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Spoštovani starši ! 

 

V prehajanju od doma v vrtec so roke, 

ki otroka spustijo, da gre: vendar so tudi roke, 

ki ga primejo, spremljajo in podpirajo 

v tem prehajanju rok in umov. (R. Bosi) 

 

Prihod v vrtec je nov začetek za otroka, družino in strokovne sodelavce, povezane v skupnem 

krogu, ki je podprt s prijateljstvom, spoštovanjem, strpnostjo in razumevanjem. Zavedamo se, 

da nam predajate v oskrbo vaše največje bogastvo. Vaše bogastvo bomo s strokovnim 

pristopom in spoštovanjem še dodatno bogatili.  

Vrtec deluje kot podpora družini in kot dopolnitev družinske vzgoje, nudi oporo in pomoč. Zelo 

je pomembno medsebojno sodelovanje, saj imamo vsi skupen cilj: delovati v dobro otroka. 

Vrtec je hiša, ki je drugi dom otrokom. V tej hiši je spodbudno učno okolje, ki vpliva na 

vsestranski razvoj otroka. Z uporabo strokovnih vzgojnih metod se trudimo vzgajati 

samostojne, ustvarjalne in odgovorne posameznike. Prizadevamo si, da ustvarjamo prijetno 

okolje, v katerem se bodo otroci počutili sprejeti in, varni in spoštovani. Ker si  želimo, da boste 

naša vrata odprli z zaupanjem, vam v publikaciji predstavljamo osnovne podatke in delovanje 

zasebnega vrtca Želvica.  

 

Sandra Kolarič, dipl. vzg., ped. vodja 

 

 

VIZIJA VRTCA  

• Vrtec je ustvarjalna hiša, v kateri drug drugega bogatimo z medsebojnim 

sodelovanjem in spoštovanjem. 

• Spodbujamo samostojnost pri hranjenju, umivanju, obuvanju, oblačenju, navajanju na 

pitje iz kozarca in ne nazadnje pri navajanju na suhost. Otrokom omogočamo, da se 

zaradi spoznanja, da zmorejo, počutijo bolje v svoji koži in gradijo na samozavesti.  

• Ustvariti želimo pozitivno okolje, da bodo otroci vrtec sprejemali kot prijetno, 

prijazno in zanimivo izkušnjo.  

• Otrokom želimo dati pozitivno in realno samopodobo, ki temelji na občutku 

sprejetosti in pripadnosti skupnosti, ki ni družina.  
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ORGANIZIRANOST IN DELOVNI ČAS VRTCA  

 

Vrtec Želvica  je Zasebni Zavod s subvencijo občine in brez koncesije, ki deluje kot Zasebni 

zavod vrtec Želvica v Mariboru. Ustanovitelja vrtca sta Luka in Katja Šavora. S svojo 

vzgojno dejavnostjo uresničuje in zagotavlja potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok. 

OSNOVNI PODATKI 

 
ZASEBNI ZAVOD VRTEC ŽELVICA, MARIBOR 

Strossmayerjeva ulica 34a, 2000 Maribor 

Spletna stran vrtca: www.zelvica.com  

Elektronski naslov: info@zelvica.com 

Mobilni telefon: 031-469-864  

Direktorica: Šavora Katja  

 
DELOVNI ČAS VRTCA  

 

• Vrtec je odprt vse delovne dni v letu, tudi med počitnicami. Poslovni čas vrtca je od 

6.30 ure do 16.30 ure.  

• Med počitnicami, ko je v vrtcu prisotnih manj otrok, oddelke zaradi lažje organizacije 

združujemo. Delo organiziramo glede na število prijavljenih otrok, po predhodni pisni 

najavi staršev. 

• Vrtec zagotavlja sočasnost dveh strokovnih delavk v skladu z zakonodajo od 8.00 do 

15.00 ure v skupini prvega starostnega obdobja in od 8.00 do 14.00 ure v skupini 

drugega starostnega obdobja.  

• Vsaka vzgojiteljica ima 10 govorilnih ur letno (vsak prvi ponedeljek v mesecu po 

predhodnem dogovoru, razen v času počitnic).  

• Dosegljivi smo na mobilni številki 031 469 868 (Katja Šavora) ali na 031 469 864 

(vrtec Želvica) ali na e-mailu: info@zelvica.com. 

Strokovni kader: 

Direktorica KATJA ŠAVORA                          od 8. 00  

Pedagoški vodja, Vzg. SANDRA KOLARIČ   od 8.00 – 14. 30/ fiksni delovni čas 

Vzg. JANJA GOTOVNIK GOBEC                    od 8.00 – 14. 30/ fiksni delovni čas 

Pom. vzg. NATALIJA FINGUŠT                      od 9.00 – 16.30 / 6.30-14.00 / 8.00-15.30 

Pom. vzg. LARA TERBUC                                od 8.00 – 15.30 / 6.30-14.00 / 9.00-16.30  

Pom. vzg. INES KETIŠ                                      od 6.30- 10.30  /  12.30-16.30 / 11.30-15.30 

Nadomeščanje porodniške, vzg. Sandre Kolarič: 

Vzg. TOMI HORVAT                                        od 8.30-15.00/ fiksni delovni čas 

 

mailto:info@zelvica.com
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Menjava delovnih časov pom. vzg. na teden dni, oziroma po potrebi, glede na prisotnost otrok 

v vrtcu. 

 
• Zasebni vrtec Želvica, Maribor je zasebna ustanova. 

• Strokovna  podlaga  vzgojno-izobraževalnemu delu v vrtcu je  nacionalni dokument 

Kurikulum  za vrtce, ki je bil potrjen marca 1999 na Strokovnem svetu RS za splošno 

izobraževanje. Cilj kurikuluma je večje upoštevanje človekovih in otrokovih pravic, 

upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok. Otrok je aktiven udeleženec procesa, ki z 

raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti pridobiva nova znanja in 

spretnosti. 

• Vrtec si pridržuje pravico, da združuje več oddelkov na začetku in koncu poslovalnega 

časa, ter ob pojavu izjemnih okoliščin. 

• Ob začetku vsakega novega šolskega leta, po potrebi pa tudi med šolskim letom, lahko 

vrtec organizacijsko preoblikuje oziroma spremeni sestavo oddelkov. 

• Vrtec ima eno enoto, v njej sta dve skupini – ena skupina je kombinirana in druga je 

drugega starostnega obdobja. 

 

PROGRAMI GLEDE NA VRSTO IN TRAJANJE: 

Izvajamo programe za naslednja starostna obdobja:  

- kombinirani oddelek: od 1 do 6 let (19 otrok) 

- 2. starostno obdobje: od 5 do 6 let (24 otrok) 

 

V vrtcu izvajamo dnevni program.  

Dnevni program traja od 6 do 9 ur. Obsega vse dejavnosti, ki 

izhajajo iz dnevnega urnika in rutine. 

Dnevni program je namenjen otrokom od 11. meseca starosti 

do vstopa v šolo in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok. 

 

 
V šolsko leto 2021/22 vstopamo izkušenejši za organizacijo vrtca v času epidemije. Sledimo 

priporočilom NIJZ in MIZŠ z upoštevanjem umivanja/razkuževanja rok, higieno kašlja, 

uporabo zaščitnih mask, upoštevanjem medosebne razdalje.  

Tudi v prihodnje bodo ukrepi ter z njimi povezana organizacija dela in vsebina programa 

prilagojeni priporočilom NIJZ. Ob tem se zavezujemo k rednemu obveščanju staršev, ter si 

želimo konstruktivnega sodelovanja, saj bomo le s skupnim trudom lahko zagotovili zdravo in 

varno bivanje vsem v našem vrtcu. 
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PROGRAM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 
Program je zasnovan na ciljih in smernicah predpisanega nacionalnega programa - Kurikuluma 

za vrtce na način, da so upoštevane splošne razvojne značilnosti otroka, specifičnosti skupine, 

otrokovi interesi in njihova močna področja. Osnovno vodilo v našem vrtcu je ustvarjanje 

pozitivnih odnosov, vzgajanje za razvijanje vrednot ter razvijanje najrazličnejših kompetenc, 

kot so reševanje problemov, odgovorno sprejemanje svojih odločitev, razvijanje bralne kulture, 

ustvarjalnosti, domiselnosti in iznajdljivosti, razvijati zanimanje za družbeno in naravno okolje, 

skrbeti za svoje zdravje z dovolj gibanja in zdravo prehrano. Tako otrok preko učnega procesa 

pridobiva izkušnje in znanja na čustvenem, socialnem, gibalnem in intelektualnem področju. 

 

Globalni cilji:  

GIBANJE  

• Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju.  

• Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok.  

• Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti.  

JEZIK  

• Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika.  

• Spodbujanje jezikovne zmožnosti (artikulacija, besednjak, 

komunikacija).  

• Jezik kot objekt igre.  

UMETNOST  

• Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti.  

• Razvijanje ustvarjalnosti (eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi – telesom,  

            glasom, materiali, predmeti in instrumenti).  

DRUŽBA  

• Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v  

            dejavnosti in vsakdanje življenje.  

• Spoznavanje samega sebe in drugih ljudi.  

• Seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja.  

NARAVA  

• Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti.  

• Razvijanje spoštljivega odnosa do žive in nežive narave.  

• Spoznavanje svojega telesa in zdravega načina življenja.  
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MATEMATIKA  

• Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju.  

• Spoznavanje prostora, njegove meje, zunanjost, notranjost.  

• Spoznavanje odnosa med vzrokom in posledico. 

 

 

PREHRANJEVALNI REŽIM 
 

V vrtcu je razdelilna kuhinja. Zajtrke in malice pripravljajo strokovni delavci sami, v skladu s 

HACCP načrtom vrtca. Kosila nam dostavijo iz DOM POD GORCO d.o.o., Pekrska cesta 56, 

2000 Maribor. GEAPRODUKT oskrba s sadjem in zelenjavo. 

Priprava hrane v našem vrtcu poteka po smernicah sistema HACCP (sistem zagotavljanja 

zdravstvene ustreznosti po metodah spremljanja in obvladovanja tveganj pri pripravi hrane). 

Tehnološka pot priprave poteka tako, da so nadzorovani vsi koraki manipulacije z živili, od 

nabave in prevzema živil pa vse do delitve 

hrane.  

- Prav tako je zagotovljena varnost 

živil, ki jih v vrtec prinašajo starši 

(praznovanja rojstnih dni), viden 

mora biti izvor živila.  

- Prehrana predšolskega otroka mora 

zadostiti otrokovim fiziološkim in 

psihološkim potrebam, torej mora biti 

kalorično in hranilno uravnotežena ter zdravstveno neoporečna.  

- Otroci naj v tem obdobju oblikujejo ustrezne prehranske navade in ustvarijo pozitiven 

odnos do zdravega ter kulturnega načina prehranjevanja.  

Z uravnoteženo prehrano pripomoremo k skladni rasti in razvoju ter dobri psihofizični kondiciji 

otroka.  

- Pri sestavi jedilnikov se upoštevajo vsa prehranska načela in hranilno energetske 

potrebe predšolskega otroka, upoštevamo, da so dnevno na jedilniku sadje, zelenjava, 

mlečni izdelki, kot tekočino ponujamo nesladkan čaj in vodo.  

- Posebno pozornost posvečamo kulturi prehranjevanja in oblikovanju dobrih 

prehranskih navad (umirjeno prehranjevanje, sodelovanje otrok pri pripravi pogrinjkov, 

delitvi hrane, pospravljanju po končanem obroku …).  
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Nudimo tudi vegetarijanske in brez glutenske obroke. 

Tedenski jedilnik si lahko starši ogledate na oglasni deski v vrtcu ali na spletni strani vrtca. 

SODELOVANJE S STARŠI 

Starši so pomemben in sestavni del življenja in dela v vrtcu. Vsi zaposleni si prizadevamo, da 

je komunikacija med vrtcem in starši prijazna in kakovostna. Trudimo se vzpostaviti take 

odnose, ki bodo temeljili na medsebojnem zaupanju za zdrav otrokov razvoj in napredek. 

Načini sodelovanja in povezovanja s starši: 

Formalne oblike sodelovanja- strokovna srečanja 

• roditeljski sestanki, 

• individualni pogovori o otroku, 

• tematska predavanja za starše. 

Neformalne oblike sodelovanja - druženje s starši 

• prisotnost staršev ob uvajanju  otroka, 

• dnevni kontakti, 

• informiranje staršev preko oglasnih desk, publikacije vrtca, 

• različna druženja otrok, staršev in pedagoških delavcev, 

• družinski dan v mesecu marcu, 

• medgeneracijsko sodelovanje (babice, dedki), 

• drugo po programu. 

OBVEŠČANJE STARŠEV 

 

Informiranje staršev o življenju in delu vrtca poteka na 

različne  

načine:  

- vsakodnevno ob srečanju ob prihodu in odhodu 

otroka, 

- preko pisnih informacij na oglasni deski,  

- preko elektronske pošte, 

- s spletno stranjo vrtca, 

- s SMS sporočili. 
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PRIREDITVE  

- Druženje s starši poteka tudi ob prireditvah in izletih, ki jih organizira vrtec.  

DELAVNICE ZA STARŠE  

- V letnem delovnem načrtu vsaka vzgojiteljica načrtuje skupne delavnice za starše in 

otroke. 

ČASOPIS VRTCA ŽELVCICA 

- Vrtec izdaja svoj časopis. Dva izvoda letno. V časopisu lahko starši spremljate, kako 

poteka delo v vrtcu in naše aktualne dogodke.  

 

 

DNEVNA RAZPOREDITEV DELA 

Dnevna rutina v vrtcu je oblikovana glede na razvojne potrebe otroka. Potek dejavnosti, 

naveden v spodnji tabeli, je okviren in se sproti prilagaja posebnim dogodkom in 

razpoloženju otrok, ter tako zagotavlja dovolj časa za umirjene prehode med dejavnostmi. 

            ČAS                 DEJAVNOST 

• 6.30 - 8.15  sprejem otrok v vrtec, vključevanje otrok v igro in  

individualna igra 

• 8.15 - 8.45 zajtrk, nega 

• 8.45 - 9.45 PRAVLJIČNE URICE, LUTKOVNE URICE, 

TELOVADBA, GLASBENE URICE 

• 9.45 - 10.00 dopoldanska malica, nega 

• 10.00 - 11.00 načrtovane in spontane, skupinske in individualne različne  

dejavnosti, igra na prostem 

• 11.00 - 12.00 kosilo, nega 

• 12.00 - 13.30 počitek 

• 13.30 - 14.00 popoldanska malica, nega 

• 14.00 - 15.00 ANGLEŠKE URICE, PLESNE URICE 

• 15.00 - 16.30 dejavnosti v igralnici ali na prostem, odhod otrok domov 
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PREDNOSTNA NALOGA 

 
OTROK V NARAVI, V POVEZAVI Z GOZDNO PEDAGOGIKO 

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

spoznavanje gozda oziroma narave kot ekosistema, ampak bistveno posega tudi v vzgojo in 

celostni razvoj tako otrok kot odraslih. Je recept za zdrav, umirjen in optimalen razvoj vseh nas. 

Gozd oblikuje vrednote, ki se ne odražajo samo v pozitivnem odnosu do narave in okolja, 

ampak tudi v ustreznem doživljanju samega sebe in življenja. Z godno pedagogiko otrokom in 

odraslim omogočamo varno in sproščeno raziskovanje narave, prepoznavanje lastnih občutkov 

in potreb, ter pravilno odzivanje nanje in to v najbogatejšem učnem okolju.  

Izvajali bomo vsakodnevne zabavne 

dejavnosti, ki bodo razvijale razne spretnosti v 

naravi in bodo prispevale k veselju, ugodju in 

dobremu počutju otrok. Spodbujali bomo 

izvajanje vodenih dejavnosti in proste igre.  

CILJI: 

- Spremljanje otrokovega napredka. 

- Spodbujanje diskusije in sodelovanja 

med otroci. 

- Spoznavanje gibalnih konceptov skozi 

igro v odprtem učnem okolju.  

 

VSEBINA: Poskušali bomo izvajati vsakodnevne zabavne dejavnosti, ki bodo razvijale 

ustvarjalnost, da nas čim bolj poveže z naravo,pri čemer si želimo, da bi ta gozd doživeli z 

vsemi čutili. Kljub številnim igračam pozabljamo, da ima naravo tisto moč, da naenkrat 

stimulira vse čute in tako pripomore k čim boljšemu razvoju in počutju. V odprtem učnem 

okolju so otroci aktivno vključeni, saj jim znanje ni ponujeno, ampak njim je le podan izziv, na 

katerega v trenutnem času in prostoru iščejo možne rešitve. Pri tem je bistveno raziskovanje, ki 

je posledica otrokom prirojene radovednosti. Plod tega raziskovanja narave pa je krepitev 

ustvarjalnosti.  

ČAS IZVEDBE: od oktobra 2021 do vključno maja 2022 
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PROJEKTI VRTCA:  

- PROJEKT: PASAVČEK 

 

Projekt se izvaja v oddelku 5 – 6 let in v kombiniranem oddelku od 1 

-6 let.   

 

NAMEN: PRAVILNA UPORABA OTROŠKIH VARNOSTNIH 

SEDEŽEV  

 

CILJI:  

- spoznavanje pomena varne uporabe otroških sedežev v avtomobilu,  

- pozitivna spodbuda opozarjati otroke na redno, pripenjanje: Red je 

vedno pas pripet!  

 

NAČELA: Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije, ter drugih 

načinov izražanja. 

 

CILJNA SKUPINA: Otroci v starosti od 1-6 let in njihovi starši.  
 

VODJA PROJEKTA: Sandra Kolarič v povezavi s Svetom za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu in Filozofsko fakulteto v Ljubljani. 

 

ČASOVNA OPREDELITEV:   

- november 2021: načrtovanje posameznih dejavnosti,  

- december 2021 do marec 2022: izvajanje projektnih 

aktivnosti, sodelovanje z različnimi institucijami in 

posamezniki, srečanja s starši,  

- april 2022: oddaja končnega poročila in evalvacije projekta.  

 

EVALVACIJA: ob koncu projekta 

 

IZVAJALCI: Sandra Kolarič, Natalija Fingušt, Janja Gotovnik 

Gobec, Lara Terbuc 
 

 

- GIBALNI PROGRAM - PROJEKT MALI SONČEK  

 

PROJEKT SE IZVAJA V ODDELKIH OD 1 – 6 LET 

 

NAMEN: program mali sonček je namenjen obogatitvi programa na področju gibanja s 

sodobnimi gibalno-športnimi vsebinami v vrtcu, ki vključujejo sodobne športne 

pripomočke in za vzpodbujanje staršev k aktivnemu sodelovanju / poudarek je na igri in 

vadbi. 

  

CILJI:  

- spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega 

časa,  

- pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem  

udejstvovanju,  

- otroci preko igre usvajajo osnovne elemente različnih športov. 
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CILJNA SKUPINA: otroci stari od 1 – 6 let  

  

IZVAJALCI: strokovni delavci  

 

SODELUJOČI: Zavod za šport RS Planica 

 

KOORDINATOR: Janja Gotovnik Gobec 

 

Celo šolsko leto in vsebuje 4 stopnje:  

• Mali sonček – modri (za otroke od 2. do 3. leta);  

• Mali sonček – zeleni (za otroke od 3. do 4. leta);  

• Mali sonček – oranžni (za otroke od 4. do 5. leta);  

• Mali sonček – rumeni (za otroke od 5. do 6. leta).  

 

 
 

- VARNO S SONCEM  

 

S preventivnim programom Varno s soncem 

opozarjamo na pomen pravilne zaščite pred 

škodljivim delovanjem sončnih žarkov.  

Cilji: 

- ozaveščati o škodljivosti prekomernega 

izpostavljanja soncu 

- ozaveščati o zaščiti pred soncem 

- varna in pravilna raba zaščitnih sredstev 

 

- ZDRAVJE V  VRTCU 

 

Projekt je podprt s strani NIJZja in je usmerjen v vse ciljne 

skupine v vrtcu (otroci, starši, delavci). Z vsebinami želimo 

spodbuditi, da bi se vsakodnevno odločali za zdrav način življenja 

na vseh področjih, ki vplivajo na kvaliteto zdravja. Sem sodi 

spodbujanje gibanja in uživanja zdrave hrane, razvijanje zdravih 

medsebojnih odnosov, preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, 

odvajanje zdravju škodljivih razvad, preprečevanje izgorevanja na 

delovnem mestu, preventivni ukrepi za zdravje zob, vzgoja za 

zdravje.  

Rdeča nit 2021/2022: KREPIM SEBE IN MOJO SKUPNOST 

Počutje posameznika, skupine, skupnosti je zelo pomembna in 

tudi eden od pogojev za dobro zdravje. 
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Cilji:  

- ozaveščanje dejavnikov tveganja 

- razvijanje pozitivnih navad, ki vplivajo na zdravje.  

 

 

- PROJEKT ŽELVICA 

• BRALNI NAHRBTNIK ŽELVICA: 

vsak vikend potuje Želvica s svojim 

dnevnikom k enemu otroku. Otrok si izbere 1 

knjigo in jo doma s skupaj s starši prebere. Vsebino pravljice nariše in nam 

predstavi v vrtcu. Izvajalci: Sandra Kolarič, Natalija Fingušt, Janja 

Gotovnik Gobec, Lara Terbuc, Ines Ketiš, Tomi Horvat, sodelujoči: vsi otroci iz našega oddelka 

in njihovi starši. Ta projekt se izvaja skozi celotno šolsko leto.  

 

 

- ČASOPIS VRTCA ( 2 št. na leto) 

- EKO ŠOLA 

 

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program 

celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen 

spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju 

med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in 

izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v 

lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam 

podeljujemo mednarodna priznanja – zelene zastave. To je 

tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam 

za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi 

kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education). 

Cilji projekta:  

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in 

naravo postane del življenja.  

Drugi cilji so: 

• uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost, 

• spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej, 
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• učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija), 

• povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi, 

• razvijati pozitivne medsebojne odnose, 

• sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine, 

• vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju, 

• povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše. 

Izvajalci: Strokovne delavke: Janja Gotovnik Gobec, Lara Terbuc, Sandra Kolarič, Natalija, 

Fingušt. 

KOORDINATOR: Janja Gotovnik Gobec 

ČAS TRAJANJA: Celo šolsko leto 

Projekti in program dela: 

a) Področje iz Zgodnjega naravoslovja 

- SEMENA IN VRTOVI – šolska VRTilnica 

 

b)  Izvesti aktivnosti v okviru dveh obveznih tematskih 

sklopov 

- MLADI V SVETU ENERGIJE 

- ŽIVETI S PODNEBNIMI  SPREMEMBAMI 

C)  Izbrani projekti 

- Znanje o gozdovih – LEAF (izobraževanje in ozaveščanje o 

gozdovih in njihovi vlogi) 

- Ekobranje za ekoživljenje – branje na tematiko 

ekološko-vzgojnih vsebin 

- Mlekastično! Izberem domače (pot mleka od 

kmetije do kozarca, od kod prihaja mleko, s čim se 

krave prehranjujejo pozimi in s čim pozimi, koliko 

mleka daje krava….) 

- Ne zavrzi oblek, ohrani planet! – odgovorno 

ravnanje z rabljenimi oblačili, ločeno zbiranje 

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

rabljenih oblačil, plakat, risba, kako ravnamo z rabljenimi 

in odsluženimi oblačili… 
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI: 

Za popestritev programa bo poskrbljeno z obogatitvenimi dejavnostmi in sicer glede na 

starostno stopnjo otrok. 

ANGLEŠČINA S TOMIJEM:  

V predšolskem obdobju so to običajno prva srečanja otrok s tujim jezikom, na osnovi katerih 

si otrok izoblikuje določeno predstavo, pridobi si temelje, zanimanje in veselje za tuje jezike. 

  

Najpomembnejši cilji učenja tujega jezika so naslednji: 

• otrok spoznava drugačnost, 

• otrok si pridobi "posluh za tuj jezik" in način izgovorjave tistih glasov, ki jih ni v 

materinem jeziku, 

• otrok si razvija slušno razumevanje v dani situaciji, 

• otrok se odziva na zahteve, spodbude in vprašanja v vsakdanji situaciji, 

• otrok prepoznava in poimenuje osnovne predmete, živali in rastline iz njegovega 

najbližjega okolja. 

Metode in sredstva so raznolike, izbrana v skladu z zastavljenimi cilji (rajalne in gibalne igre, 

pesmice, glasbene dramatizacije, poslušanje in pripovedovanje pravljic, družabne igre in igre 

s pravili, didaktične igre, igre vlog,…). Prispevajo k motiviranosti otrok za dejavnosti in 

učenje tujega jezika. 

Vsebine: 

 

MESEC TEMA DEJAVNOSTI 

OKTOBER Hello, my friedns - Pozdrav v angleščini 

(Hello song, Goodbye 

song),  

- predstavitev »I am ….. 

What's your name?«, 

- zgodbica? 

NOVEMBER Numbers, colours and animals - Zgodbica, 

- pesmi in igre za učenje 

barv in števil, 

- predstavitev angleških 

izrazov za živali + pesem, 

ples. 

DECEMBER Christmas holiday sesason - Zgodbica, 

- božična pesem,  

- praznične delavnice 
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JANUAR Weather and food - Spoznavanje angleških 

vremenskih pojavov 

skozi pesem in igre; 

How's the weather today? 

(Super simple song), 

- spoznavanje angleških 

izrazov za hrano, 

- socialna igra, 

- zgodbica? 

FEBRUAR Body - Spoznavanje izrazov za 

dele telesa v angleškem 

jeziku, 

- pesem Head, shoulders, 

knees and toes 

- socialna igra. 

MAREC Clothes - zgodbica? 

- Spoznavanje angleških 

besed za oblačila skozi 

igro (oblačila po 

prostoru; otroci na znak 

poiščejo določen kos). 

APRIL Toys - Spoznavanje angleških 

izrazov za igrače, 

- pesem Toy Song. 

MAJ Fun - Ponovitev celotne snovi, 

- igre na željo otrok. 
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PLESNE URICE Z INES:  

Gibanje in igra sta dva zelo pomembna dejavnika pri otrokovem razvoju. S plesom otrok na 

zabaven način pridobi motorične spretnosti in razvija gibalne sposobnosti, pridobiva podobo o 

sebi in izoblikuje, ter gradi svoj čustveni, intelektualni in socialni razvoj. Na plesnih uricah prvo 

razgibamo telo in ob tem vključujemo različne gibe povzete po jogi (drevo, lastovka, ladja,..), 

nato pritegnemo otrokovo pozornost tako, da jim na podlagi kratkih zgodb in poosebljenih likov 

v otroški glasbi predstavimo plesne korake in gibe, tako ustvarimo prijetno atmosfero in 

spodbujamo domišljijo in kreativnost. Plesne koreografije se spreminjajo glede na letne čase in 

aktualne praznike. Tematsko so razdeljene na pet obdobji. V vsakem obdobju spoznamo 

različne plesne tehnike, katere so prilagojene starosti otrok. V ples vključujemo različne rajalne, 

ljudske in didaktične igre, s katerimi spodbujamo otrokovo samozavest, pozitivno interakcijo z 

drugimi vrstniki, potrpežljivost, pogum, vztrajnost, hitrost in spretnost. Ob koncu plesnih uric 

umirimo in sprostimo telo, ter s spodbudnimi besedami pohvalimo otroke. 

 

GIBALNI CILJI: 

• Doživlja in opazuje ples plesne učiteljice, 

• zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 

• pridobiva podobo o sebi in se orientira v lastnem telesu, 

• spoznavanje svojih gibalnih sposobnosti,  

• zaznava oblike in različna gibanja, 

• ob plesni igri si izmišljuje gibalna zaporedja, gibe in različne položaje telesa, 

• spoznava razlike med gibanjem in mirovanjem, 

• zavedanje prostora in časa, 

• zaznavanje oblik in različnih elementov, ki jih vključujemo v gibanje in ples. 

 

OPERATIVNI CILJI: 

• Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja naprej in nazaj, koraki v levo in desno, 

križanje nog, predkloni, dvigovanje rok in nog, miganje s prsti, vrtenje v levo in desno 

smer, brcanje z nogo naprej v poskoku, ploskanje), 

• razvijanje natančnosti gibov, spoznavanje ritma, gibanje po ritmu, razvijanje neverbalne 

komunikacije z gibi telesa, gibljivosti, vztrajnosti in spretnosti pri plesnih korakih, uri 

in občuti svoje dele telesa ob premikanju na glasbo, s plesom izraža svoja čustva in 

občutke, 

• krepi pomnjenje, predstavljanje, domišljijo in mišljenje, 

• spoznavanje pomena sodelovanja, ter spoštovanja in upoštevanja drugačnosti, 
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• spodbujanje otrokovega čustvenega, intelektualnega in socialnega razvoja, 

• spodbujanje ustvarjalnega mišljenja in reševanja problemov med plesnimi igrami, 

• razvijanje hitrosti, spretnosti in gibljivosti, 

• sproščeno gibanje in umiritev telesa z otroško jogo, 

• razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, 

rok in nog) in ravnotežje, 

• uvajanje otrok v igre s pravili, 

• uvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in didaktičnih iger. 

 

VLOGA ODRASLEGA: 

 

• Otroke motivira in spodbuja, saj tako poskrbi za zaupno vzdušje, 

• na zanimiv način in doživeto predstavi plesne korake, da pritegne njihovo pozornost, 

• otroke opazuje in spremlja njihov gibalni razvoj, 

• nudi jim ustrezne izzive in jim omogoča, da se dejavnosti lotijo sproščeno, brez strahu 

pred neuspehom, 

• pri izvajanju dejavnosti jih opogumlja, usmerja, popravlja, jim svetuje, pomaga in z 

njimi sodeluje. 

• Dejavnosti se organizirajo, tako, da otroci čim bolj sodelujejo in so aktivni, 

• Ozaveščanje in navajanje otrok na varnost pri izvajanju dejavnosti in uporabi rekvizitov. 
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PRAVLJIČNE URICE / strokovni delavci v vseh oddelkih 

 

Vsebino pravljic smo zastavili z namenom predstaviti različne dežele, kulture in značilnosti 

le-teh. Pravljice bomo izbirali letnim časom primerno. Poslušali bomo različne tipe pravljic: 

pripovedovane, glasbene, ljudske, avtorske … 

GLOBALNI CILJI:  

- otrok prisluhne pravljici;  

- ob poslušanju pravljice otrok doživlja estetsko ugodje;  

- otrok je motiviran za poslušanje;  

CILJI: 

- poslušanje glasbenih pravljic; 

- poslušanje branih pravljic; 

- sodelovanje v pogovoru; 

- izražanje čustev, občutkov, mnenj; 

- medsebojno sodelovanje; 

- samostojno ob knjigi, z dramatizacijo, z različnimi likovnimi tehnikami ali s pomočjo 

pripravljenih pripomočkov obnavljanje zgodbe in spoznavanje časovnega sosledja dogodkov;  

- spodbujanje lastne kreativnosti, izražanja in razmišljanja;  

Pravljične urice se bodo začele s pozdravom in uvodno motivacijo oziroma pripravo na 

poslušanje. Otroci bodo spoznavali glasbene ter pripovedovane pravljice različnih držav, 

narodnosti, kultur, avtorjev. Dejavnost bo potekala v obliki pogovora. Ob zaključku pravljice 

bodo učenci s pomočjo vprašanj obnovili zgodbe in izražali svoja občutja. 

Pravljične urice so oblika knjižne vzgoje, ki otroke uvaja v pravljični svet knjige, hkrati pa jih 

postopno in sistematično pripravljajo na vzgojo s knjigo. Otrok si s tem širi literarno obzorje, 

bogati besedni zaklad in literarni okus.  
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LUTKOVNE URICE V ODDELKU  5 – 6 let 

GLOBALNI CILJI: 

- razvoj kreativnosti in občutka za estetiko, kritično 

mišljenje; 

- boljša socialna rast in kooperativnost; 

- izboljšanje komunikacijskih sposobnosti; 

- razvoj moralnih in duhovnih vrednot; 

- zavedanje samega sebe; 

CILJI: 

- spodbujati ustvarjalno izražanje;  

- spodbujati in povečati domišljijo; 

- razvijati spontano besedno izražanje; 

- razvijati spretnosti pisanja in gladkega branja; 

- pridobivati občutek za vrednotenje literature; 

- medsebojno usklajevati in razvijati občutek za čas in prostor; 

- spodbujati otrokov občutek lastne vrednosti; 

- razvijati samozaupanje in doseganje osebnega zadovoljstva; 

- sproščati strahove, agresije in frustracije na sprejemljiv način; 

- razvijati socialno-interakcijske spretnosti; 

- pridobivati sposobnosti za reševanje problemov; 

- izboljšati drobno-gibalne spretnosti; 

- pomagati opazovati svet z vsemi čutili; si zapomniti opazovano, nato pa ga obdelati in 

oživiti z lutkami; 

Smisel dela kreativne drame je ustvariti izkušnje, skozi katere otroci lažje razumejo  

medčloveške odnose, se vživijo v življenje drugih ljudi in uvidijo alternativne možnosti za  

reakcije in dogodke. Otroci eksperimentirajo v »kot da« situacijah in se z igro distancirajo od 

realnosti. Srečajo se z nekim problemom, dialog, ki ga ustvarjajo, pa je odvisen od okoliščin, 

v katerih skupina dela, od improvizacije in domišljije posameznika  in skupine. Ta dejavnost 

je nekaj, kar zmore vsak otrok. 
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GLASBENE URICE Z REBEKO 

 
ZNAČILNOSTI WILLEMSOVEGA PRISTOPA 

1. Metodološki sistem Edgarja Willemsa je namenjen celoviti glasbeni vzgoji in 

vsestranskemu oblikovanju človeške osebnosti. Ima filozofske in psihološke temelje in je  

 

osnovan na naslednjih načelih: 

• zavedati se, da so glasba, človek in kozmos v tesni povezavi; 

• spoštovati naravno ureditev in njene obstoječe hierarhične zakone; 

• voditi didaktično dejavnost, ki upošteva predvsem bistvene glasbene elemente 

(esencializem) in ne le njihovega zunanjega, površinskega videza (formalizem); 

• voditi glasbeni razvoj, ki posnema napredovanje v maternem jeziku. 

Pomen glasbenega uvajanja je v tem, da omogoča intenziven in sistematičen pristop do 

glasbene in širše estetske vzgoje že v zgodnjem otroštvu. Otroci skozi vodeno igro razvijajo 

glasbene sposobnosti in usvajajo osnovna glasbena znanja. S tem polagajo trdne temelje za 

kasnejše glasbeno izobraževanje, si razvijajo glasbeni okus ter oblikujejo svoj odnos do 

glasbe in umetnosti v širšem smislu. 

 

1-3 letniki 

PODROČJE: Vzgoja slušnega zaznavanja 

Cilji: 

• PREPOZNAVANJE DOLOČENEGA ZVOKA MED DRUGAČNIMI 

• PREPOZNAVANJE, PONAVLJANJE IN IZMIŠLJANJE NIZKIH, SREDNJIH IN 

VISOKIH TONOV 

• IZVAJANJE TONSKEGA GIBANJA 

• IZMIŠLJANJE MELODIČNIH INTERVALOV 

• IZMIŠLJANJE MELODIČNIH MOTIVOV 

PODROČJE: Ritmična vzgoja 

• IGRE ZA SPROSTITEV IN OGREVANJE  

• IZVAJANJE RITMOV BREZ VOKALIZACIJE  

• PONAVLJANJE HITRIH RITMIČNIH ZAPOREDIJ  

• IZVAJANJE DINAMIKE: GLASNO – TIHO,  

• SPOZNAVANJE RAZLIČNIH HITROSTI IZVAJANJA GLASBE (HITRO – POČASI)  
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PODROČJE: Petje in pesmi 

• RAZVIJAMO SPROŠČENOST IN LEPOTO GLASU 

• RAZVIJAMO OBSEG GLASU  (pesmi transponiramo) 

• IZVAJAMO LJUDSKE IN 2-5 TONSKE PESMI 

 

PODROČJE: Naravno telesno gibanje  

Namen tega dela učne ure, s katerim zaključimo naše tedensko srečanje, je spodbujati 

sproščeno telesno gibanje (tesno povezano z občutkom za ritem) in okrepiti otrokov občutek 

za mero.  

Pedagoški cilj:  

• OTROCI SE PO PESMICI ZA GIBANJE GIBLJEJO IN RAZVIJAJO GIBALNO 

IZRAŽANJE 

• UPORABIMO NARAVNA TELESNA GIBANJA KOT SO: HOJA, TEK, SKAKANJE, 

ZIBANJE, KROŽNO GIBANJE IN NIHANJE ROK 

 

3-6 letniki 

PODROČJE: Vzgoja slušnega zaznavanja 

Cilji: 

• PREPOZNAVANJE DOLOČENEGA ZVOKA MED DRUGAČNIMI 

• PREPOZNAVANJE ENAKIH ZVOKOV 

• PREPOZNAVANJE, PONAVLJANJE IN IZMIŠLJANJE NIZKIH, SREDNJIH IN 

VISOKIH TONOV 

• PREPOZNAVANJE IN IZVAJANJE TONSKEGA GIBANJA 

• PONAVLJANJE IN IZMIŠLJANJE MELODIČNIH INTERVALOV 

• PONAVLJANJE IN IZMIŠLJANJE MELODIČNIH MOTIVOV 

• MELODIČNE INVENCIJE 

• IZVAJANJE ALIKVOTNIH TONOV Z ZVOČNO CEVJO 

• IZVAJANJE IN PREPOZNAVANJE DUROVEGA IN MOLOVEGA KVINTAKORDA 

PODROČJE: Ritmična vzgoja 

• IGRE ZA SPROSTITEV IN OGREVANJE  

• IZVAJANJE RITMOV BREZ VOKALIZACIJE  

• IZVAJANJE RITMOV Z VOKALIZACIJO  

• PONAVLJANJE HITRIH RITMIČNIH ZAPOREDIJ  

• IZVAJANJE DINAMIKE: GLASNO – TIHO, NARAŠČAJOČE – POJEMAJOČE  
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• SPOZNAVANJE RAZLIČNIH HITROSTI IZVAJANJA GLASBE (HITRO – POČASI) IN 

AGOGIČNIH SPREMEMB (VEDNO HITREJE, VEDNO POČASNEJE)  

• IZVAJANJE KRATKIH IN DOLGIH ZVOKOV 

• IZVAJANJE RITMA IZ GOVORNEGA JEZIKA  

 

PODROČJE: Petje in pesmi 

• RAZVIJAMO SPROŠČENOST IN LEPOTO GLASU 

• RAZVIJAMO PRAVILNO INTONACIJO, RITMIKO IN IZGOVORJAVO 

• RAZVIJAMO OBSEG GLASU  (pesmi transponiramo) 

• IZVAJAMO LJUDSKE IN UMETNE PESMI 

 

PODROČJE: Naravno telesno gibanje  

Namen tega dela učne ure, s katerim zaključimo naše tedensko srečanje, je spodbujati 

sproščeno telesno gibanje (tesno povezano z občutkom za ritem) in okrepiti otrokov občutek 

za mero.  

Pedagoški cilj:  

• OTROCI ZAČUTIJO MERO IN ZNAČAJ DOLOČENE GLASBENE VSEBINE IN Z NJO 

USKLADIJO SVOJE GIBALNO IZRAŽANJE 

• UPORABIMO NARAVNA TELESNA 10 GIBANJA KOT SO: HOJA, TEK, SKAKANJE, 

GALOP, HOPSANJE, ZIBANJE, KROŽNO GIBANJE IN NIHANJE ROK 

• OTROCI SE PO GLASBENIH POSNETKIH GIBAJO: (Izberemo lahko primere iz 

glasbene literature (R. Schumann: Album za mladino, J. S. Bach: Zbirka skladb za Ano 

Magdaleno, B. Bartok: Mikrokozmos itd). 

 

TELOVADBA V ŠD CENTER MARIBOR 

Vadba potekala v 

gimnastični telovadnici ŠD 

Center Maribor, v 

dopoldanskih urah, enkrat 

mesečno. Namen same 

vadbe je pridobivanje gibalnih navad in razvoj spretnosti premagovanja ovir, poudarek pa na 

spodbujanju občutka za delo v skupini, vztrajnosti, samodiscipline ter navajanju otrok na vadbo 

v povsem novem učnem okolju. Vadba bo temeljila predvsem na krepitvi gibalnih sposobnosti, 
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kot so moč, gibljivost, ravnotežje in hitrost, torej nadgradnji naših osnovnih motoričnih 

sposobnosti.  

Urice vadbe potekajo pod vodstvom profesorice športne vzgoje, trenerke športne gimnastike in 

vzgojiteljice. Prvi del ure je namenjen ogrevanju in pripravi na samo vadbo (poligoni, igre, 

sodelovanje v paru, manjših skupinah, elementarne igre,…), sledi pa glavni del, v katerem se 

glede na število otrok in vrsto vadbe razdelimo na več skupin ter določimo vadbene postaje, 

sestavljene iz vaj za premagovanje ovir, skokov v globino (jama s penami ali blazina), različnih 

oblik gibanja (plazenje, lazenje, poskoki, tek, hoja,…), plezanja po klopeh, letvenikih, skokov 

na malem in velikem trampolinu, guganja na krogih, vrvici in drogovih. Po uspešno zaključeni 

vaji sledi počitek in zaslužena nagrada (štampiljka). Posamezna ura vadbe traja 45 minut. 

 

DODATNE DEJAVNOSTI 

Staršem in otrokom  bomo ponudili dodatne dejavnosti, ki jih bodo vodile strokovne delavke 

vrtca v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Z njimi želimo zadovoljiti potrebe tistih otrok, ki 

potrebujejo še več aktivnosti, ki niso zajete v programu vrtca in tistih staršev, ki želijo otroku 

omogočiti raznovrstne dodatne dejavnosti. Te dejavnosti so dodatno plačljive in jih krijejo 

starši sami. 

 

 

 1. MUZEJSKI ABONMA - MUZEJ NARODNE 

OSVOBODITVE MARIBOR 

NAMEN: spoznavanje običajev naših prednikov, ogled razstav 

in ustvarjanja. 

DELAVNICE: CILJNA SKUPINA: od 3 – 6 let 

SODELUJOČI: Uroš Dokl, muzej NOB 

IZVAJALCI: Sandra Kolarič, Natalija Fingušt, Janja Gotovnik Gobec, Lara Terbuc, Ines 

Ketiš, Tomi Horvat 

KOORDINATOR: Sandra Kolarič 

ČAS IZVAJANJA: celo šolsko leto 2021/ 2022 
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2. LUTKOVNI ABONMA – LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR 

NAMEN: razvijanje domišljije s pomočjo lutke 

CILJNA SKUPINA: od 3 – 6 let 

IZVAJALCI: Sandra Kolarič, Natalija Fingušt, Janja 

Gotovnik Gobec, Lara Terbuc, Ines Ketiš, Tomi Horvat 

KOORDINATOR: Sandra Kolarič 

ČAS IZVAJANJA: celo leto / 3 predstave 

 

 

 

 

 

 

CILJI VRTCA 

 
Sodobne smeri predšolske vzgoje so usmerjene k otroku in izhajajo iz različnih teorij njihovega 

razvoja. Iz tega razloga pri zastavljanju ciljev in nalog upoštevamo specifičnosti predšolskega 

otroka ter potrebne pogoje za njegov razvoj.  

 

 

Splošni vzgojni cilji predšolske vzgoje:  

• Razvijanje sposobnosti razumevanja in 

sprejemanja sebe in drugih.  

• Razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, 

upoštevanje različnosti in sodelovanje v 

skupinah.  

• Razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in 

izražanja.  

• Negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje 

neodvisnega mišljenja.  

• Spodbujanje jezikovnega razvoja in učinkovito ter ustvarjalno rabo govora.  

• Posredovanje znanj z različnih področij znanosti in vsakodnevnega življenja.  

• Spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja.  
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• Razvijanje gibalnih sposobnosti in spretnosti.  

• Razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za zdravje.  

 

Cilji Kurikula za vrtce:  

• Odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke.  

• Pestra in raznovrstna ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu, 

ki hkrati omogoča poglobljenosti na določenih področjih.  

• Omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino, 

oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (ne 

diskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno 

pripadnost, telesno in duševno 

konstitucijo).  

• Upoštevanje in spoštovanje 

zasebnosti ter intimnosti otrok.  

• Dvig kakovosti medosebnih 

interakcij med otroki ter med otroki 

in odraslimi v vrtcu.  

• Večja avtonomnost in strokovna 

odgovornost vrtcev in njihovih 

strokovnih delavcev.  

• Povečanje vloge evalvacije 

(kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu.  

• Izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.  

 

Načela Kurikuluma za vrtce:  

• Načelo odprtosti kurikuluma, avtonomnosti in strokovne odgovornosti vrtca in 

strokovnih delavcev v vrtcu.  

• Načelo demokratičnosti in pluralizma.  

• Načelo enakih možnosti, omogočanja izbire in upoštevanje drugačnosti.  

• Načelo uravnoteženosti.  

• Načelo timskega načrtovanja in izvajanja vzgojnih del.  
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• Načelo kritičnega vrednotenja (evalvacije, refleksije, analize).  

• Načelo aktivnega učenja.  

• Načelo ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja. 

 

GRIZENJE, PRASKANJE, POTISKANJE V VRTCU JE POGOSTA 

RAZVOJNA FAZA 

 

• Pri eno in dvoletnikih v vrtcih je pogosto, 

da svoje nezadovoljstvo, stisko ali jezo 

izražajo z ugrizi, ščipanjem, 

potiskanjem… Majhni otroci se še ne 

znajo  dovolj ali pa sploh ne govorno 

izražati, zato reagirajo s fizičnim 

dejanjem. Pri večjih otrocih se to 

spremeni tudi v verbalno nasilje: žaljivke, 

vzdevki, kletvice, grde besede. Kako 

reagiramo? Nespametno je, da otroka 

udarimo nazaj. Spustiti se moramo na kolena, k otroku, in mu povedati, da se to ne 

počne, da udarec boli, da je tepež nesprejemljivo vedenje. Če otrok ne odneha, 

preusmerimo pozornost in s pogovorom nadaljujemo, ko se otrok pomiri.  

• Otroci se v tem obdobju zelo radi kregajo za igrače in si jih pulijo iz rok, pri tem pa 

pride tudi do udarcev, grizenja, ščipanja, potiskanja. Velikokrat imajo otroci ostro 

pristrižene robove nohtov ali se jim nohti cepijo-trgajo, zato so posledice ščipanja, 

krampanja še bolj vidne. Prosimo, da imajo otroci redno kratko pristrižene nohtke. 

• Ta dejanja so del razvojne faze otrok, ki v nekem določenem času mine, če ob pojavu 

teh dejanj ustrezno ukrepamo. Če otrokom ne pojasnimo, da to ni prav se ta dejanja 

razvijejo v nasilje. 

 

PRAVICE STARŠEV IN OTROK 

Zavedamo se, da je vrtec institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih 

pravic, ki jih zastopajo starši oz. njihovi zakoniti zastopniki.  
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Otrokom, vključenim v vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na 

spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno 

konstitucijo itd. Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na 

določenem področju.  

Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do 

izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je 

to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem 

kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. 

 

 

STARŠI IMATE PRAVICO 

• spoštovanja in upoštevanja vaše vloge kot primarnih skrbnikov in nosilcev glavne 

odgovornosti za otrokovo vzgojo in razvoj; 

• do vpogleda v programe za predšolske otroke;  

• do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu. V ta namen obveščamo starše o vsebini 

dogajanja v vrtcu na oglasnih deskah pred igralnicami in na roditeljskih sestankih;  

• do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov;  

• do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in v skupini; 

Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno 

avtonomnost vrtca.  

•  Ob vstopu v vrtec omogočamo staršem postopno uvajanje otroka tako, da smejo biti 

skupaj z njim v skupini tudi dalj časa (po 

dogovoru z vzgojiteljico).  

 

OTROCI IMAJO PRAVICO  

Zapisane so v KONVENCIJI O OTROKOVIH 

PRAVICAH. 

Nekaj poudarkov: 

• za otrokov razvoj so najbolj odgovorni 

starši, zato je prav, da otrok odrašča v 

krogu svoje družine, v ozračju 

razumevanja in ljubezni, 

• vsi otroci imajo enake pravice brez razlikovanja. Pravice, ki jih terjaš zase, priznaj tudi 

drugim. 
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• otroci so upravičeni do najvišje ravni zdravstvenega varstva, kakovostne hrane in 

neoporečne čiste vode, 

• telesno in duševno prizadetim pripada enakopravno in dostojanstveno mesto v družbi, 

otroci imajo pravico do spoštovanja, 

• otroci imajo pravico, da jih varujemo pred vsemi oblikami telesnega in duševnega 

nasilja, 

• otroci imajo pravico do prostega časa in razvedrila, primernega njihovi starostni 

stopnji. 

 

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA 

Vsi zaposleni se bomo trudili upravičiti našo strokovno usposobljenost, vendar se zavedamo, 

da brez dobrega sodelovanja z vami ne bomo uspeli. Zato Vas vabimo, da sodelujete pri 

aktivnostih, se vključujete v različne oblike sodelovanja in upoštevate naslednja pravila.  

- Ob vpisu starši sklenete pogodbo z vrtcem o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti.  

-Otrok, ki prvič stopa v vrtec, mora prinesti zdravniško potrdilo, ki ne sme biti starejše kot 

mesec dni.  

-Starši lahko uvajate otroka novinca po datumu sprejema v vrtec.  

- Starši pripeljete otroka v vrtec do 8.00 ure ali do te ure javite morebitno odsotnost otroka, da  

kuhinja pripravi ustrezno število obrokov hrane. Otroka morate prevzeti v času, ki ga določa 

program.  

-Če obstaja sum, da ima otrok bolezen, ki ogroža zdravje ostalih otrok, ste se starši dolžni 

posvetovati z zdravnikom, ali otrok sme priti v vrtec.  

-Zaradi ukrepov zajezitve širjenja virusa covid-19 bomo glede zavračanja bolnih otrok še bolj 

dosledni. 

- Sodelovanje med vrtcem in starši na srečanjih in roditeljskih sestankih, ki jih organiziramo 

med letom, je za nas - delavke vrtca - zelo pomembno, zato si želimo, da jih redno obiskujete.  

- Redno morate plačevati vzgojno-varstvene storitve z dnem, ko je otrok vključen.  

- Starši ste dolžni poskrbeti za spremstvo polnoletne osebe pri prihodu otroka v vrtec in 

odhodu iz njega.  

-upoštevati odpovedni rok za izpis otroka, ki je najmanj 30 dni. 
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 -S prihodom otroka v vrtec do 8.30 ure zjutraj omogočamo otroku primerno vključevanje v 

otroško igro in druge dejavnosti. 

VPIS V VRTEC 

Vpis poteka vse do zapolnitve prostih mest. Prednost pri vpisu imajo otroci, katerih starši so prej oddali 

vpisnico in prej potrebujejo vrtec. Vpis poteka celo leto. V primeru, da je za isti datum več kandidatov, 

imajo prednost tisti otroci, katerih sorojenci že obiskujejo naš vrtec ali se vpisujejo hkrati. 

 

REZERVACIJA  

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno, in sicer v 

času od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost 

otroka za en mesec oziroma kot določa občina. Starši na posebnem obrazcu, ki ga dobijo v 

vrtcu, obvestijo vrtec, in sicer 7 dni pred nastopom odsotnosti.  

 

IZPISI OTROK  

 

Če starši želite izpisati otroka iz vrtca, izpolnite izjavo, ki jo dobite v vrtcu. Rok izpisa je 1 

mesec pred dejanskim izpisom. 

 

BOLEZEN NAD 30 DNI  

Vrtec Želvica prizna dodatni popust oziroma znižanje plačila programa vrtca za čas otrokove 

odsotnosti iz opravičenih razlogov, in sicer v primeru bolezni ali poškodbe otroka, ki traja 

neprekinjeno 30 koledarskih dni ali več, v višini 30% zneska določenega z odločbo. Starši 

lahko za popust oziroma dodatno znižanje zaprosijo na osnovi podane pisne vloge za znižanje 

in predložitvijo zdravniškega potrdila., ter pod pogoji ki jih določi občina. 

 

ZA DOBRO SODELOVANJE…  

- Upoštevajte delovni čas vrtca, otroke pripeljite do 8.30 in odpeljite do 16.30 ure.  

- Otroka primerno oblecite in obujte, ker bo le tako sproščen in varen pri dejavnostih v 

igralnici in na prostem.  

-V primeru, da otrok v vrtcu zboli, se poškoduje ali potrebuje nujno medicinsko pomoč, Vas o 

tem obvestimo, zato Vas prosimo za vaše točne podatke. Prosimo Vas, da sproti javite 

spremembo teh podatkov.  

-V vrtec sodijo zdravi otroci, bolan otrok se v vrtcu slabo počuti in ogroža zdravje ostalih 

otrok.  
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-Otrok ne sme nositi v vrtec hrane in predmetov, ki bi lahko ogrozile njegovo varnost in 

varnost drugih otrok (ostri predmeti, verižice, uhani …).  

-Vrtec ne odgovarja za poškodbe ali izgubo igrač in ostalih stvari, ki jih otrok prinese od 

doma.  

- V igralnico starši vstopajte v copatih, saj se otroci večino časa igrajo na tleh.  

- Starši ste dolžni spoštovati navodila strokovnega osebja glede varnosti otrok in določila. 

(Zakona o varnosti cestnega prometa, kar pomeni, da mora otrok prihajati v vrtec v spremstvu 

odrasle osebe, spremljevalci pa so lahko tudi otroci po dopolnjenem 12. letu starosti, če to 

dovolijo starši s podpisom izjave).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacijo je izdal Zasebni vrtec ŽELVICA, na podlagi Zakona o vrtcih in Pravilnika o 

publikaciji vrtca. (Pravilnik o publikaciji vrtca, Ur. L. RS, št. 64/96). 

Izdajatelj: Zasebni zavod vrtec Želvica, Maribor, Strossmayerjeva ulica 34a, 2000 Maribor 

Uredili in pripravili: pedagoška vodja Sandra Kolarič in direktorica Katja Šavora. 

Maribor, september 2021
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