomaga tudi vzgled staršev in vzgojiteljev. Skupaj bomo skrbeli, da bodo naši 

otroci samostojni, varni in preudarni, ko se bodo znašli sami na cesti in v prometu. 

Bralno opismenjevanje se bo izvajalo v sklopu rednega programa, saj so dejavnosti s področja 

govora in jezika tiste, ki razvijajo pozitiven odnos do knjig in bralne kulture, vplivajo pa tudi k 

razvoju pismenosti.  

 

Mali sonček vsebuje različne dejavnosti s področja gibanja, ki jih bodo strokovne delavke 

umestile v svoje delovne načrte, saj so del redne dejavnosti. Program se izvaja v vseh skupinah 

otrok. Namen teh dejavnosti je v obogatitvi redne gibalne vzgoje s sodobnimi športnimi 

aktivnostmi in ozaveščati otroke in starše o pomenu gibanja za zdrav razvoj. Raziskave so 

pokazale, da obstaja povezanost med gibalnim in intelektualnim razvojem (gibalne aktivnosti 

za razvijanje koordinacije - skladnosti gibanja in ravnotežje so zelo povezane s kognitivnimi 

oziroma spoznavnimi sposobnostmi). 

 

EKO vsebine bomo v okviru med področnih dejavnosti izvajali v sklopu rednih programov 

oddelkov z naslednjimi cilji: učinkovito rabo naravnih virov (voda, odpadki, energija), vzgajanje 

za okoljsko odgovornost, vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko 

pridelane hrane, gibanje), spoznavanje, sajenje in herbariziranje zdravilnih rastlin. Otroci 

tečejo solidarnostni tek, spoznavajo pomen sodelovanja vseh v družbi za življenje. 

 

 

 

Učimo za življenje  

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 
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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 

 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. februar – Pustni torek 

 28. februar – Mednarodni dan redkih bolezni 

 21. marec – Dan solidarnosti 

 21. marec – Dan Downovega sindroma 

 22. marec – Svetovni dan voda  

 25. marec – Materinski dan  

 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  
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 31. maj – Svetovni dan športa 

 25. junij – Dan državnosti 
 

 

 

 Državljanska in domovinska vzgoja 

S spoznavanjem bližje in širše kulturne, naravne in družbene okolice otrok ozavešča lastno 

državljansko in nacionalno identiteto. Spoznava običaje, navade, tradicijo in zgodovino 

svojega okolja in države. Z obeleženjem državnih in evropskih praznikov (na otrokom primeren 

način) bomo poskušali dosegati te cilje. Posebno pozornost bomo namenili dnevu 

samostojnosti in enotnosti (26. december), slovenskemu kulturnemu prazniku (8. februar), 

dnevu državnosti (25. junij) in dnevu Evrope (9. maj). 

5.2.  PRIREDITVE IN PRAZNOVANJA V VRTCIH 

5.2.1. Organizacijska enota Ormož  

    DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA OTROKE  Zadolženi Datum 

September 

Prvi dan v vrtcu  Vzgojiteljice 1. 9. 

Evropski teden mobilnosti »Trajnostno povezani« Žogice 

Prijatelji 

Radovedne bučke 

Kapljice 

16. – 22. 9. 

»Začni mlad, tekmuj pošteno«, množični tek Vsi 21. 9. 

Oktober 

Teden otroka: »Skupaj se imamo dobro!« 

 Tek podnebne solidarnosti, jesenski kros 

 Orientacijski pohodi 

 Izdelava tetke Jeseni/kostanjev piknik 

 Gozdna igralnica 

 Sodelovanje z OŠ Ormož 

 Dan odprtih vrat PGD Ormož, policija, reševalci 

Vzgojiteljice 

Jožica, Nataša N. 

Vzgojiteljice 

Dominik, vzgojiteljice 

Prijatelji, Radovedne 

bučke 

Vsi 

3. – 9. 10. 

 

 

9. 10. 

 

 

      28. 10. 

November 

Martinovanje Vzgojiteljice na nivoju 

oddelka 

11. 11. 

Slovenski tradicionalni zajtrk, Ivanka, Alenka 18. 11. 
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čebelar, med, otroci pojejo 

Dan strpnosti Jožica, Alenka 16. 11. 

December 

Čaji iz zeliščnega vrta Kalinka, Mojca Dva dni 

Ljudsko izročilo – Miklavževanje Valerija, Nastja 6. 12. 

Praznične zimske pesmi ob spremljavi  Na nivoju oddelka vsi ponedeljki 

Naredimo voščilnice za starše Vzgojiteljice  

»Pod prazničnim dežnikom«  Gledališče KU-KUC 7. 12.  

Izdelovanje prazničnih okraskov in krasitev novoletne jelke Vzgojiteljice  

Božični kino Na nivoju oddelka  

Obdarovanje – dedek Mraz Vsi  

Severolandija Vsi  

Božični bazar Vsi 16. – 23. 12. 

Januar 

Novoletni ples Vzgojiteljice 3. 1. 

Zimske pravljice vzgojiteljice januar 

Zimske radosti Vzgojiteljice januar 

Zimski športi Vzgojiteljice januar 

Februar 

Mesec kulture Vzgojiteljice februar 

Sodelovanje z zunanjimi institucijami 

- Glasbena šola Ormož 

- Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož 

- Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, enota Ormož 

Vzgojiteljice februar 

Pust, povorka Žogice 

Prijatelji 

21. 2. 

Marec: 

Spominček za mojo mamico Vzgojiteljice 25. 3. 

Gregorjeva tržnica 

 

Občina Ormož marec 

Spominček za očeta Vzgojiteljice 10. 3. 

April 

Urejanje okolice, sejemo in sadimo Vse vzgojiteljice april 
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Spomladanski orientacijski pohodi in teki Jožica konec meseca 

Gozdne delavnice   

Nočitev v vrtcu in Noč knjige Vzgojiteljice igralnic  

9 in 10 

21. 4. 

Velika noč Vsi oddelki 10. 4. 

Maj 

Dan Evrope Vzgojiteljice 9. 5. 

Medgeneracijsko druženje  Vse vzgojiteljice maj 

Mini olimpijada   

Dan družine  Vzgojiteljice 15. 5. 

Junij 

9. Živ – žav v vrtcu; zaključna prireditev (kulturna prireditev) Nataša G. 8. 6.  

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

 9 in 10 

 

Fotografiranje (Foto atelje Žalar) Vsi  

 

5.2.2. Organizacijska enota Velika Nedelja 

 

DEJAVNOSTI, PRIREDITVE ZA OTROKE  Zadolženi Datum 

September 

Ponovno skupaj... Natalija Kirič 1. 9. 2022 

Teden mobilnosti (Trajnostno povezani) Katja Luknjar 16. – 22. 9. 2022 

Množični tek za otroke Katja Luknjar 21. 9. 2022 

Poiščimo jesen Marjetka Grof 23. – 30. 9. 2022 

Dan brez avtomobila, varno v vrtec Katja Luknjar 22. 9. 2022 

Oktober 

Teden otroka; »SKUP SE MAVA DOBR« ali  

                          »VKÜP SE MAMO DOBRO« 

 Kdo vse obiskuje vrtec (obris otroka) 

 Majhni in veliki – z roko v roki 

 Igre po postajah 

 Karaoke 

 

Franja Grof, 

Brigita Lubec 

3. - 7. 10. 2022 
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 Sreča na vrvici (obisk Petre Pleh s štirinožnim 

prijateljem) 

Plakat o dogajanju v tednu otroka na skupni oglasni deski   

Zobna preventiva   

Pohod ob svetovnem dnevu hoje (srečanje za starše) Marija Hržič 

Petra Trstenjak 

15. 10. 2022 

(obeležimo ga  

14. 10. 2022) 

Svetovni dan hrane (zajtrk malce drugače) Marjetka Grof 16. 10. 2022 

(obeležimo ga   

17. 10. 2022) 

Gasilci se predstavijo (evakuacija) Petra Trstenjak  

PGD Velika Nedelja 

Druga polovica 

oktobra 

Razstava malih živali Petra Siviloti Konec oktobra 

November 

Martinovanje Katja Luknjar 11. 11. 2022 

Slovenski tradicionalni zajtrk, 

čebelar, med, otroci pojejo 

Janja Plohl 

Ivanka Jurgec 

18. 11. 2022 

Dan strpnosti Brigita Lubec 16. 11. 2022 

Knjižničarka (Leonida Šumenjak) na obisku Katja Luknjar  

Obisk lovskega doma Marija Hržič  

December 

Adventni koledar – skupne dejavnosti za praznični čas Janja Plohl 1. 12. 2022 

Ljudsko izročilo – Miklavževanje  Janja Plohl 5. 12. 2022 

Praznično ustvarjanje (okraski, voščilnice, ples, krasitev novoletne 

jelke) 

Franja Grof 5. – 9. 12. 2022 

Gledališka predstava »Pod prazničnim dežnikom« Natalija Kirič 

Gledališče KU-KUC 

7. 12. 2022 

Knjižničarka (Leonida Šumenjak) na obisku: Praznični čas Katja Luknjar  

Čajanka Katja Luknjar 

Marjetka Grof 

16. 12. 2022 

Januar 
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Spoznajmo zimske športne discipline 

(vrtčevske olimpijske igre) 

Brigita Lubec 

Marjetka Grof 

     

Knjižničarka (Leonida Šumenjak) na obisku  Katja Luknjar  

Zakaj nas zebe v roke (sneg, led) Helena Tomažič      

Februar 

Kulturni dan po otroško Katja Luknjar  

Kdo se skriva za masko? Brigita Lubec 13. – 20. 2. 2023 

Pustna povorka Marjetka Grof 21. 2. 2023 

Glasbena šola na obisku Katja Luknjar  

Skupaj zmoremo vse - prijateljstvo Natalija Kirič  

Marec 

Gregorjevo Petra Trstenjak 10. 3. 2023 

Knjižničarka (Leonida Šumenjak) na obisku Katja Luknjar  

Obisk lovcev Marija Hržič  

Pozdravljena pomlad in dan sreče Natalija Kirič 20. 3. 2023 

Materinski dan Franja Grof 25. 3. 2023 

(obeležimo ga 

24. 3. 2023) 

April 

Mesec zdravja – naučimo se zdravega načina življenja Natalija Kirič  

Dan zdravja Marija Hržič 7. 4. 2023 

Svetovni dan Zemlje Petra Trstenjak 22. 4. 2023 

(obeležimo ga 

21. 4. 2023) 

Skrivnostni obisk in čokoladno presenečenje Natalija Kirič 7. 4. 2023 

Knjižničarka (Leonida Šumenjak) na obisku Katja Luknjar  

Plavalni tečaj (najstarejša skupina otrok) Franja Grof 

Petra Siviloti 

 



 

26 
 

VIZ VRTEC ORMOŽ, LETNI DELOVNI NAČRT 2022/2023 

 

 

DEJAVNOSTI V POLETNIH MESECIH (obe enoti) 

 

V mesecu juliju in avgustu so zaradi manjšega števila otrok skupine združene po starosti otrok. 

Strokovne delavke pripravijo načrt vzgojne dejavnosti, ki vodijo 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 

Dejavnosti načrtovane skupaj z otroki (različni naravni in 

odpadni materiali) 

Pomočnice vzgojiteljic 

5.3.  OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

So dejavnosti, ki bodo potekale kot med področne dejavnosti. Vanje se bodo otroci vključevali 

glede na interes za posamezno vsebino. O dejavnostih bodo obveščeni tudi starši. Izvajale jih 

bodo vzgojiteljice znotraj svoje delovne obveze ali zunanji sodelavci, ki imajo za to ustrezno 

Maj 

Teden Evrope Natalija Kirič 

Ivanka Jurgec 

8. – 12. 5. 2023 

Dan Evrope Petra Siviloti 9. 5. 2023 

Gremo na travnik Brigita Lubec, 

Petra Trstenjak 

 

Moja družina – dan družin Natalija Kirič 15. 5. 2023 

Svetovni dan čebel Janja Plohl 20. 5. 2023 

(obeležimo ga 

19. 5. 2023) 

Kros Petra Trstenjak 31. 5. 2023 

Junij 

Zaključna prireditev in slovo mini maturantov vzgojiteljice  

Poletje, dober dan – prvi poletni dan Katja Luknjar 21. 6. 2023 
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izobrazbo ali usposobljenost. Za starše obogatitvene dejavnosti ne predstavljajo dodatnega 

stroška. Namen obogatitvenih dejavnosti je predvsem v dodatni ponudbi aktivnosti v 

popoldanskem času (po kosilu), ki so že zastopane v redni dejavnosti, vendar na nekoliko 

višjem, zahtevnejšem nivoju. Namenjene so starejšim otrokom, ki pokažejo interes za 

določene dejavnosti.  

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI enote Velika Nedelja: 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST IZVAJALEC (-KA) 

 Plavalno opismenjevanje (5 do 6 let)  Organizator: VIZ Vrtec Ormož v sodel. z 

zunanjim izvajalcem 

 Pevski zbor  Janja Plohl 

 Mali planinec  Katja Luknjar, Marjetka Grof 

 Igrajmo se folkloro  Brigita Lubec, Helena Tomažič 

 Mali športnik  Petra Trstenjak, Franja Grof 

 Lego krožek  Franja Grof, Petra Siviloti 

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI enote Ormož          

  

OBOGATITVENA DEJAVNOST IZVAJALEC (KA) 

 Plavalno opismenjevanje (5 do 

6 let) 

 Organizator: VIZ Vrtec Ormož v sodel. z zunanjim 

izvajalcem, 17. 4. do 21. 4. 2023 

 Lutkovni abonma   Različni izvajalci 

 Mali raziskovalec  Maja Botolin Vaupotič  

 Pevski zbor  Jožica Hebar, Sara Korotaj 

 Folklora 5– 6 let  Renata Pajan, Sabina Smodiš 

 Plesna dejavnost  Nastja Štucl, Valerija Zagoršek 

 Mali športnik  Renata Pajan, Sabina Smodiš 

 Mladi športnik  Eva Lorenčič, Lara Kosi 

 Mali kuhar  Alenka Sagadin, Mojca Plavec 

 Ciciban planinec  Alenka Ivanuša, Valerija Zagoršek 

 Glasbene urice za 1. SO  Davorina Vajd 
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5.4. NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI 

 

GLASBENE URICE PO METODI WILLEMS (za otroke stare 3 do 6 let). Nadstandardne dejavnosti 

se bodo izvajale, če bo prijavljenih dovolj otrok. 

Klavdija Zorjan Škorjanec že več kot petnajst let poučuje otroke glasbo po pedagoških načelih 

Edgarja Willemsa. Namen metode je celovita glasbena vzgoja in vsestransko oblikovanje 

otrokove osebnosti.  

 

SMUČANJE 

Smučarski klub Ptuj že vrsto let izvaja vrtec na snegu na smučišču Areh, zato nam ponujajo 

izvedbo vrtca na snegu v sezoni 2022/23. Vodja šole smučanja je Blaž Kocjan. 

Vrtec na snegu izvajajo na poligonu, kjer je vrvna vlečnica in blaga naklonina, saj je najbolj 

primerno za začetnike in otroke med 4 in 6 letom starosti. Vrtec na snegu zajema osnove 

smučanja. Otroci so najprej seznanjeni s prilagajanjem na smučarsko opremo, kar je najbolj 

pomembno preden stopijo na bele strmine. V nadaljevanju se učijo začetnih oblik smučanja, 

vse od drsenja na ravnost, ustavljanja, pa do preprostih sprememb smeri. Za izvedbo tečaja 

skrbijo licencirani učitelji in animatorji, ki imajo bogate izkušnje z našimi najmlajšimi, saj že 

vrsto let izvajajo tečaje za predšolske in osnovnošolske otroke. Učitelji Smučarskega kluba 

Ptuj, učijo preko Alpske šole smučanja Smučarske zveze Slovenije, ki je najbolj primerna za 

predšolske otroke in prinaša najhitrejši napredek. Največji poudarek dajejo varnosti in učenju 

otrok preko igre in zabave. Zaradi spoznavanja tega zimskega športa in utrujenosti naših 

najmlajših, vrtec na snegu izvajajo največ 3 ure dnevno. Učitelj prevzame skupino, ki zajema 

od 5 do 6 otrok. Za večje število otrok (30+), organizirajo avtobus in jih pobirajo ter odlagajo 

na dogovorjenem mestu. Učitelji in animatorji budno skrbijo za tečajnike, jih učijo, usmerjajo, 

zabavajo, animirajo in so pripravljeni na kakršno koli pomoč ves čas.  

 

6. PRAKSA DIJAKOV 

Praksa dijakov se bo v vrtcu izvajala skozi celo šolsko leto. V vrtcu bodo vsak dan od 7.30 do 

14.30 (168 ur in 0,5 ur za pripravo Poročila in pisanje dnevnikov ter analiz za izpitne nastope 

na dan; 10 ur za izvedbo predstav v šoli).  
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Z.Š. Ime in 

priimek 

Letnik Šola/program Termini Enota/Mentorica št. ur 

prakse 

 

1.  GP 1. Gimnazija Ormož 

Predšolska vzgoja 

3., 4., 5., 6., 7. 10. 2022 

 in 10. 10. 2022 

Enota: Ormož 

Mentorica: 

Renata Pajan 

36  

2.  LF 1. Gimnazija Ormož 

Predšolska vzgoja 

3., 4., 5., 6., 7. 10. 2022 

 in 10. 10. 2022 

Enota: Ormož 

Mentorica: 

Marija Klemenčič 

36  

3.  PM 

 

2. Gimnazija Ormož 

Predšolska vzgoja 

3., 4., 5., 6., 7. 10. 2022 Enota: Ormož 

Mentorica: 

Davorina Vajd 

30  

4.  IŠ 

 

2. Gimnazija Ormož 

Predšolska vzgoja 

3., 4., 5., 6., 7. 10. 2022 Enota: Ormož 

Mentorica: 

Nataša Grabovac 

30  

5.  MK 

 

3. Gimnazija Ormož 

Predšolska vzgoja 

11., 12., 13., 16. – 20. 1.  

2023 

 in 23. – 27. 1. 2023 

Enota: Ormož 

Mentorica: 

Alenka Ivanuša 

97,5 

 

 

 

6.  KK 3. Gimnazija Ormož 

Predšolska vzgoja 

11., 12., 13., 16. – 20. 1.  

2023 

 in 23. – 27. 1. 2023 

Enota: Ormož 

Mentorica:  

Marija Klemenčič 

97,5 

 

 

 

7. AM 4. Gimnazija Ormož 

Predšolska vzgoja 

3. – 7. 10. 2022 in 10. – 

14. 10. 2022 ter 10., 11., 

12., 13., 16. – 20. 1. 2023 

in 23. – 27. 1. 2023 

Enota: Ormož 

Mentorica: 

Nina Tomažič 

180 

 

 

 

 

8. MP 4. Gimnazija Ormož 

Predšolska vzgoja 

3. – 7. 10. 2022 in 10. – 

14. 10. 2022 ter 10., 11., 

12., 13., 16. – 20. 1. 2023 

in 23. – 27. 1. 2023 

Enota: Ormož 

Mentorica: 

Kalinka Štefančič 

 

180 

9. ŽD 4. Gimnazija Ormož 

Predšolska vzgoja 

3. – 7. 10. 2022 in 10. – 

14. 10. 2022 ter 10., 11., 

12., 13., 16. – 20. 1. 2023 

in 23. – 27. 1. 2023 

Enota: Ormož 

Mentorica: 

Jožica Hebar 

 

180 
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10. 

 

 

NS 4. Gimnazija Franca 

Miklošiča 

Ljutomer 

7. 11. – 30. 11. 2022 Enota: Ormož 

Mentorica: 

Renata Pajan 

162 

11. ŠP 2. 

Letnik 

študija 

Pedagoška 

Fakulteta 

Maribor 

21. 10., 28. 10., 

11.11.,18.11.,25.11.,2.12. 

Enota: Ormož 

Mentorica: 

37,8 

 

 

7. PRAKSA ŠTUDENTOV 

 

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

smeri. Le-ti prošnje prinesejo kasneje, tako da njihovo število v tem trenutku še ni znano.    

 

8. PRIPRAVNIŠTVO 

Od oktobra 2022 so za obdobje 6 mesecev, na pripravniških delovnih mestih zaposlene 3 

vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljic. 

 

9. PROJEKTI 

 

Program ZDRAVJE V VRTCU  

 

Pogosti klici iz vrtcev glede pravilnih postopkov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, 

preprečevanja poškodb in zastrupitev ter drugih z zdravjem povezanih vsebin kažejo na 

potrebo po dodatnih aktivnostih. 

  

Poslanstvo ali namen programa 

S programom želimo razviti in okrepiti zmožnosti (Capacity building) vrtcev za oblikovanje 

okolij, ki postavljajo dobro počutje in zdravje kot pomembno vrednoto in si prizadevajo 

ustvariti pogoje za dobro počutje in zdravje ter krepijo sposobnosti posameznika za ohranjanje 

in izboljševanje zdravja v celotnem življenju. 
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Želimo, da se vrtci oblikujejo v zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje 

celotne populacije. 

V družbi želimo povečati zavedanje o pomembnosti vplivov posameznih dejavnikov v 

najzgodnejšem obdobju življenja na zdravje in počutje v kasnejšem življenju. 

Program želi posredno vplivati tudi na večanje pomena dobrega počutja in zdravja v družbi kot 

celoti, posebej še v okoljih, kjer sprejemajo odločitve, ki vplivajo tudi na zdravje. 

Z željo, da bi bili otroci zdravi, vzgojitelji usposobljeni, starši informirani, ustanovitelji vrtcev 

pa motivirani, v program vključujemo različne strokovnjake. Ustrezno znanje in dostop do 

potrebnih podatkov so zagotovo osnova za pravilno ravnanje – tako v kritičnih trenutkih, kot 

pri vzgoji za zdrave navade oz. zdrav način življenja. 

Programski cilji 

Pri oblikovanju programa skušamo slediti dvema temeljnima ciljema: 

 Oblikovanju vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in  

zdravje ter utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja. 

 Delovanju v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb.  

Letošnja rdeča nit nadgrajuje in podpira temo Počutim se dobro. Novo šolsko leto daje 

priložnost novim spoznanjem, izkušnjam in priložnostim srečati, doživeti nekaj lepega, novega. 

Spoznanja in znanja nas krepijo, naredijo bogatejše, močnejše in modrejše. Otroci se bolj ali 

manj vsega šele učijo, odrasli pa z novimi izkušnjami lahko svoja prepričanja in navade tudi 

spremenimo, na boljše. 

Zaradi epidemiološke situacije smo se soočali z novim, vsiljenim načinom življenja, ki nam ni 

bil blizu. Veliko je bilo novih predpisov, uredb, pravil, ki smo jih morali upoštevati, kar je imelo 

na posameznike in družine različne vplive. Zastavljali smo si različna vprašanja. Vzemimo vse 

to kot šolo življenja in nova znanja, spoznanja in izkušnje izkoristimo za boljši jutri.  

Vsi gradimo svoje socialne mreže sami, preko družine, prijateljev, vrtca ali  lokalnih društev. Z 

znanjem, pogledi, zavzemanji in vedenji vplivamo tudi na skupnost v kateri živimo, ji 

pripadamo, na skupnost, ki nas varuje in krepi. Podprimo drug drugega, lepo nam bo. 

»Nič več ne bo, kot je bilo nekoč«, lahko razumemo tudi kot »Ustvarimo nekaj novega,  

dobrega, boljšega«. 

Zato, pogumno stopimo na pot ustvarjanja prihodnosti za nas in naše otroke.  
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V okviru projekta Zdravje v vrtcu pa poteka tudi zdravstvena preventiva, ki jo izvajamo v 

sodelovanju z ZD Ormož. Vzgoja za zdravje za starše predšolskih otrok poteka v okviru rednih 

sistematičnih ali preventivnih pregledov, pa tudi izven njih. Za predšolske otroke pa lahko 

vzgojo za zdravje izvedemo tudi v okviru vzgojno izobraževalnih ustanov. Kar pomeni, da 

predšolske otroke v vrtcu obišče izvajalec vzgoje za zdravje iz zdravstvenega doma, ki otrokom 

na zanimiv in igriv način prikaže skrb za zdravje in zdrave navade. Področja, ki se jih dotika 

vzgoja za zdravje v vrtcih, so razvoj zdravih navad, osebna higiena in preprečevanje nalezljivih 

bolezni, zdrava prehrana, gibanje, preprečevanje poškodb pa tudi skrb za ustno higieno. 

V našem vrtcu je program vzgoje za zdravje zaživel kot sestavni del življenja, in verjamemo, da 

vodi tudi k boljšemu zdravju in višji kakovosti življenja naših otrok.  

V okviru zdravstvene preventive bomo sodelovali s pediatrično ambulanto in zobozdravstveno 

ambulanto ter s centrom za duševno zdravje. Redno nas bo obiskovala medicinska sestra, ki 

izvaja vzgojo za zobno in ustno higieno, ga. Špela Šerod. Sistematski pregledi zobovja se bodo 

opravljali v šol. ambulanti v ZD Ormož. Naše sodelovanje bomo nadaljevali tudi s pediatrinjo, 

ki bo po potrebi za nas in naše starše izvedla predavanje. Skrb za zdrav način življenja in 

prehranjevanja je tudi naša osnovna naloga, zato se bomo še posebej potrudili, da bomo 

odrasli dober zgled otrokom.  

 

SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK, »Zajtrk z mlekom – super dan!« 

Projekt bo tudi letos eden izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane. Osrednja tema, ki 

jo bomo tokrat posebej izpostavili, je mleko in mlečni izdelki. 

Tradicionalni slovenski zajtrk bomo letos obeležili v petek, 18. 11. 2022 in je že dvanajsti po 

vrsti.   

 

DAN EVROPE (9. maj 2023) 

Prireditev se odvija pred Glasbeno šolo Ormož, kjer šole in vrtec na stojnicah predstavijo 

države evropske unije in njihove značilnosti. Hkrati poteka kulturni program, ki ga pripravijo 

Gimnazija Ormož, učenci osnovnih šol in otroci vrtca. V tem šolskem letu bo na dnevu Evrope 

sodelovala enota Velika Nedelja. 
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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 več področjih in sicer: okoljskem, socialnem, gospodarskem, kulturnem. 

 

V sklopu programa »Šola sobivanja«, ki združuje projekte zgoraj navedenih področij, je za šol. 

leto 2022/23 razpisanih več projektov. Sodelovale bodo skupine otrok starih od 2 do 6 let. 

 
 
DEDIŠČINA DESTINACIJE JERUZALEM – 750 let Ormoža  
 

Destinacija Jeruzalem je območje in dežela, ki nam ponuja izjemno kulturno krajino, 

arheološka najdišča, tradicionalno arhitekturo, bogate domače obrti, številne prireditve, 

ohranjevanje tradicionalnih šeg in običajev, številne znane osebnosti. V vseh obdobjih je bilo 

pomembno življenje tukajšnjih ljudi, ki bi s težavo preživeli brez sožitja z naravo. 

V okviru projekta mladi v domačem okolju spoznavajo dediščino kraja. Na ta način ohranjamo 

zavedanje in spoštovanje do svojega kraja, prednikov in kulturne dediščine.  

 

TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI   

Organizira Slovenska Karitas. V okviru teka otroci tečejo v znamenju solidarnosti do ljudi v 

najrevnejših državah, predvsem v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj 

prizadenejo. Tek se organizira od pomladi 2011. S pretečenimi kilometri otrok, učencev, 

dijakov ter tudi učiteljev in drugih tekačev želimo v tem šolskem letu zgraditi še en »Krog 

solidarnosti okoli planeta Zemlje« (skupaj je potrebno preteči 320.600 km). Tek izvede vsaka 

skupina posebej in poda rezultate.  

 

PREVENTIVNI PROGRAM CAP – PROGRAM ZA PREVENTIVE NASILJA IN ZLORABE OTROK, 

NEON  

Program Varni brez nasilja, Republika Slovenija Ministrstvo za zdravje. 

Osnovni cilj je krepiti varovalne dejavnike otrok, mladostnikov, njihovih staršev in strokovnih 

delavcev za zaščito otrok in mladostnikov pred nasiljem. Program promovira celovit pristop 

VIZ k preventivi nasilja. Osvetli pomembno podporno vlogo vrstnikov, ki so npr. priče 

vrstniškemu nasilju. Krepi jih, da bi se podporno odzvali in pomagali ustaviti nasilje nad 
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vrstniki. Tudi v primerih spolnega nasilja lahko podpora vrstnikov pomembno vpliva na 

odločitev otroka z izkušnjo nasilja za razkritje nasilja. Program vključuje tudi starše in 

zaposlene v VIZ kot pomembne podporne osebe za preprečevanje vrstniškega in spolnega 

nasilja.  Otrokom na pozitiven način z igro predstaviti možnosti samozaščitnega ravnanja v 

različnih situacijah ter jih okrepiti za samozavesten odziv. 

 

ERASMUS+ (2020 – 2022) 

Aprila 2020 smo uspešno kandidirali na razpisu projektov Erasmus+, na področju 

izobraževanja šolskega osebja (krajše: KA101). Tako nam je nacionalna agencija odobrila 

nepovratna evropska sredstva za projekt nadaljnjega usposabljanja strokovnih delavcev vrtca, 

v višini 30.599 EUR. 

 

PROJEKT KA1-SE-15/20: “My Talent – Your Future” 

Projekt smo poimenovali »Moj talent – vaša prihodnost«, ker menimo, da je kvalitetna, čuteča, 

premišljena in strokovno zasnovana vzgoja otrok pomemben oblikovalec in napovednik naše 

družbene prihodnosti. Prepričani smo, da bomo z individualizacijo, upoštevanjem potreb in 

potencialov vsakega otroka, še posebej pa tistih, ki izkazujejo višje potenciale, lažje usmerjali 

tudi vsesplošen družbeni razvoj v tehnološkem, znanstvenem, ekološkem in moralno -  

socialnem smislu. 

S projektom želimo izboljšati lastne kompetence in možnosti za delo z otroki, ki izkazujejo višje 

potenciale (potencialno nadarjeni in talentirani). Ugotavljamo namreč, da za vse ostale otroke 

zmoremo odlično poskrbeti, saj za delo z njimi tudi obstajajo nacionalno sprejeti dokumenti 

in smernice. O potencialno nadarjenih predšolskih otrocih in sistematičnemu delu z njimi pa v 

naših vrtcih redko govorimo. To seveda ne pomeni, da posamezni strokovni delavci ali 

posamezni vrtci ne prepoznavajo takih otrok ali z njimi ustrezno ne delajo. Vendar je skrb ter 

odgovornost za načrtovanje, izvajanje ter evalvacijo dela z njimi prepuščena vzgojiteljicam 

samim in tako izrazito naključna in odvisna predvsem od strokovnih kompetenc in 

naravnanosti posamezne vzgojiteljice ali vodstva vrtca. Menimo, da bi k skrbi za potencialno 

nadarjene predšolske otroke bilo potrebno bolj sistematično pristopiti. Zato želimo naš 

projekt postaviti v širši koncept, znotraj katerega bomo s premišljenimi spremembami, 

drugačnimi in dodatnimi znanji, z razvijanjem prepoznavne lastne poklicne identitete 

vzgojitelja, ter z zdravo samozavestjo in strokovno gotovostjo uvajali novosti v naše vsakdanje 
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delo. S projektom mobilnosti (s strukturiranimi tečaji in obiski na delovnem mestu) bomo tako 

vplivali na razvoj ključnih kompetenc in spretnosti strokovnega osebja na področju znanja 

tujega jezika za zgodnje poučevanje (angleščina), na področju uporabe zgodnjega naravoslovja 

in znanosti v predšolskem obdobju ter poznavanja različnih metodik, oblik in načinov dela s 

predšolskimi otroki (NTC sistem edukacije, STEAM edukacije). Menimo, da bomo prav s temi 

lažje sledili potrebam, potencialom in talentom predšolskih otrok in jih spodbujali pri razvoju 

le-teh.  

Pričakujemo, da bo projekt pomembno prispeval k višji kakovosti naše osnovne dejavnosti in 

obogatitve le-te, zagotovil boljše kompetence strokovnega osebja za delo z različnimi 

uporabniki ter njihovo zmogljivost za uvajanje sprememb in novosti. Pričakujemo tudi 

povišanje aktivnosti strokovnega osebja in njihove motivacije za mednarodno sodelovanje in 

povezovanje, ter za sodelovanje v drugih projektih. Z več priložnostmi za strokovni in poklicni 

razvoj pa tudi bolj usposobljene, kompetentne in bolj samozavestne zaposlene pri opravljanju 

strokovnega dela in s tem tudi njihove višje konkurenčnosti na trgu dela. Nenazadnje bodo 

korist imeli tudi naši uporabniki – predšolski otroci in njihove družine, saj bomo s projektom 

in novostmi vsebinsko in metodološko izboljševali program in ponudbo vrtca. Rezultati 

projekta pa se bodo kazali tudi na področju stališč in odnosa do drugačnih, do sprejemanja 

različnosti, multikulturalizma in večjezičnosti. Posredno bodo učinki vidni tudi na področju 

razširjanja vseevropskega zavedanja in s tem spodbujanja razvoja občutka evropskega 

državljanstva in identitete pri predšolskih otrocih, njihovih družinah, naših zaposlenih in 

posledično tudi pri ostali strokovni in laični lokalni javnosti. Učinek bo viden tudi na izboljšanju 

kvalitete medosebnih odnosov v kolektivu, v izboljšanju motivacije in pripravljenosti za 

vsakodnevno delo pri zaposlenih in s tem dvig njihovega zadovoljstva pri delu. Eden od 

spremljajočih učinkov tega projekta pa bo tudi večja prepoznavnost naše organizacije. 

Projekt traja od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022 (zaradi epidemije je podaljšan do 31. 12. 2022)  in je 

vpisan v evropsko platformo projektov, kjer bomo tudi objavljali rezultate. 

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2020-1-SI01-KA101-075605) 

Koordinatorica projekta je vzgojiteljica Lara Kosi, članice projektne skupine pa vzgojiteljici 

Petra Trstenjak in Natalija Kirič, ter ravnateljica Simona Meško. 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SI01-KA101-075605
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SI01-KA101-075605
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PROJEKT KA1 – Razvoj kompetenc refleksivnih praktikov za prehodne procese med vrtcem 

in šolo 

V minulem šolskem letu smo pričeli s sodelovanjem v Erasmus+ projektu strateškega 

sodelovanja (KA2) s partnerji iz Srbije, Bolgarije in Severne Makedonije.  

MREŽENJE IN KAKOVOST V VRTCIH 

Projekt je razpisal Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Cilj projekta je izboljšati vzgojno -

izobraževalni proces ob upoštevanju avtonomije posameznika ter vzpostaviti okolje, ki temelji 

na medsebojnem zaupanju in sodelovanju. 

 

ZDRAVO MESTO 

Zdrava mesta so dolgoročen mednarodni program, ki deluje že več kot tri desetletja in je 

zaživel leta 1988 pod okriljem Regionalnega urada Svetovne zdravstvene organizacije za 

Evropo.   

V slovenski mreži Zdravih mest deluje tudi občina Ormož, katerega projektni svet sestavlja 12 

članov, med drugimi predstavnica VIZ Vrtca Ormož, Mateja Kralj.  

SIMBIOZA 

Že več let sodelujemo v omenjenem projektu. Simbioza med generacijami – sožitje med 

generacijami, ki izhaja iz dejavnega sodelovanja, komunikacije in partnerskega odnosa med 

generacijami – je ključen gradnik trajnostnega družbenega razvoja, ki ga ne smemo in ne 

moremo več prepuščati naključju. 

Razvijanje in promoviranje medgeneracijskega sodelovanja vodi k uspešnosti ne le v 

ekonomskem smislu, pač pa predvsem v medčloveških odnosih in oblikovanju novih družbenih 

vrednot. 

PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA 

Predšolska bralna značka se povezuje s Kurikulumom, prispeva h knjižni vzgoji otrok v 

predšolskem obdobju in predvsem spodbuja družinsko branje. 
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10. NATEČAJI  

 

Večina natečajev je razpisanih med šol. letom. Vzgojiteljice jih izberejo in se na njih prijavijo 

po lastnem interesu oz. interesu otrok. 

 

Izpostavila bi natečaj, ki ga bosta v sodelovanju z lokalnimi ustanovami in posamezniki 

razpisali naši vzgojiteljici.  

LIKOVNE IGRARIJE 
Likovni natečaj na temo »Svet čebel« bosta Mihaela Meško in Nataša Grabovac v mesecu 

februarju 2023 razpisali v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Ptuj – Ormož, enota Ormož in 

zunanjimi strokovnimi sodelavci. 

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

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

Avstrije. 

Otvoritev razstave bo 12. 5. 2023 v Pokrajinskem muzeju Ptuj – Ormož, enota Ormož. Na 

otvoritvi bodo s kratkim programom nastopili otroci vrtca. 

 

11.   STROKOVNI ORGANI IN IZOBRAŽEVANJE 

11.1. STROKOVNI ORGANI 

Strokovno in kakovostno izvajanje vzgojno – varstvenega in izobraževalnega programa 

zahteva načrtno in kontinuirano delo zbora vzgojiteljic in pomočnikov vzgojiteljic, timsko delo 

in načrtovanje ter refleksije in evalvacije dela, posveti ravnateljice z vodji enot in strokovnimi 

delavci vrtca ter z rednim spremljanjem izvajanja programov vseh zaposlenih s strani 

ravnateljice.  

V vrtcu so zato formirani naslednji strokovni in tehnični organi: 

1. Vzgojiteljski zbor 

2. Strokovni aktivi, ki se združujejo glede na interes ali potrebo po dodatnih 

znanjih in kompetencah ali glede na starostno skupino, v kateri delajo (o tem 

se vzgojiteljice in pomočniki vzgojiteljic dogovarjajo na letnem načrtovanju) 

3. Timi enot 

4. Kolegij ravnateljice z vodji enot 
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5. Kolegij ravnateljice z upravnimi delavci 

6. Kolegij ravnateljice s tehničnimi delavci 

7. Tedenski sestanki ravnateljice in strokovnih delavk. 

 

Ravnateljica po potrebi imenuje še naslednje strokovne organe: 

 Strokovno skupino za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami  

Vanjo so vključeni vsi strokovni delavci (notranji in zunanji), ki spremljajo ali delajo z otrokom 

s posebnimi potrebami. Strokovna skupina se sestane vsaj 3 krat letno - na začetku šolskega 

leta, ko pripravi predlog individualiziranega programa (IP) in ga predstavi staršem, v sredini 

šolskega leta, ko opravi polletno evalvacijo IP in napredka otroka ter to predstavi staršem, ter 

na koncu šolskega leta, ko opravi končno evalvacijo programa in predlog IP za novo šolsko leto 

ter to predstavi staršem. Koordinatorica strokovne skupine je praviloma svetovalna delavka, 

ki se povezuje tudi z zunanjimi strokovnimi službami in je kot predstavnik vrtca tudi član 

multidisciplinarnega tima v Centru za zgodnjo obravnavo pri ZD Ormož. 

 

 Komisijo za sprejem novincev 

Vanjo so imenovani 3 člani – predstavnik občine ustanoviteljice (imenuje ga župan), 

predstavnik vrtca (imenuje ga ravnatelj) in predstavnik staršev (imenuje ga svet staršev). Člani 

so imenovani za 4 leta in v primeru povečanega vpisa otrok (če je vpisanih več otrok kot je 

prostih mest), v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec, odločajo o sprejemu otrok v 

vrtec. 

Za uspešno, avtonomno in strokovno – odgovorno izvajanje vzgojno – izobraževalnega dela v 

vrtcu, je nujno potrebno konstantno strokovno izobraževanje in spopolnjevanje vzgojiteljic ter 

redno prebiranje in spremljanje različnih strokovnih člankov in raziskav. 

 

Izvajanje dejavnosti po Kurikulumu za vrtce zahteva veliko strokovnega znanja, strpnosti, 

medsebojnega dogovarjanja, skupnega načrtovanja, refleksije in evalvacije, pripravljenosti na 

spremembe in sprejetje le-teh ter uvajanje sprememb v svoje delo. Za vse to pa je potrebno 

permanentno izobraževanje strokovnega kadra, ki poleg novih znanj in potrditve obstoječih 

metod dela, pripomore še k dvigu pozitivne samopodobe zaposlenih, kar je prav tako zelo 

pomembno pri uspešnosti strokovnih delavcev. V letošnjem šolskem letu želimo  
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narediti korak naprej v izvajanju vseh načrtovanih sprememb, zato je dodatno izobraževanje 

še kako potrebno.  

 

V šolskem letu 2022/23 se bodo strokovni delavci izobraževali na naslednjih srečanjih oz. v 

naslednjih oblikah: 

11.2. PEDAGOŠKE KONFERENCE 

 

Na pedagoških konferencah se bodo vzgojiteljice in vzgojiteljice predšolskih otrok – 

pomočnice vzgojiteljic srečale 4 krat in sicer:  

1. uvodna pedagoška konferenca (31. avgust 2022)  

 Aktualne informacije ob začetku šol. leta 

 Razno 

2. pedagoška konferenca (25. oktober 2022) 

 LDN za šol. leto 2022/23, razvojni načrt 

3. pedagoška konferenca (23. februar 2023):  

 Predstavitev primerov dobre prakse, poročila izobraževanj, projektov (strokovne 

delavke) 

4. pedagoška konferenca (junij 2023)   

 Delna analiza pedagoškega dela za šol. leto 2022/23 

 Okvirni načrt dela za šol. leto 2023/2024                                                                                                                                                            

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

 

11.3. STROKOVNI AKTIVI 

 

V šol. letu 2022/2023 sta oblikovana 2 strokovna aktiva: 

 Aktiv 1. starostnega obdobja – vodja Kalinka Štefančič 

 Aktiv 2. starostnega obdobja – vodja Nina Tomažič 

Vsak aktiv se bo sestal 3 krat 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. 
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11.4. 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.  

11.5. TIMI ENOT 

 

V time se povezujejo strokovni delavci vrtca posamezne enote. Time vodijo organizacijske 

vodje posameznih enot. Timi enot se srečujejo 1 krat mesečno.  

 

Enota: Čas: 

Ormož 1 krat mesečno po dogovoru 

Vel. Nedelja 1 krat mesečno po dogovoru 

 

11.6. SESTANKI RAVNATELJICE Z VODJI 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 spopolnjevanja strokovnih delavk skladno z 

načrtom izobraževanj. 
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 Skupno načrtovanje dela s svetovalno delavko in izvajalkami dodatne strokovne 

pomoči. 

 Druge nenačrtovane teme. 

11.7. SESTANKI RAVNATELJICE Z UPRAVNIMI DELAVCI 

 

Izmenjava informacij med upravnimi delavci, hišnikom in ravnateljico poteka dnevno, zjutraj.  

Vsebina: 

 Načrtovanje in analiziranje poslovanja zavoda, cenik, oskrbnine,  plačila staršev in 

odprte postavke. 

 Analize materialnih stroškov in stroškov vzdrževanja objektov. 

 Inventar vrtcev, posodobitve vodenja inventur. 

 Analize potreb po investicijskem vzdrževanju in zagotavljanju sredstev zanje. 

 Postopki javnih naročil in sodelovanje z dobavitelji. 

 Izvajanje notranje kontrole dobaviteljev. 

 Urejanje, preverjanje in noveliranje  pogodb. 

 Posodabljanje programov potrebnih za nemoteno delo v knjigovodstvu in 

računovodstvu. 

 Reševanje kadrovskih potreb. 

 Reševanje druge računovodsko – knjigovodske  problematike. 

11.8. KOLEGIJ RAVNATELJICE S TEHNIČNIMI DELAVCI (kuharji in čistilke) 

 

Tehnični organi se bodo srečevali 1 krat na dva meseca ali pogosteje, če se bo izkazala potreba. 

  

11.9. TEDENSKI SESTANKI RAVNATELJICE IN STROKOVNIH DELAVK 

 

Na tedenskih sestankih se bo obravnavala aktualna tematika in izmenjale tekoče informacije. 

Sestanki bodo potekali vsak ponedeljek ob 7.00. 

12.    SVETOVALNO DELO 

 

Svetovalno delo v VIZ Vrtcu Ormož opravlja psihologinja Žana Miličković v polovični delovni 

obvezi. 
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Psihologinja se bolj posveča splošnemu psihičnemu razvoju otrok, vključevanju otrok v vrtec 

in v skupino, težavam in stiskam otrok zaradi kritičnih dogodkov v družini ter zagotavljanju 

ustrezne skrbi za otroke z motnjami v razvoju. Vodi, koordinira in sodeluje pri delu z otroki s 

posebnimi potrebami in v timu za zgodnjo obravnavo. Opravi tudi potrebno psihološko 

diagnostiko.  

Svetovalno delo je namenjeno: 

 Otrokom s posebnimi potrebami in otrokom, ki imajo kakršne koli težave v razvoju 

(koordiniranje dodatne strokovne pomoči, izvajanje individualne ali skupinske 

pomoči). 

 Staršem ob vključevanju otroka v vrtec, prehodu v šolo, ob dilemah o vzgoji otroka in 

njegovem razvoju, ob kritičnih dogodkih v družini (rojstvo, razveza, selitev, druge 

družinske stiske), ob razvojnih, osebnostnih (čustvenih ali vedenjskih) težavah in 

stiskah otroka (odvajanje, hranjenje, spanje, bioritem, nemirnost, agresivnost, 

neupoštevanje meja ,…), ob zagotavljanju ustrezne skrbi za otroka z motnjami v razvoju 

(posebnimi potrebami). 

 Strokovnim delavcem vrtca pri načrtovanju, izvajanju, spremljanju in evalvaciji dela v 

oddelku ali s posameznim otrokom. 

 Vodstvu vrtca pri načrtovanju, izvajanju, spremljanju in evalvaciji dejavnosti v vrtcu, 

izobraževanj, inovacijskih projektov, razvoja vrtca,….  

Sodeluje tudi z zunanjimi ustanovami, kar je povezano z vsakokratnimi konkretnimi potrebami 

udeležencev vrtca (otrok, staršev, vzgojiteljic in njihovih pomočnic ter vodstva vrtca). 

Kot predstavnica vrtca je članica multidisciplinarnega tima Centra za zgodnjo obravnavo otrok 

s posebnimi potrebami pri ZD Ormož in koordinira delo z otroki s posebnimi potrebami. 

V skladu s Programskimi smernicami za svetovalno delo v vrtcu svoje delo načrtuje, spremlja 

in evalvira. Na začetku šolskega leta pripravi Letni delovni načrt svetovalne službe, v katerem 

opredeli posamezne delovne naloge in dejavnosti, ki izhajajo iz potreb otrok, staršev in zavoda.  

 

12.1. DODATNA STROKOVNA POMOČ 

 

Dodatna strokovna pomoč se izvaja za otroke, ki so usmerjeni v program predšolske vzgoje s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ter za otroke, ki so vključeni v 

prilagojeni program. Obseg in kadrovski pogoji za izvajanje dodatne strokovne pomoči ter 
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drugi pogoji in prilagoditve so opredeljeni z Zapisnikom multidisciplinarnega tima za zgodnjo 

obravnavo v zdravstvu ali z Individualnim načrtom pomoči družini za posameznega otroka. 

Trenutno je v redne oddelke usmerjenih 5 otrok, za katere se izvaja tudi dodatna strokovna 

pomoč. Usmerjanje otrok poteka skozi vse šolsko leto, tako da se velikokrat zgodi, da se mora 

DSP in prilagoditve zagotavljati med šolskim letom, kar zaradi kadrovske podhranjenosti za 

nas predstavlja velik izziv, za otroke, ki potrebujejo zgodnjo obravnavo pa neenakovreden 

položaj. 

Delo z otroki s posebnimi potrebami poteka po individualiziranem programu, ki ga za vsakega 

otroka pripravi strokovna skupina v vrtcu, ki jo imenuje ravnateljica. Strokovno skupino 

praviloma sestavljajo vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice, izvajalec dodatne strokovne 

pomoči (običajno defektolog in/ali logoped), svetovalna delavka in ravnateljica ter drugi, ki se 

po Zapisniku ali INPD smiselno vključujejo v delo z otrokom. Strokovna skupina pa je lahko 

sestavljena tudi v razširjenem obsegu ali pa sodeluje z zunanjimi institucijami, sploh če je otrok 

obravnavan tudi pri drugih strokovnjakih (fizioterapevt, specialist pediater, logoped,…). 

Skupina pripravi individualizirani program na podlagi opažanj in analize vključevanja, 

aktivnosti, zmožnosti in potreb otroka, pri tem pa so nedvomno najpomembnejši vir informacij 

starši otroka. Starši sodelujejo pri pripravi, izvajanju, spremljanju in evalvaciji programa, tako 

da podajajo svoje predloge, mnenja in pripombe. Predlog individualiziranega programa 

strokovna skupina predstavi staršem na posebnem srečanju v mesecu septembru ali oktobru, 

ob koncu šolskega leta pa skupaj s starši pripravi evalvacijsko oceno programa in napredka 

otroka.  

 

Dodatno strokovno pomoč bodo v tem šolskem letu izvajali:  

 Za premagovanje ovir, težav oz. motenj: defektologinja Petra Mlinarič in 

tiflopedagoginja Taja Bartolj (Center Iris – center za slepe in slabovidne Ljubljana). 

 Svetovalne storitve opravljajo vsi člani strokovne skupine. 

 

12.2. STORITVE ZGODNJE OBRAVNAVE  

 

Na podlagi 16. člena ZOPOPP smo že v prejšnjem šolskem letu imenovali strokovno skupino 

za zgodnjo obravnavo, v katero so imenovane naslednje strokovne delavke: 
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 Psihologinja Žana Miličković (svetovalna delavka vrtca) – vodja skupine za zgodnjo 

obravnavo. 

 Mobilna specialna in rehabilitacijska pedagoginja Petra Mlinarič (OŠ Stanka Vraza 

Ormož). 

 Mobilna delovna terapevtka Nina Brumen Smolkovič (OŠ Stanka Vraza Ormož). 

 Mobilna fizioterapevtka Mateja Horvat (OŠ Stanka Vraza Ormož). 

Primarna naloga strokovne skupine za zgodnjo obravnavo je preventivno delovanje, 

diagnostika in podpora otrokom z rizičnimi dejavniki ali otrokom s posebnimi potrebami, še 

preden pridobijo pravico do dodatne strokovne pomoči v vrtcu na podlagi zakonsko 

predpisanih dokumentov, ter podpora strokovnim delavcem v oddelku. 

Naloge strokovne skupine za zgodnjo obravnavo oz. njenih posameznih članov so: 

 spremlja, analizira (in občasno v sodelovanju z vzgojiteljem načrtuje in izvaja) vzgojni 

proces z vidika razvojnih potreb, zmožnosti in interesov posameznega otroka ali 

skupine ter vloge odraslih zaradi celovitega napredka otrok (posvetovalno delo z 

vzgojitelji), 

 za namen diagnostike izvaja individualno strokovno delo z otrokom v ločenem prostoru 

in/ali v okviru skupine, 

 po potrebi sodeluje v strokovnih organih vrtca, se povezuje z vodstvom, strokovnimi 

službami vrtca in sodelavci, 

 po potrebi sodeluje s starši – posreduje opažanja in ocene o otrokovem razvoju, 

njegovih vzgojno izobraževalnih potrebah, predlaga staršem dejavnosti za podporo 

otroku doma, svetuje in napoti starše po ustrezno pomoč, 

 sodeluje, načrtuje in izvaja aktivnosti strokovne skupine za zgodnjo obravnavo (timski 

sestanki – vsaj 2 v letu, več po potrebi in v dogovoru s sodelavci v strokovni skupini), 

 sodeluje pri načrtovanju in izvedbi 1 strokovnega predavanja na leto s svojega področja 

za vzgojiteljski zbor in/ali za starše, 

 skrbi za promocijo pomena zgodnje obravnave v predšolskem obdobju in strokovne 

skupine za zgodnjo obravnavo vrtca (npr. zloženka, prispevek za spletno stran, objava 

članka v lokalnem časopisju), 

 o svojem delu seznanja ravnatelja in sodelavce (poročilo ob koncu šolskega leta). 
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12.3. SISTEMSKO SOOČANJE Z NASILJEM V DRUŽINI 

 

Na podlagi 11. člena Zakona o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08) je 

Državni zbor Republike Slovenije leta 2009 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu 

preprečevanja nasilja v družini 2009 – 2014. V okviru tega dokumenta so opredeljene 

strategije, cilji in dejavnosti (predvsem preventivne), ki so jih dolžne izvajati nacionalne 

inštitucije različnih sektorjev, med njimi tudi vzgojno – izobraževalne. 

Zato je bilo že v prejšnjih šolskih letih veliko aktivnosti našega vrtca povezanih s to tematiko 

(npr. Krepimo družine, program sodelovanja s starši Mala šola starševstva, delo svetovalne 

službe,…). 

Kljub temu, da je ta tematika za vse čustveno obremenjujoča, smo vsi delavci v vzgoji in 

izobraževanju dolžni odreagirati, ko smo priča nasilju nad otrokom ali pa na to le posumimo.  

K temu nas veže prijavitvena dolžnost (6. člen Zakona o preprečevanju nasilja v družini – Ur. l. 

RS, št. 16/2008) ter naša etična in poklicna zavezanost k načelu dobrobiti otroka (ki je 

opredeljena s Kodeksom etičnega ravnanja v vrtcih, Kurikulumom, internim Pravilnikom o 

varnosti otrok). 

 

Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za VI  zavode (Ur. l. RS, št. 104/2009) ter Dogovor v zvezi 

z opravljanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz ZPND (leta 2013 so ga sprejela resorna 

ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za izobraževanje, znanost in 

šport ter za notranje zadeve) pa nam v primeru informacije o nasilju nalaga “Protokol 

ukrepanja” (glej sliko spodaj) in nadaljnjega delovanja znotraj našega zavoda, predvsem v 

smislu zagotoviti otroku – žrtvi nasilja, varno okolje in pomoč v okviru naših zmožnosti (oz. 

napotitev k ustrezni strokovni podpori) ter sodelovanja z zunanjimi institucijami. 

V okviru tega Pravilnika so jasno opredeljene delovne naloge in odgovornosti posameznih 

strokovnih delavcev, za realizacijo prioritetne naloge – zagotoviti varnost in pomoč otroku -  

žrtvi nasilja, pa smo soodgovorni vsi zaposleni. 

 

Seveda moramo omeniti, da so v takih primerih obravnavanja otrok in njihovih družin vsi 

zaposleni zavezani k spoštovanju Zakona o varovanju osebnih podatkov in temu ustrezno 

področno zakonodajo. 
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PROTOKOL POSTOPANJA (shematski prikaz): 

 

 

 

ŠSvS / Vodstvo 

INFORMACIJA o nasilju  

(opažene spremembe; otrok zaupal nasilje; informacije od tretje osebe; sam priča nasilja) 

Obvestiti delavca 
ŠSvS 

Obvestiti CSD ali policijo 
(poškodba – fizično, spolno nasilje,  

huda psihična stiska) 

Izdelava  
zapisa 

•  Telefonsko obvestiti CSD in 
   policijo o sumu nasilja 

•  Poslati pisno prijavo z zapisom 

•  Svetovalna služba 
•  Razrednik otroka 
•  Delavec, ki je naredil zapis 
•  Ravnatelj (vsaj na prvem sestanku) 

PRIJAVA NASILJA INTERNI TIM VIZ 

Vsi delavci VIZ Vsi delavci VIZ Vsi delavci VIZ 

KDAJ? 
KAJ? 

KDO? 

Takoj Takoj Takoj 

Vodstvo / ŠSvS 

Isti / naslednji delovni dan 

Skliče: ŠSvS, Vodi: ŠSvS (ravnatelj) 

Najkasneje naslednji dan po prijavi 

RAVNANJE OB ZAZNAVI NASILJA 

•  Sodelovanje v multidisciplinarnem  
   timu v okviru CSD 

•  Medsebojno informiranje 
•  Ukrepanje v primeru neizvajanja  

   postopka pomoči in zaščite otroka  

•  Sodelovanje pri zbiranju podatkov  
   o ogroženosti otroka 

•  Obveščanje o kršitvah prepovedi  
  približevanja 

•  Prijava v primeru ogroženosti  
   zaposlenih v VIZ 

SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 

Kontinuirano 

Vodtsvo / ŠSvS 

CSD Policija, tožilstvo, sodišče 
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13.   IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV 

 

13.1. IZOBRAŽEVANJE NA ŠTUDIJSKIH SKUPINAH 

 

 Avgust, september 2022  

 

13.2. IZOBRAŽEVANJA ZA KOLEKTIV oz. SKUPINE 

 

 Munera – poučevanje glasbe po metodi Willems, Gimnazija Ormož (Klavdija Z. 

Škorjanec),  

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

Žuman), 

 Izobraževanja v okviru projekta Erasmus+, 

 Predšolski otroci s posebnimi potrebami in odgovornost vrtca – spletno 

izobraževanje, dr. Nina Ana Jäger, 28. 11. 2022, ob 17.00, 

 DataInfo – Kaj moram vedeti o varstvu osebnih podatkov v 2022?, sept. 2022, 

 Sklop predavanj dr. Mateja Tušaka, predavanja se bodo začenjala ob 16.00 

 19. 10. 2022 Dejavniki uspeha pri delu in v življenju 

 7. 12. 2022 Učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov 

 15. 2. 2023 Produktivnost in inovativnost – miti in zmote o Slovencih (spodbujanje   

                         inovativnosti in ustvarjalnosti 

 19. 4. 2023 Timsko delo in razvijanje tima 

 14. 6. 2023  Razširjeni stres: Preprečevanje stresa in izgorelosti. 

 

13.3. INDIVIDUALNA IZOBRAŽEVANJA IN IZOBRAŽEVANJE PO  LASTNI IZBIRI 

 

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

spopolnjevali na področjih, ki so si jih izbrali. 

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic se bodo lahko na lastne stroške udeleževale izobraževanj 

po lastni izbiri.  
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13.4. IZOBRAŽEVANJE RAVNATELJA 

 

 Udeležba na posvetih in sestankih ravnateljev, ki jih sklicuje Zavod za 

šolstvo, OE Maribor, 

 Udeležba na medobčinskih aktivih ravnateljev občin Ormož, Središče ob 

Dravi in Sveti Tomaž, 

 Udeležba na aktivih ravnateljev pomurskih vrtcev, 

 Strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev v Portorožu, 

 Posveti Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije, 

 Posveti Skupščine skupnosti vrtcev Slovenije, 

 Vodenje in komunikacija s pomočjo NASA komunikacijskega modela, 

izobraževanja se bosta udeležili tudi vodji enot. 

 

13.5. IZOBRAŽEVANJE DRUGIH DELAVCEV 

 

Ostali delavci se bodo izobraževali v skladu  z možnostmi in po potrebi.  

 

Realizacijo izobraževanj bo ravnateljica predstavila Svetu zavoda v poročilu o realizaciji LDN za 

šol. leto 2022/2023 v mesecu oktobru 2023 in vzgojiteljskemu zboru v mesecu septembru oz. 

oktobru 2023. 

 

  

13.6. IZOBRAŽEVANJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV 

 

Za praktično usposabljanje dijakov in študentov sta zadolženi, v enoti Ormož Davorina Vajd, v 

enoti Velika Nedelja pa Katja Luknjar. 
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14.  PROGRAM DELA RAVNATELJICE 

 

Pristojnosti ravnatelja so opredeljene v 49. in 56. členu Zakona o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja. Ravnateljica vrtca opravlja dela pedagoškega in poslovodnega vodje 

vrtca in v tem okviru opravlja svoje naloge v skladu s predpisi. Njena primarna naloga je 

zagotoviti ustrezne materialne in prostorske pogoje za čim bolj kvalitetno vzgojno – varstveno 

in izobraževalno dejavnost. To vključuje tudi redno sodelovanje in dogovarjanje z 

ustanoviteljem našega zavoda. 

 

Dela in naloge ravnateljice: 

 Zastopa in predstavlja zavod in je odgovorna za zakonitost dela. 

 Organizira, načrtuje in vodi delo vrtca. 

 Imenuje pomočnika ravnatelja in vodje enot. 

 Sprejema splošne akte vrtca. 

 Sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje 

odgovorni. 

 Pripravlja program razvoja vrtca (razvojni načrt) in je odgovorna za kvalitetno 

izvajanje Kurikuluma za vrtce v neposrednem pedagoškem delu. 

 Pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovorna za njegovo izvedbo. 

 Je odgovorna za uresničevanje pravic otrok. 

 Zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov. 

 Sklicuje in vodi delo vzgojiteljskega zbora, strokovne kolegije, strokovne aktive, 

oddelčne sestanke, izvaja spremljanje VI dela, pregleduje pedagoško 

dokumentacijo in svetuje pedagoškim delavcem. 

 Spodbuja, načrtuje, izvaja in spremlja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje 

strokovnih in drugih delavcev. 

 Pripravlja publikacijo vrtca. 

 Pripravlja različna poročila (statistična poročila, poročila o realizaciji LDN, o 

realizaciji razvojnega načrta, finančno in organizacijsko poročilo, samoevalvacijsko 

poročilo,…). 

 Organizira mentorstvo za pripravnike. 

 Predlaga napredovanje strokovnih in drugih delavcev v nazive in plačilne razrede. 
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 Skrbi za sodelovanje vrtca s starši in jih obvešča o delu vrtca. 

 Skrbi za ustrezno strokovno obravnavo otrok z motnjami v razvoju v skladu z 

zakonodajo. 

 Oblikuje predlog nadstandardnih programov in skrbi za njihovo izvedbo. 

 Skrbi za namensko porabo sredstev vrtca. 

 Spremlja in organizira delo svetovalne službe v vrtcu. 

 Skrbi za kvaliteto pedagoškega dela in uveljavljanje predšolske vzgoje v širši družbi. 

 Določa sistemizacijo delovnih mest. 

 Odloča o sklepanju delovnih razmerjih in o disciplinski odgovornosti delavcev. 

 Sodeluje z zunanjimi institucijami (Zavod za šolstvo, šole, ZD, knjižnica, ustanovitelj…), 

skrbi za promocijo vrtca. 

 Je odgovorna za izvajanje varstva pri delu. 

 Sodeluje in spremlja izvajanje HCCP sistema. 

 Obvešča svet staršev in svet vrtca o delu vrtca. 

 Opravlja druge naloge v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi. 

 

Dodatne naloge ravnateljice: 

 Vodenje in koordiniranje projektne skupine mentorskega vrtca in študijskega središča 

ter študijskih skupin. 

 Skupno načrtovanje in evalviranje ter vnašanje sprememb v naše delo v posameznih 

vrtcih. 

 Načrtovanje in izvajanje hospitacij pripravnicam in pripravnikom v rednih oddelkih. 

 Spremljanje dela praktikantov ter nudenje potrebne strokovne podpore mentorjem in 

praktikantom. 

 Skrb za redno vzdrževanje vseh vrtcev. 

 Priprava obširnejših obvestil in sporočil za starše ter zbiranje pobud in potreb staršev. 

 Sodelovanje pri načrtovanju in realizaciji obogatitvenih dejavnosti. 

 Članica aktiva ravnateljev občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. 

 Članica UO Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije.  

 

Kot ravnateljica bom poskrbela, da se bodo naloge iz LDN-a dosledno izvajale, vodila bom 

vzgojiteljski zbor skozi konference, letne razgovore ter tudi skozi neformalne oblike druženja, 
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skrbela za ustrezno strokovno izobraževanje vzgojiteljev in njihova napredovanja ter skozi 

hospitacije spremljala delo posameznih delavcev. V šol. letu 2022/23 bodo potekale 

medsebojne hospitacije med strokovnimi delavci. Skrbela bom za kvalitetno sodelovanje s 

starši ter se seveda tudi v naprej trudila za še boljše materialne pogoje vrtcev, hkrati pa VIZ 

Vrtec Ormož v ožjem in širšem okolju zastopati tako, da bo le-ta kar najbolj prepoznaven in 

vpet v okolje.  

 

15.  PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI 

 

Sodelovanje s starši v našem vrtcu poteka dobro. Starši sodelujejo v Svetu staršev, v Svetu 

vrtca, na oddelčnih roditeljskih sestankih, v različnih delavnicah, skupnih srečanjih, na 

pogovornih urah in v drugih aktivnostih, ki so rezultat dogovora med starši in posamezno 

vzgojiteljico. 

 

15.1. INFORMATIVNI IN ODDELČNI RODITELJSKI SESTANKI 
 

Informativni roditeljski sestanki za novince so bili izvedeni 30. 8. 2022. 

Izvedle so jih ravnateljica Simona Meško, svetovalna delavka Žana Miličković in vodji enot. Za 

skupnim delom  so potekali še oddelčni roditeljski sestanki.  

V mesecu septembru je načrtovan skupni roditeljski sestanek, po katerem sledijo oddelčni 

roditeljski sestanki, kjer vzgojiteljice predstavijo načrt in delo v posameznih oddelkih. Na 

ostalih roditeljskih sestankih se glede na problem oz. vsebino lahko smiselno vključuje tudi 

svetovalna delavka in drugi strokovni delavci. 

 

15.2. Srečanja in delavnice s starši, z otroki in s strokovnimi delavkami vrtcev 

Starši sodelujejo pri pripravi in organizaciji ter izvedbi različnih delavnic, namenjenih njim in 

njihovim otrokom pod vodstvom strokovnih delavk vrtca. Dejavnosti so povezane s 

praznovanji, s športnimi aktivnostmi posamezne skupine in izvajanjem določenih nalog v 

projektih, ki potekajo na nivoju zavoda. 
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15.3. Pogovorne ure 

Pogovorne ure izvajajo vzgojiteljice (po potrebi se pridruži tudi svetovalna delavka), 1 krat 

mesečno, po dogovorjenem razporedu.  

Teme pogovorov so namenjene individualnim in poglobljenim pogovorom staršev z 

vzgojiteljico oz. svetovalno delavko o: 

 Počutju otroka v vrtcu, 

 O otrokovih interesih in potrebah, 

 O adaptaciji otroka v skupini, o socializaciji, sprejemanju in upoštevanju dogovorjenih 

pravil v skupini  in v vrtcu, 

 O močnih področjih otroka, njegovem razvoju in napredku na vseh področjih, 

 O posebnostih in šibkih področjih otroka, 

 O skupnih nalogah in  aktivnostih za odpravo šibkih področij.  

 

V oddelkih pred vstopom v šolo bodo potekale skupne pogovorne ure na temo Šolske zrelosti 

in prehoda otrok iz vrtca v osnovno šolo. Skupno pogovorno uro bo vodila svetovalna delavka 

Žana Miličković po dogovoru.  

 

15.4. Pomoč staršem in izobraževanja za starše 

Družina je primarna celica otrokovega razvoja. Vrtec sodi v sekundarno celico, vendar pa se 

moramo zavedati nujnosti tesnega sodelovanja in povezovanja družine in vrtca, saj glede na 

čas, ki ga otroci preživijo v družini in v vrtcu, prevzemamo oboji veliko odgovornost za 

optimalni razvoj predšolskih otrok. Če bomo združili moči, znanje in zaupanje, bomo prav 

gotovo pripomogli k odgovornemu odraščanju naših otrok.  

Na izobraževanja in srečanja za starše bodo vabljeni tudi drugi strokovni delavci vrtca, z 

namenom da poglobimo medsebojno sodelovanje, razvijemo še boljše medsebojno zaupanje, 

spoštovanje in odgovorno ravnanje v vzgoji naših otrok. 

Vrtec na svojih področjih dejavnosti lahko staršem: 

 Nudi podporo pri soočanju s težavami starševstva, ki jih današnji čas prinaša. 

 Pomaga širiti socialne mreže, v katerih lahko starši poiščejo podporo. 

 Informira starše o konkretni podpori v kriznih časih (kje in pri katerih institucijah lahko 

poiščejo pomoč in podporo). 
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 Informira starše o čustvenem in socialnem razvoju otrok in njihovih potrebah ter 

razvojnih značilnostih. 

 Pripravlja teme predavanj, delavnic po predlogu staršev. 

 Pripravlja informativna gradiva v kotičkih za starše. 

 

Glede na vsebino srečanj in želje staršev se lahko povežemo tudi z zunanjimi sodelavci – CSD 

Ormož, ZD Ormož, Mladinski center Ormož, Center za družine Ormož, RK Ormož - in naše 

starše povabimo tudi na predavanja, ki jih bomo skupno organizirali.  

Izobraževanja za starše bosta koordinirali in izvajali svetovalna delavka – psihologinja in 

ravnateljica, v izvedbo in koordinacijo pa se bodo smiselno vključevali tudi ostali strokovni 

delavci. Izobraževanje za starše bo izvedeno v tednu od 16. do 21. 1. 2023. 

16.  SVET STARŠEV 

 

Zastopa interese staršev naših varovancev. Na oddelčnih srečanjih starši izvolijo po enega 

predstavnika v Svet staršev. Mandat članom Sveta staršev traja ves čas obiskovanja vrtca 

njihovega otroka. Svet staršev VIZ Vrtca Ormož sestavljajo predsedniki sveta staršev 

posameznih enot, kot prikazuje diagram spodaj. 
 

Naloge članov sveta staršev: 

 Imenuje 3 predstavnike v Svet vrtca, 

 Daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, 

 Daje pobude za obogatitev vzgojnega dela (nadstandardne storitve), 

 Daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih, 

 Razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno – izobraževalni problematiki, 

 Obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom, 

 Daje predloge za boljšo povezavo v sodelovanju vrtec – starši, 

 Opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
 

Predstavniki sveta staršev enote Ormož: 

LUNICE Iris KUHARIČ iris.kuharic@gmail.com 

BALONČKI Darjan ŽINKO  darjan.zinko@gmail.com 

ZVEZDICE Anita KELEMINA anita.kelemina@gmail.com 

SONČKI Sandra CIMERMAN csandrica@gmail.com 
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MEHURČKI Živa ZEMLJIČ ziva.lazarev@gmail.com 

PRIJATELJI Martina MAJHEN PRIJOL  mmajhen13@gmail.com 

RADOVEDNE BUČKE Blaž CVETKO  cvetko.blaz@gmail.com 

KAPLJICE Mirjana ŠPACAPAN mirjana.spacapan@gmail.com 

ŽOGICE Aleksandra MAKOTER   sandramakoter87@gmail.com 

 

 

Predstavniki staršev enote Velika Nedelja: 

BIBE Sandra Lovrenčič Novak sandra.lovrencic@gmail.com 

METULJI Dejan Habjanič dejan.habjanic@gmail.com 

ČEBELE Božo Meško meskobozo@gmail.com 

SOVICE Polonca Kolmačić polonca.kolmacic@gmail.com 

PIKAPOLONICE Tjaša Marinič tjasamarinic@gmail.com 

 

Predsednik staršev v šol. letu 2022/23 je 

 

Podpredsednik staršev v šol. letu 2022/23 je  

 

17.  SVET VRTCA 

Svet vrtca sestavlja 11 članov, in sicer: 

 5 predstavnikov vrtca, 

 3 predstavniki ustanovitelja – dva imenuje občinski svet, enega župan, 

 3 predstavniki staršev. 

 

Mandat članov Sveta vrtca traja 4 leta.  

 

Naloge in pristojnosti Sveta zavoda:  

 Imenuje in razrešuje ravnatelja, 

 Sprejema program razvoja vrtca, 

 Sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, 

 Odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, 

 Obravnava poročilo o vzgojni problematiki, 
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 Odloča v zvezi s statusom otrok v vrtcu, 

 Odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim delom v vrtcu, 

 Sprejema pravila in druge akte v vrtcu, 

 Določa finančni načrt in sprejema zaključne račune, 

 Predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, 

 Daje ustanovitelju in ravnatelju vrtca predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, 

 Razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, 

 Sprejema program razreševanja presežnih delavcev, 

 Odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz 

delovnega razmerja, 

 Obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, reprezentativni sindikat 

zaposlenih in svet staršev, 

 Opravlja druge naloge določene z zakonom in drugimi predpisi. 

 

18.  SODELOVANJE Z OKOLJEM 

 

Sodelovanje bo potekalo na celotnem območju občine Ormož, posebej v okolju, kjer se 

nahajajo vrtci in izven naše občine, po vsej Sloveniji. Podrobne vsebine sodelovanja s 

posameznimi institucijami, društvi, skupinami in posamezniki imajo v svojih načrtih zapisane 

posamezne enote vrtcev. Vsekakor bo večji poudarek na sodelovanju z našim ustanoviteljem, 

z ZRSŠ, osnovnimi šolami, kulturnimi zavodi in z vsemi, ki nam bodo v pomoč pri realizaciji 

načrtovanih nalog.  

 

Sodelujemo z naslednjimi zunanjimi ustanovami: 

 Občina Ormož, 

 Krajevne skupnosti, 

 ZD Ormož dispanzer za otroke, pedolog, 

 Društva po občini Ormož (gasilska, lovska, pohodniška, kulturna, turistična, športna, 

prijateljev mladine,…), 

 Osnovne šole v naši občini in izven, 

 Center za socialno delo Ormož, 
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 Center za starejše občane Ormož, 

 Policijska postaja Ormož, 

 Glasbena šola Ormož, 

 Psihiatrična bolnišnica Ormož, 

 KTV Ormož, 

 JSKD, Območna izpostava Ormož, 

 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, 

 RK Ormož, 

 Mladinski center Ormož, 

 Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, enota Ormož, 

 Zavod za zaposlovanje, 

 Gimnazija Ormož, 

 ZD Ptuj (razvojna ambulanta, nevrofizioterapija, mentalna higiena),  

 Radio Tednik Ptuj d. o. o., 

 Radio Prlek, 

 Center za korekcijo sluha in govora Maribor, 

 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor, 

 Inštitut za avtizem Maribor, 

 Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča Ljubljana, 

 Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, 

 Univerza Maribor, PF Maribor, 

 Univerza Ljubljana, PF Ljubljana, FF  Ljubljana, 

 ZRSŠ, MIZKŠ, MZG, MZZ, ŠR, 

 Sosednje občine, 

 Hofer… . 

 

 

Z občino Ormož, ki je naš ustanovitelj in financer in z drugimi občinami je potrebno 

sodelovanje za nemoteno delovanje Vrtca Ormož, predvsem za zagotavljanje sredstev v okviru 

pogodbe o sofinanciranju dejavnosti vzgoje, varstva in izobraževanja predšolskih otrok in 

sodelovanjem v občinskih projektih. 
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Sodelovanje v posameznih krajevnih skupnostih poteka različno. Vsekakor pa se bomo vključili 

v razne akcije, popestrili bomo programe prireditev, pripravili bomo razstave in sodelovali 

povsod, kjer bodo v KS želeli sodelovanje vrtca.  

 

Sodelovanje z ZD Ormož poteka predvsem v skrbi za zdravje in higieno naših otrok. Otroci 

bodo v jeseni in spomladi obiskali zobozdravnico v ZD Ormož, da jim bo pregledala in oskrbela 

obolele zobe. Gospa Špela Šerod bo otroke obiskovala 1 krat mesečno, jim svetovala v zvezi z 

nego zob ter jih spodbujala k redni negi in bolj zdravi prehrani. Medicinska sestra se bo v 

sklopu Centra za krepitev zdravja vključevala v dejavnosti posameznih oddelkov, pediatrinja 

(Urška Vračko), pa bo po potrebi izvedla predavanje za starše in zaposlene. S Centrom za 

zgodnjo obravnavo pa sodelujemo predvsem pri skrbi za otroke s posebnimi potrebami, 

razvojnimi zaostanki in drugimi težavami. Svetovalna delavka je kot predstavnica vrtca tudi 

članica multidisciplinarnega tima, s strokovnjaki pa sodelujejo tudi izvajalke dodatne 

strokovne pomoči. 

 

Sodelovanje z OŠ Ormož in OŠ Velika Nedelja poteka predvsem pri prehodu otrok iz vrtca v 

osnovno šolo. S posameznimi šolami sodelujemo v različnih dejavnostih, preko katerih 

omogočamo otrokom že pred vstopom v šolo, da spoznajo okolje v katerega se bodo 

vključevali, učitelje, dnevno rutino in pravila šole. Svetovalna delavka in po potrebi tudi 

posamezne vzgojiteljice sodelujejo v komisijah za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop 

v šolo, ki jih imenujejo šole. Da bi bil prehod otrokom v osnovno šolo čim lažji, je potrebno 

dobro sodelovanje s starši. Starše povabimo k intenzivnejšemu sodelovanju predvsem za tiste 

otroke, pri katerih se kažejo posebnosti v razvoju, imajo posebne potrebe ali pa imajo (so 

imeli) večje prilagoditvene težave. 
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19.  SPREMLJANJE IN IZVAJANJE LDN 

 

Za uresničevanje LDN – ja  je odgovorna  ravnateljica vrtca. 

 

Strokovni delavci bodo realizacijo LDN – ja  spremljali:  

1. redno mesečno na timih enot, 

2. na strokovnih aktivih in konferencah. 

 

Predlog Letnega delovnega načrta je obravnaval vzgojiteljski zbor Vrtca Ormož na pedagoški 

konferenci, dne 25. 10. 2022. 

 

 

LDN za šol. leto 2022/23 je bil obravnavan in sprejet na seji sveta zavoda dne 27. 10. 2022. 

 

 

 

Predsednica Sveta Vrtca Ormož: 

 

Natalija Kirič, dipl. vzg. 

Ravnateljica VIZ Vrtca Ormož: 

 

                                Simona Meško, prof. def. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


