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UVODNA BESEDA RAVNATELJICE 

V sedanjem sodobnem, modernem in velikokrat prehitrem tempu življenja, je osnovno poslanstvo vrtca, 
da opravlja svoje primarno poslanstvo po splošnih, družbeno sprejetih vrednotah, načelih in ciljih vzgoje 
in izobraževanja na času in okolju primeren način. Pri tem pa ne smemo pozabiti ali zanemariti dejstva, 
da je osnovna celica družbe, ki jo sooblikujemo, primerno vzgojen, socializiran in samostojen 
posameznik, ki ga bomo lahko le s skupnimi močmi in interesi ustrezno pripravili na nadaljevanje 
njegove življenjske poti v obdobje odraščanja. 

Skupaj z vsemi sodelavci si zastavljamo ambiciozne in pozitivno naravnane cilje, ki prednostno 
izpostavljajo in naslavljajo vsa tista področja vzgoje, varstva, izobraževanja, zdravega življenjskega 
sloga, medsebojnega sodelovanja in profesionalnega razvoja vseh udeležencev v procesu vzgoje, ki 
spodbujajo in nadgrajujejo vsestransko razvitost vseh udeležencev v vzgojnem procesu. 

Vsi temelji, ki jih postavljamo in gradimo sproti, so velika naložba za prihodnost naših otrok in 
nenazadnje tudi nas. Dovolimo si, da se vsak dan znova naučimo veliko tudi mi in to prav od naših 
najmlajših. 

Morda bo včasih potreben samo pogled, objem ali preprosta majhna beseda, ki bo v nas prebudila 
trenutek, ko se zavemo, da se izpopolnjujemo in učimo v vsakem danem trenutku življenja. 

Ester Mlaj, univ. dipl. ped. 

 

VIZIJA VRTCA 

Vizija vrtca je stkana iz vrednot, ki nas povezujejo in se nanašajo na to kar najboljše znamo; bogatiti 
drug drugega z medsebojnim sodelovanjem in spoštovanjem in podariti otroku najboljši del sebe. 

»VRTEC PRIJAZNIH LJUDI, KJER ZDRAVJE IN SMEH NA LICIH ŽARI« 

 

POSLANSTVO VRTCA 

Z zagotavljanjem strokovnosti in nenehnim razvojem ustvarjamo spodbudno in ustvarjalno okolje, ki 
omogoča sprejemanje in razvijanje vseh otrokovih zmožnosti, s poudarkom na igri, učenju in 
socializaciji, hkrati pa staršem nudimo podporo in pomoč pri ustvarjanju zdravega in spodbudnega 
predšolskega obdobja.  
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1 UVOD 

Letni delovni načrt (LDN) opredeljuje obseg, vsebino in izvajanje posameznih nalog s področja vzgoje 
in izobraževanja predšolskih otrok, razporeditev obogatitvenih in dodatnih dejavnosti, projektov ki so 
pomembne za uresničevanje ciljev ki si jih je vrtec zadal in jih bo realiziral v šolskem letu 2021/2022. 
Opredeljeno je tudi delo svetovalne službe in sodelovanje z drugimi institucijami, ter aktivnosti s 
katerimi se vrtec vključuje v okolje in širšo socialno mrežo. S tem vrtec zagotavlja zdrav razvoj otrok, 
različne oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, sodelovanje z visokošolskimi 
zavodi ki izobražujejo pedagoški kader, raziskovalnimi institucijami, sodelovanje z zunanjimi 
strokovnimi sodelavci in druge naloge potrebne za uresničitev programa. Z LDN vrtca zagotavljamo 
načrtno, organizirano in sistematično uresničevanje temeljnih ciljev, načel in nalog predšolske vzgoje, 
ki so opredeljeni v veljavni zakonodaji za področje vzgoje in izobraževanja. 

Zavzemanje o nenehnem izboljševanju, razvoju, in rasti nam je vodilo pri načrtovanju vzgojno 
izobraževalnega dela. Kakovostno delo je zagotovilo za obstoj in razvoj dejavnosti. Pri tem nam je v 
pomoč procesni pristop, ki omogoča prilagajanje različnim oblikam procesa in povezav med njimi. V 
programih vzgojno-izobraževalnega dela bomo uresničevali cilje Kurikuluma za vrtce in upoštevali 
načela: demokratičnosti in pluralizma, odprtosti kurikuluma, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti 
vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu, enakih možnosti in upoštevanje različnosti med otroki ter načelo 
multikulturnosti, omogočanje izbire in drugačnosti, spoštovanje zasebnosti in intimnosti, 
uravnoteženosti, strokovne utemeljenosti kurikuluma, horizontalne in vertikalne povezanosti oz. 
kontinuitete, sodelovanja s starši, sodelovanja z okoljem, timskega načrtovanja in izvajanja predšolske 
vzgoje ter strokovnega izpopolnjevanja, kritičnega vrednotenja (evalvacije), razvojno-procesnega 
pristopa, aktivnega učenja in zagotavljanja vseh možnosti in načinov izražanja. 

1.1 OPREDELITEV DOKUMENTA 

• Je osrednji dokument, s katerim vrtec določi organizacijo in podrobno vsebino življenja in dela 

vrtca v skladu z 21. členom Zakona o vrtcih in odlokom Mestne občine Maribor. 

• Z LDN vrtec zagotavlja načrtno, organizirano in sistematično uresničevanje širših dolgoročnih 

ciljev predšolske vzgoje, zadovoljevanje potreb otrok, staršev, zaposlenih ter okolja, v katerem 

vrtec živi in dela. 

• LDN je javni dokument, saj pri njegovem nastajanju, izvajanju in spremljanju sodelujejo poleg 

zaposlenih tudi starši in zunanji sodelavci, ki se zavzemajo za kvaliteten razvoj vrtca v Mestni 

občini Maribor. 

• Planiranje LDN je interakcijski proces, v katerega so vključeni izvajalci, ki se zavzemajo za 

koncept sodobnega, drugačnega vrtca. 

 

LETNI DELOVNI NAČRT VRTCA IVANA GLINŠKA MARIBOR SPREJME SVET VRTCA.  
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1.2 IZHODIŠČA IN PRAVNE PODLAGE ZA NAČRTOVANJE LDN VRTCA 

• Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 

36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in podrejeni 

predpisi. 

• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 

ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in podrejeni podpisi. 

• Kurikulum za vrtce (Ur. list RS, št. 33/99) 

• Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ivana Glinška Maribor 

(Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 12/09, 34/09, 2/13 in 27/17) 

• Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 

• Letni delovni načrti enot vrtca. 

1.3 PODZAKONSKI AKTI ZA PODROČJE DELOVANJA VRTCEV 

• Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (Uradni list RS, 

št. 80/04) 

• Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih (Uradni list RS, št. 61/12) 

• Pravilnik o publikaciji vrtca (Uradni list RS, št. 64/96) 

• Pravilnik o vzgojno-varstvenih družinah (Uradni list RS, št. 64/96 in 76/08) 

• Pravilnik o pogojih za občasno varovanje otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97) 

• Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list 

RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17) 

• Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 

47/17 in 43/18) 

• Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Uradni list RS, št. 11/99) 

• Sklep o programu za predšolske otroke (Uradni list RS, št. 33/99) 

• Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce (Uradni list RS, št. 40/99 in 33/00) 

• Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Uradni list RS, št. 63/99) 

• Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran Ministrstva za 

šolstvo in šport (Uradni list RS, št. 70/10)  
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Delavke in delavci vrtca se zavedamo, da nam starši oziroma družine zaupajo svoje otroke v varstvo, 
oskrbo, vodenje, vzgojo, delo, učenje in igro; da bi bili v njihovi odsotnosti v varnem okolju in da bi si v 
družbi vrstnikov in ob vodenju in podpori strokovno usposobljenih odraslih pridobili tiste raznovrstne 
izkušnje, ki jim jih družina ne more dati. 

Zavedamo se odgovornosti in obveznosti, ki jih s tem sprejemamo do otrok, do staršev oziroma družin 
in do družbe. Zato delavke in delavci vrtca sprejemamo Kodeks etičnega ravnanja kot moralno 
zavezujoč akt, njegove vrednote in načela pa razumemo kot zbirko smernic za zgledno poklicno delo. 

Dobrobit otroka pojmujemo kot skupno oznako za otrokovo dostojanstvo, varnost, srečo in dolgoročno 
korist; predstavlja nam najvišjo vrednoto, na kateri temeljijo in so ji podrejene vse ostale vrednote in 
iz njih izhajajoča načela. 

1.4 KODEKS ETIČNEGA RAVNANJA V VRTCIH 

Izhodišče 

Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu zajema skupek vrednot in načel, na katerih temelji delo s predšolskimi 
otroki, in predstavlja osnovo za etično presojo ravnanja. Vsebina kodeksa temelji na vrednotah, ki so 
plod mednarodno doseženega soglasja in so definirane v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah 1948, 
v Konvenciji OZN o otrokovih pravicah (1989), v Deklaraciji o psiholoških pravicah otroka (Mednarodno 
združenje šolskih psihologov 1979) ter na vrednotah, povezanih z varstvom in vzgojo predšolskih otrok, 
ki so se razvile in oblikovale v dolgoletnih prizadevanjih teoretikov in praktikov na področju predšolske 
vzgoje pri nas in po svetu, na pozitivni tradiciji predšolskih ustanov in poklica vzgojiteljice oziroma 
vzgojitelja predšolskih otrok. 

Vsebina kodeksa 

Kodeks je razdeljen na štiri temeljna področja odgovornosti ljudi, ki so v okviru vrtca neposredno ali 
posredno udeleženi v skrbi za otroka. Skrb za otroka v najširšem pomenu besede obsega varstvo in 
nego ter ustvarjanje pogojev za otrokovo socializacijo, učenje in izkušnje, ki prispevajo k celovitosti 
njegovega razvoja. 

Področja odgovornosti delavcev v vrtcu so opredeljena v odgovornosti do otrok, staršev in družin, 
odgovornosti do delovne organizacije in delavcev ter do širše skupnosti. 

1.5 TEMELJNE NALOGE VRTCA 

• pomagati staršem pri celoviti skrbi za otroke, 

• izboljšati kvaliteto življenja otrok in družin, 

• ustvarjati pogoje za razvoj otrokovih telesnih in psihosocialnih sposobnosti, 

• skrbeti za dobro počutje otrok, 

• dvigniti kvaliteto dela v vrtcu, 

• permanentno izobraževanje vseh zaposlenih v vrtcu, 

• razvijati pozitivno klimo in timsko delo v kolektivu.  
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1.6 NAČELA, NA KATERIH TEMELJI NAČRTOVANJE PEDAGOŠKEGA PROCESA 

• načelo demokratičnosti in pluralizma, 

• načelo odprtosti kurikula, avtonomnost ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih 

delavcev v vrtcu, 

• načela enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturizma,  

• načelo omogočanja izbire in drugačnosti, 

• načelo upoštevanja zasebnosti in intimnosti, 

• načelo uravnovešenosti, 

• načelo horizontalne povezanosti, 

• načelo vertikalne povezanosti-kontinuitete, 

• načelo sodelovanje s starši, 

• načelo sodelovanja z okoljem, 

• načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega izpopolnjevanja 

• načelo kritičnega vrednotenja (evalvacije) 

• načelo razvojno – procesnega pristopa 

• načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja. 

1.7 ORGANIGRAM VRTCA 

  

SVET VRTCA

RAVNATELJICA

Upravno-tehnična 
služba

Finančno-
administrativna 

služba

Računovodkinja

Knjigovodja

Tajnica VIZ

Vzdrževalna 
služba

Hišnik

Perica

Čistilec

Kuhinja

Glavni kuhar

Kuhar

Kuharski 
pomočnik

Organizatorka 
prehrane in ZHR

Svetovalna 
delavka

Vzgojiteljski zbor

Vodja enote

Vzgojitelj

Vzgojitelj-
pomočnik 
vzgojitelja

Pomočnica 
ravnateljice

Pomočnica 
ravnateljice



 
 
 

9 
 

2 PREDSTAVITEV VRTCA IN ORGANIZACIJE DELA 

2.1. OSNOVNI PODATKI O VRTCU 

Vrtec Ivana Glinška Maribor je javni vzgojno izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina 
Maribor. V njem poteka vzgojno-izobraževalni program za predšolske otroke. Sedež javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Vrtca Ivana Glinška Maribor je na Gledališki ulici 6, 2000 Maribor. Vzgojno-
izobraževalno delo v vrtcu poteka v 6 dislociranih enotah (na 8 lokacijah): 

• ENOTA GLEDALIŠKA, Gledališka ulica 6 

• ENOTA GREGORČIČEVA – KREKOVA, Gregorčičeva ulica 32, Krekova ulica 27 

• ENOTA PRISTAN, Usnjarska ulica 11 

• ENOTA RIBIŠKA, Ribiška ulica 11  

• ENOTA SMETANOVA, Smetanova ulica 34a 

• ENOTA KOSARJEVA, Kosarjeva ulica 41 

 

UPRAVA 
VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR 

Gledališka ulica 6, 2000 Maribor 
Telefon: 02/23 474 32 

Fax: 02/23 474 31 
Spletna stran: http://www.vrtec-ivanaglinska.si/ 

 

RAVNATELJICA 
Ester Mlaj, univ. dipl. ped. 

Tel.: 02/23 474 30 
Elektronska pošta: ravnateljica@vrtec-ivanaglinska.si 

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 10:00 do 12:00 
 

 

POMOČNICI RAVNATELJICE 
Martina Belšak, dipl. vzg. pred. otrok 

Tel.: 02/23 474 46, 
Elektronska pošta: pomocnica.ravnateljice@vrtec-ivanaglinska.si 

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 10:00 do 12:00 

Barbara Bednjički Rošer, prof. slo. in soc.  

Tel.: 02/23 526 40 
Elektronska pošta: barbara.bednjicki.roser@vrtec-ivanaglinska.si 

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 10:00 do 12:00 
  

http://www.vrtec-ivanaglinska.si/
mailto:ravnateljica@vrtec-ivanaglinska.si
mailto:pomocnica.ravnateljice@vrtec-ivanaglinska.si
mailto:barbara.bednjicki.roser@vrtec-ivanaglinska.si
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TAJNIŠTVO 
 Irena Kralj, dipl. ekon. 

Tel.: 02/23 474 32 
Elektronska pošta: tajnistvo@vrtec-ivanaglinska.si 

Uradne ure: vsak dan od 10:00 do 12:00 

 

RAČUNOVODSTVO  
Vladimira Cokoja, spec. posl. ekon. 

Tel.: 02/23 474 48 
Elektronska pošta: racunovodstvo@vrtec-ivanaglinska.si 
Uradne ure: od ponedeljka do petka od 10:00 do 12:00 

 

OBRAČUN OSKRBNIN 
Boris Cokoja, dipl. ekon. 

Tel.: 02/23 474 35 
Elektronska pošta: oskrbnine@vrtec-ivanaglinska.si 

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 10:00 do 12:00 

 

KNJIGOVODSTVO 
Kaja Medved, dipl. ekon. (UN) 

Tel.: 02/23 474 49 
Elektronska pošta: knjigovodstvo@vrtec-ivanaglinska.si  
Uradne ure: od ponedeljka do petka od 10:00 do 12:00 

 

SVETOVALNA DELAVKA 
Alenka Vrbanič Simonič, univ. dipl. ped. in fil. 

Tel.: 02/23 47 447 
Elektronska pošta: svetovalna.delavka@vrtec-ivanaglinska.si 

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 10:00 do 12:00 
Pogovorne ure: vsako prvo sredo v mesecu ob 17:00 

 

ORGANIZATORKA PREHRANE IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA 
Katarina Pučko, mag. var. preh. 

Tel.: 02/23 474 45 
Elektronska pošta: prehrana.zhr@vrtec-ivanaglinska.si  
Uradne ure: od ponedeljka do petka od 10:00 do 12:00 

  

mailto:tajnistvo@vrtec-ivanaglinska.si
mailto:racunovodstvo@vrtec-ivanaglinska.si
mailto:knjigovodstvo@vrtec-ivanaglinska.si
mailto:svetovalna.delavka@vrtec-ivanaglinska.si
mailto:prehrana.zhr@vrtec-ivanaglinska.si
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ENOTA GLEDALIŠKA 

 

Enota Gledališka 
(sedež vrtca) 

Gledališka ulica 6 
2000 Maribor 

Telefonski kontakt: 
Pritličje/jasli: 02/23 474 40 
1. nadstropje: 02/23 474 36 
2. nadstropje: 02/23 474 39 

 
Vodja enote: Karmen Meško 

Namestnica: Špela Petrovič Štempihar 
Poslovni čas: 6.00‒17.00 

 
 

ODDELKI 1. STAROSTNEGA OBDOBJA 

ODDELEK 
ŠT. 

OTROK 
STROKOVNI TANDEM DELOVNO MESTO 

 

14 
PAVLA ŽIGART 

NASTJA MLAKAR 
vzgojiteljica 

vzgojiteljica - pom. vzg. 

 

14 
ŽANA REŠ 

DARINKA HADOLIN 
vzgojiteljica 

vzgojiteljica - pom. vzg. 

 

14 
ŠPELA PETROVIČ ŠTEMPIHAR 

ANICA NUDL 
vzgojiteljica 

vzgojiteljica - pom. vzg. 

 

14 
JANJA KOLAR 

JASNA DROZG BUKOVNIK 
vzgojiteljica 

vzgojiteljica - pom. vzg. 

MOBILNI DELAVCI 
MAJA DRAGŠIČ 

MAŠA HEDL 
SANJA MARKOVIĆ 

vzgojiteljica - pom. vzg. 
vzgojiteljica - pom. vzg. 
vzgojiteljica - pom. vzg. 
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ODDELKI 2. STAROSTNEGA OBDOBJA 

ODDELEK 
ŠT. 

OTROK 
STROKOVNI TANDEM DELOVNO MESTO 

 

19 
ŽIVA LIPOVEC 

SANDRA ŽVORC 
vzgojiteljica 

vzgojiteljica - pom. vzg. 

 

18 
MATEJA DLOUHY 

TANJA MARKO 
vzgojiteljica 

vzgojiteljica - pom. vzg. 

 

23 
KATJA HAUPTMAN 
TADEJ VESENJAK 

vzgojiteljica 
vzgojitelj - pom. vzg. 

 

22 
KARMEN MEŠKO 

ŽAN PLOJ 
vzgojiteljica 

vzgojitelj - pom. vzg. 

 

24 
JASNA CRNOLIĆ 
FRANJA NUDL 

vzgojiteljica 
vzgojiteljica - pom. vzg. 
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ENOTA GREGORČIČEVA – KREKOVA (lokacija Gregorčičeva) 

 

Lokacija Gregorčičeva 
Gregorčičeva ulica 32A 

2000 Maribor 
Tel: 02/23 474 42 

 
Vodja enote: Katarina Petek 
Namestnica: Metka Fekonja 

Poslovni čas: 6.30‒16.30 

 
 

GREGORČIČEVA 

ODDELKI 1. STAROSTNEGA OBDOBJA 

ODDELEK 
ŠT. 

OTROK 
STROKOVNI TANDEM DELOVNO MESTO 

 

12 
SANJA MARINŠEK 

GREGOR ŠERC 
vzgojiteljica 

vzgojitelj - pom. vzg. 

 

ODDELKI 2. STAROSTNEGA OBDOBJA 

ODDELEK 
ŠT. 

OTROK 
STROKOVNI TANDEM DELOVNO MESTO 

 

17 
KATARINA PETEK 

ERIK VINKLER 
vzgojiteljica 

vzgojitelj - pom. vzg. 

 

19 
SUZANA LAŠIČ 
ERMIN GRBEC 

vzgojiteljica 
vzgojitelj - pom. vzg. 

MOBILNA DELAVKA ŠPELA ŠKORJANC vzgojiteljica - pom. vzg. 
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ENOTA GREGORČIČEVA – KREKOVA (lokacija Krekova) 

 

KREKOVA (POPOLDANSKI ODDELEK) 

ODDELEK 1. STAROSTNEGA OBDOBJA – POLOVIČNI ODDELEK 

ODDELEK 
ŠT. 

OTROK 
STROKOVNA DELAVKA DELOVNO MESTO 

 

7 
METKA FEKONJA 

 
vzgojiteljica 

 

 

KREKOVA (IZMENSKI in POPOLDANSKI ODDELEK) 

KOMBINIRANA ODDELKA 

ODDELEK 
ŠT. 

OTROK 
STROKOVNI TANDEM DELOVNO MESTO 

 

18 
SONJA CERIĆ 

BERNARDA RAKIĆ 
vzgojiteljica 

vzgojiteljica - pom. vzg. 

 

19 
JASNA KARNET 

ANŽEJ VODUŠEK 
vzgojiteljica 

vzgojitelj - pom. vzg. 

MOBILNA DELAVKA MARINA ROS vzgojiteljica - pom. vzg. 

  

Lokacija Krekova 
Krekova ulica 27 

2000 Maribor 
Tel. : 02/23 47 441 

Poslovni čas: 7.30 – 20.30 
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ENOTA KOSARJEVA 

Enota Kosarjeva 
Kosarjeva ulica 41 

2000 Maribor 
Tel: 02/25 149 03 

 
Vodja enote: Maja Kavčič 

Namestnica: Suzana Savec 
Poslovni čas: 6.30‒16.30 

 
ODDELEK 1. STAROSTNEGA OBDOBJA 

ODDELEK 
ŠT. 

OTROK 
STROKOVNI TANDEM 

ODDELKA 
DELOVNO MESTO 

 

12 
JULIJANA KOLOŠA 
ANDREJA ZUPAN 

vzgojiteljica 
vzgojiteljica - pom. vzg. 

 

14 
MAJA KAVČIČ 

VALENTINA BRUMEN 
vzgojiteljica 

vzgojiteljica - pom. vzg. 

MOBILNA DELAVKA NASTJA NUDL vzgojiteljica - pom. vzg. 

 

ODDELKI 2. STAROSTNEGA OBDOBJA 

ODDELEK 
ŠT. 

OTROK 
STROKOVNI TANDEM 

ODDELKA 
DELOVNO MESTO 

 

20 

KAJA JAUŠOVEC PERGAR 
BRIGITA ŠTERK 

 
ZALA KORES 

vzgojiteljica 
vzgojiteljica - pom. vzg. 

 
spremljevalka 

 

21 
SUZANA SAVEC 
IRENA RIŽNAR 

vzgojiteljica 
vzgojiteljica - pom. vzg. 
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ENOTA PRISTAN 

ODDELKI 1. STAROSTNEGA OBDOBJA 

ODDELEK 
ŠT. 

OTROK 
STROKOVNI TANDEM DELOVNO MESTO 

 

14 
REBEKA ČULE 

SAŠA KAMENŠEK 
vzgojiteljica 

vzgojiteljica - pom. vzg. 

 

14 
ALJA KEP 

TADEJA ŠALAMUN 
vzgojiteljica 

vzgojiteljica - pom. vzg. 

MOBILNA DELAVKA SUMEDIJA AGIĆ vzgojiteljica - pom. vzg. 

   

ODDELKI 2. STAROSTNEGA OBDOBJA 

ODDELEK 
ŠT. 

OTROK 
STROKOVNI TANDEM DELOVNO MESTO 

 

14 
NADJA BORAK 

NIKA KERMAVC 
vzgojiteljica 

vzgojiteljica - pom. vzg. 

 

18 

NATAŠA ELBL 
TANJA GEORGIEV 

 
ANDREJA HARTMAN 

vzgojiteljica 
vzgojiteljica - pom. vzg. 

 
spremljevalka 

 

20 
ANDRA GEORGIEV 
TAMARA KOMPOŠ 

vzgojiteljica 
vzgojiteljica - pom. vzg. 

Enota Pristan 
Usnjarska ulica 11 

2000 Maribor 
Telefon: 02/23 474 43 

 
Vodja enote: Nadja Borak 

Namestnica: Andra Georgiev 
Poslovni čas: 6.30‒16.30 
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ENOTA RIBIŠKA 

Enota Ribiška 
Ribiška ulica 11 
2000 Maribor 

Tel: 02/25 110 60 
 

 
Vodja enote: Tamara Erbus 
Namestnica: Alenka Penezič 

Poslovni čas: 5:30 – 16:30 

 
ODDELKI 1. STAROSTNEGA OBDOBJA 

ODDELEK 
ŠT. 

OTROK 
STROKOVNI TANDEM DELOVNO MESTO 

 

14 
DARINKA DOVJAK 

BELEJ VALERIJA 
vzgojiteljica 

vzgojiteljica - pom. vzg. 

 

14 
TAMARA ERBUS 
DARJA CVILAK 

vzgojiteljica 
vzgojiteljica - pom. vzg. 

MOBILNA DELAVKA BARBARA MIKLIČ GREGOREC vzgojiteljica - pom. vzg. 

   
ODDELKI 2. STAROSTNEGA OBDOBJA 

ODDELEK 
ŠT. 

OTROK 
STROKOVNI TANDEM DELOVNO MESTO 

 

19 
TATJANA STARIČ 
ERVIN HOZJAN 

vzgojiteljica 
vzgojitelj - pom. vzg. 

 

22 
ALENKA PENEZIČ 
JERICA LEDINEK 

vzgojiteljica 
vzgojiteljica - pom. vzg. 
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ENOTA SMETANOVA 

Enota Smetanova 
Smetanova ulica 34a 

2000 Maribor 
Enota posluje v dveh stavbah 

Tel. vrtec: 02/23 526 42 
Tel. jasli: 02/23 526 45 

 
Vodja enote vrtec: Maja Geršak 

Namestnica: Nina Rebernik 
Poslovni čas: 6.15 ‒16.30 

 

ODDELKI 1. STAROSTNEGA OBDOBJA 

ODDELEK 
ŠT. 

OTROK 
STROKOVNI TANDEM DELOVNO MESTO 

 

14 
LEONIDA ŠKODNIK 
TAMARA LORENČIČ 

vzgojiteljica 
vzgojiteljica - pom. vzg. 

 

12 
IRENA RANNER 
TINA HORVAT 

vzgojiteljica 
vzgojiteljica - pom. vzg. 

 

14 
MONIKA STÖCKL 

ANJA KOSAR 
vzgojiteljica 

vzgojiteljica - pom. vzg. 

 

14 
VESNA DEL BIANCHI 
NATALIJA BRNABIČ 

vzgojiteljica 
vzgojiteljica - pom. vzg. 

MOBILNI DELAVKI 
DANICA KRČO 

PIA ŠULC 
vzgojiteljica - pom. vzg. 
vzgojiteljica - pom. vzg. 
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ODDELKI 2. STAROSTNEGA OBDOBJA 

ODDELEK 
ŠT. 

OTROK 
STROKOVNI TANDEM DELOVNO MESTO 

 

19 
NINA REBERNIK 
MOJCA REPNIK 

vzgojiteljica 
vzgojiteljica - pom. vzg. 

 

18 

JANJA KOROŠEC 
IVANA VUKOVSKI 

 
LUKA GAŠPERIČ 

vzgojiteljica 
vzgojiteljica - pom. vzg. 

 
spremljevalec 

 

23 
BRIGITA SKLEDAR 
DANIJELA KUMER 

vzgojiteljica 
vzgojiteljica - pom. vzg. 

 

21 
MAJA GERŠAK 
AJDA KORES 

vzgojiteljica 
vzgojiteljica - pom. vzg. 
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2.2. RAZPOREDITEV DELAVCEV 

Pri razporeditvi delavcev so upoštevane vse zakonske osnove v skladu s potrebami zavoda: 

• pogoji dela v enotah in v soglasju z ustanoviteljem: čas poslovanja enot in oddelkov, 

dislociranost enot 

• racionalna kombinacija nalog različnih področij dela za posamezne delavce po sistematizaciji 

delovnih mest 

• integrirani otroci s posebnimi potrebami v rednih oddelkih 

• drugačne oblike dela v obogatitvenih programih 

• interno usklajevanje pedagoške organiziranosti in svetovanja med področji delovnih procesov 

• drugi interni projekti enot in skupin v sodelovanju s starši in z drugimi zunanjimi sodelavci 

• obogatitvene dejavnosti so vpletene v redno delo z zaposlenimi delavci in tako bogatimo 

izvedbeni kurikulum in izkušnje otrok, ne da bi finančno bremenili starše. 

Tedenska delovna obveznost vseh delavcev, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za poln delovni čas je 
40 ur. Realizacijo delovnega časa delavcev načrtujemo v skladu z zakoni in kolektivno pogodbo. 
Poskrbeli bomo za učinkovito izrabo delovnega časa, za dnevno elektronsko evidentiranje prihodov in 
odhodov. 

Delovni čas delavcev razporejamo tako, da je zagotovljena varnost otrok in realizacija vzgojnega 
programa (nadomeščanje bolniške odsotnosti), pri čemer upoštevamo poslovni čas oddelka in sočasno 
prisotnost strokovnih delavcev skladno z zakonodajo. V primeru zmanjšanega števila otrok se na delo 
razporedi le potrebno število delavcev. Na te dneve delavci koristijo letni dopust, oziroma se delavce 
razporedi na druga dela in naloge, če je to v interesu vrtca.  

Delovni čas ravnateljice in pomočnice ravnateljice je fleksibilen glede na delovne naloge in odraža 40 
urni delavnik. Uradne ure strokovnih delavcev so opredeljene z LDN. 

2.3. DELOVNE OBVEZNOSTI VZGOJITELJICE 

Neposredno delo z otroki v oddelku 

• Vzgojiteljice 6.5 ur (od tega 30 minut odmora) 

Posredno delo, drugo delo in analizira stanje v oddelku (evalvacija): 

• vsakodnevno (ustno) in tedensko (pisno) (samostojno ali skupaj s pomočnico vzgojiteljice) 

• začetna (v pisni obliki po uvajalnem obdobju-konec septembra) 

• polletna (v pisni obliki po navodilu ravnateljice ali vodje vrtca) 

• pripravlja na vzgojno delo v oddelku in ga neposredno izvaja s sprotno vsebinsko in metodično 

pripravo ter pripravo didaktičnih pripomočkov in igral 

• načrtovanje tematskega sklopa (načrtujeta in evalvirata skupaj s pomočnico) 

• priporočljiva priprava materiala in pripomočkov (v dogovoru s pomočnico) že dan prej (ali več 

dni v kolikor je to potrebno) ali zjutraj pred zajtrkom 

• sodeluje, pripravlja, vodi dejavnosti, ki so v del neposrednega dela z otroki, starši, okoljem 

(izleti, delavnice, bivanje v naravi, čistilne akcije, bazarji, projekti…) 

•  vodi dokumentacijo o svojem strokovnem delu (dnevnik dela, LDN in njegova evalvacija) 

• analizira in vrednoti svoje lastne postopke (individualno, tandemu, aktivu) 
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• spremlja razvoj in napredek otrok in opažanja zapisuje, 

• strokovno vodi pomočnico vzgojitelja pri načrtovanju in izvedbi vzgojnega dela v oddelku 

• sodeluje s starši, vodjo vrtca, ravnateljico in svetovalno službo in drugimi zaposlenimi vrtca 

Sodelovanje s starši: 

• pogovorne ure 

• roditeljski sestanki 

• neformalne oblike druženja (teden otroka, novo leto, družinski dan, zaključek leta…) 

• oglasne deske (obvestila, vabila, propagandni material, druga sporočila o delu oddelka…) 

• spletna stran vrtca (obvestila o dogajanju v oddelku, opisi dejavnosti, vabila, fotografije…) 

Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavkami in vodjo aktiva:  

• v tandemu sprotno vsakodnevno skupno načrtovanje in evalviranje dela 

• v timih vzgojiteljic na sejah vzgojiteljskega zbora 

• ureja igralnico in druge prostore in zbirke opredeljene z LDN vrtca 

• priprava aktivnega učnega okolja (stalni, občasni in priložnosti kotički z naravnim, odpadnim in 

drugim materialom) 

• urejanje drugih prostorov in zbirk v vrtca 

• skrbi za stalno strokovno izpopolnjevanje (seminarji, posveti, delavnice, ogledi, literatura…) 

• je mentor dijakom, študentom, pripravnikom 

• opravlja druga dela po navodilu vodje enote in ravnateljice in naloge, ki sicer ne sodijo v celotni 

opis delavnih nalog ter druga dela, po katerih se potreba pojavlja občasno (inventure, komisije, 

urejanje prostorov vrtca, kabinetov, izvajanje dejavnosti…) 

2.4. DELOVNE OBVEZNOSTI VZGOJITELJA/ICE POMOČNIKA/ICE VZGOJITELJICE 

Neposredno delo z otroki v oddelku 

• vzgojitelj/ica pomočnik/ica vzgojitelja/ice 7,5 ur (od tega 30 minut odmora) 

Posredno delo, drugo delo in analizira stanje v oddelku (evalvacija): 

• opravlja dela in naloge, določene s predpisi, LDN zavoda ter v skladu s sklepi vodstva zavoda 

• sodeluje z vzgojiteljem pri pripravi na vzgojno delo (komunicira, predlaga, pripravlja, ureja, 

spremlja) 

• sodeluje pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju vzgojnega dela sodeluje z vzgojiteljem pri 

delu s starši dnevno posreduje krajše informacije staršem (zjutraj in popoldan) 

Sodelovanje s starši: 

• soustvarja roditeljski sestanek in druga skupna srečanja 

• spoštovanje in upoštevanje staršev (odprt, strokoven pristop in dialog kljub morebitnim 

poznanstvom; prisluhnemo potrebam, pripombam ter jih skušamo upoštevati, če so v prid 

otrok in najprimernejši) 

• v dogovoru z vzgojiteljico seznanja starše o dogajanju v oddelku in jih spodbuja k sodelovanju 

• spoštovanje zasebnosti družine (vse informacije so zaupne in ne smejo iz prostorov vrtca) 
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• opravlja druga dela po navodilu vzgojitelja, vodje vrtca ali ravnateljice 

• urejanje drugih prostorov in zbirk v vrtcu 

Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavkami in vodjo aktiva: 

• v tandemu sprotno vsakodnevno skupno načrtovanje in evalviranje dela in v timih vzgojiteljic 

• na sejah vzgojiteljskega zbora 

• sodeluje pri spremljanju razvoja in napredka otrok in pri zapisovanju opažanj 

• samostojno vodi zapiske opažanja otrok ali dopolnjuje zapiske vzgojiteljice 

•  pripravlja in izvaja prehranjevanje, nego in počitek otrok 

• vzdržuje in ohranja red in čistočo sredstev, igrač, igral, opreme in prostorov v vrtcu ter oblačil 

in obutve otrok 

• skrbi za stalno strokovno izpopolnjevanje (seminarji, posveti, delavnice, ogledi, literatura…) 

• opravlja druga dela, po katerih se potreba pojavlja občasno (inventure, komisije…) in naloge, 

ki sicer ne sodijo v celotni opis njegovih delovnih nalog. 

V primeru, da delavki v oddelku zamenjata delovni čas, vzgojiteljica dela do ure, ki jo ima tistega dne 
na urniku njena pomočnica. V primeru odsotnosti strokovnih delavk, urnik dela sproti prilagajamo. V 
primeru zmanjšanega števila otrok (dnevi pred, med, po praznikih, počitnice idr.), se na delo razporedi 
le potrebno število delavcev. Na te dneve se, glede na potrebe vrtca, delavce razporedi na druga dela 
in naloge, če je to v interesu vrtca. 

Na podlagi 62. člena Kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje iz področja varstva starejših 
delavcev, se v vrtcu izključno vzgojiteljem in vzg. pom. vzgojiteljev 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, 
tedenska obveznost dela z otroki zmanjša za 2 uri, kar pa ne pomeni, da se zmanjša delovna obveza 40 
ur na teden in opravijo izven oddelka različne naloge, po navodilih ravnateljice skladno z Letnim 
delovnim načrtom vrtca in so opredeljene v urniku dela. Zmanjšana obveznost dela se izvaja po 
zastavljenem urniku in ne pred začetkom in koncem delovnega časa. 

Zmanjšanje delovne obveznosti dela z otroki se zmanjša naslednjim delavkam: 

ŠTEVILO VZGOJITELJICE VZGOJITELJICE – POM. VZGOJITELJIC 

1. Irena Ranner Brigita Šterk 

2. Darinka Dovjak Anica Nudl 

3. Pavla Žigart Irena Rižnar 

4. Sonja Cerič Danica Krčo 

5. Metka Fekonja Tanja Marko 

6. Tatjana Starič Jerica Ledinek 

7. Vesna Del Bianchi Andreja Zupan 

8. Leonida Škodnik Bernarda Rakič 

9.  Jasna Drozg Bukovnik 

10.  Darja Cvilak 

SKUPAJ 8 VZGOJITELJIC 10  VZGOJITELJIC – POM. VZGOJITELJIC 

 
Vsako odsotnost z delovnega mesta zaposleni javijo vodji enote do 8.00 ure zjutraj. Vsak delavec vodi 
mesečno evidenco ur prisotnosti na delovnem mestu, ki jo ob koncu meseca odda vodji enote6  
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2.5. ŠTEVILO VZGOJITELJEV, VZGOJITELJEV - POM. VZG., SPREMLJEVALCEV, OTROK IN ODDELKOV1 

Z vidika razvojnih značilnosti predšolskih otrok členimo otoke na dve starostni obdobji: 

• od 1. do 3. leta: gre za občutljivo obdobje in intenzivno obdobje z vidika telesnega in psihičnega 

razvoja. Otrokovo učenje in pridobivanje izkušenj je vezano na zaznavanje in gibanje. 

• od 3. do 6. leta: to obdobje je kakovostno nova stopnja. Posebej velja poudariti potrebo po 

sodelovanju z vrstniki, komunikacijo, močnem čustvenem doživljanju. Opazna je nova kvaliteta 

v mišljenju in socialnem spoznanju. 

Zaradi specifičnosti posameznega obdobja je določena zgornja meja števila otrok, število odraslih v 
posameznem oddelku in število ur, ko morata biti prisotni dve strokovni sebi v oddelku. Tako je v prvem 
starostnem obdobju 14 otrok in šest ur skupne prisotnosti dveh odraslih oseb. Pri starejših otrocih se 
poveča število na 22 oziroma na 24 v oddelku in se zmanjša skupna prisotnost odraslih na štiri ure 
dnevno. Oboje ima vpliv na ceno programa, tako je le ta v oddelku 1-3 višja kot v starejših oddelkih. 

ENOTA ODDELKI OTROCI* VZGOJITELJI 
VZGOJITELJI - 

POM. VZG. 
SPREMLJEVALCI 

GLEDALIŠKA 9 145 9 12  

GREGORČIČEVA - 
KREKOVA 

6 67 6 6,5  

KOSARJEVA 4 64 4 5 1 

PRISTAN 5 73 5 5 1 

RIBIŠKA 4 63 4 6  

SMETANOVA 8 114 8 9,5 1 

SKUPAJ 36 526 36 44 3 

 
* Število vpisanih otrok na dan 8. 10. 2021 in zajema vse vključene otroke.  

2.6. OSTALI ZAPOSLENI V VRTCU 

DELOVNO MESTO IME IN PRIIMEK IZOBRAZBA 

RAVNATELJICA 
Ester Mlaj VII/2, VII/2 

POMOČNICA RAVNATELJICE Martina Belšak 
Barbara Bednjički Rošer 

VII/1, VII/1 
VII/1, VII/2 

RAČUNOVODKINJA 
Vladimira Cokoja VII/1, VII/2 

POSLOVNI SEKRETAR Irena Kralj - 0,5 
Boris Cokoja - 0,5 

VII/1, VII/1 
VI,VI 

KNJIGOVODJA Boris Cokoja - 0,5 
Kaja Medved - 0,5 

VI, VI 
VI,VII/1 

SVETOVALNA DELAVKA 
Alenka V. Simonič VII/2, VII/2 

ORGANIZATORKA PREHRANE 
Katarina Pučko - 0,5 VII/1, VII/2 

ORGANIZATORKA ZHR 
Katarina Pučko - 0,5 VII/1, VII/2 

SPREMLJEVALEC Andreja Hartman V, V 

                                                           

1 Vrsta in število oddelkov so bili usklajeni in potrjeni s strani Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno in socialno 

dejavnost (UVIZSR) ‒ Sektor za vzgojo in Soglasjem k razporeditvi otrok in oddelkov v mariborskih javnih vrtcih in OŠ Gustava 
Šiliha Maribor v šolskem letu 2021/2022, št. 6020-3/2021-19, z dne 11. 5. 2021, 3.11.2021 (M. Finster). 
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GIBALNO OVIRANIH OTROK Luka Gašperič 
Zala Kores 

V, V 
V, V 

SPREMLJEVALEC 
GIBALNO OVIRANIH OTROK – 

ROMSKI POMOČNIK 
Tanja Lešnik Sel – 0,5 V, VI 

GLAVNI KUHAR V – VODJA K. 
Elizabeta Vindiš V, V 

KUHAR V Darinka Kramberger 
Irena Zernec 

V, V 
V, V 

KUHAR IV 
Petra Kop 

Matej Korenjak 
Biserka Čuček 

IV, IV 
IV, IV 
IV, IV 

KUHARSKI POMOČNIK 

Vera Vrhovec 
Zvezdana Damiš 
Milena Kermavc 

Ema Ribič 
Urška Valenta 
Mojca Rigler 

Klara Viltužnik 

II, II 
 II, IV 
II, V 
II, V 
II, V 
II, V 
II, V 

HIŠNIK 
Ernest Šerbinek 
Herman Valher 

Marijan Dovjak - 0,75 

IV, IV 
IV, IV 
IV, IV 

PERICA 
Jasna Vrtarič 

Silva Šerdoner 
Vesna Šopinger – 0,5 

                   II, VI 
II, IV 
II, V 

ČISTILEC 

Janja Čurič 
Bernarda Dulić 

Zvezdana Jerenko 
Darinka Štraus 
Natalija Ljubec 
Zdravka Sarnic 
Nina Pelc - 0,5 
Jožica Lorenčič  

Milena Jeseničnik- 0,5 

II, IV 
II, IV 
II, II 
II, IV 
II, II 
II, II 

II, VII 
II, IV 
II, V 

 
2.7. SISTEMIZACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2021/20222 

V skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
in na podlagi vključenega števila otrok v šolsko leto 2021/2022 in predhodne uskladitve števila 
zaposlenih z MOM z Uradom za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno in socialno dejavnost ‒ Sektor za 
vzgojo, je ravnateljica vrtca dne 9. 1. 2019 sprejela Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v javnem 
vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Ivana Glinška Maribor, h kateremu je župan MOM z dne 
18. 1. 2019 izdal soglasje št. 00700-7/2019-2. 

Na podlagi soglasja župana MOM št. 6020-3/2021-19 z dne 11. 5. 2021 k razporeditvi otrok in oddelkov 
v mariborskih javnih vrtcih v šolskem letu 2021/2022 in na podlagi Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec 
Ivana Glinška Maribor.  

                                                           

2 Število zaposlenih je v skladu s priznanim številom zaposlenih za šolsko leto 2021/2022, z dne 23.7.2021 s strani Urada za 
vzgojo in izobraževanje, zdravstveno in socialno dejavnost (UVIZSR) ‒ Sektor za vzgojo ter veljavnim Pravilnikom o sistemizaciji 
delovnih mest Vrtca Ivana Glinška Maribor, ki ga je ravnateljica vrtca sprejela dne 21.7.2021, h kateremu je župan MOM izdal 
soglasje št. 00700-7/2019-28, z dne 5. 8. 2021, 3.11.021 (M. Finster). 
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ŠIFRA DEL. 
MESTA 

DELOVNO MESTO 
TARIFNI 
RAZRED 

ŠTEVILO 
IZVRŠEVALCEV 

POLOŽAJNI 
DODATEK 

B017805 RAVNATELJ VRTCA VII/2 1  

D037005 

POMOČNIK RAVNATELJA 
Pomočnik ravnatelja ‒ mentor 

Pomočnik ravnatelja ‒ svetovalec 
Pomočnik ravnatelja ‒ svetnik 

 
VII/1 
VII/1 
VII/1 

 
0 
1 
1 

 

D035001 POMOČNIK VZGOJITELJA V 44  

DO37007 VZGOJITELJ VII/1 36 6 

 
D027026 

SVETOVALNI DELAVEC 
Svetovalni delavec – mentor 

Svetovalni delavec – svetovalec 
Svetovalni delavec – svetnik 

 
VII/2 
VII/2 
VII/1 

 
0 
1 
0 

 

D037002 
OGRANIZATOR PREHRANE 

Organizator prehrane 
Organizator prehrane 

 
VII/1 
VII/2 

 
0 

0,5 
 

D037004 
ORGANIZATOR ZHR 

Organizator ZHR 
Organizator ZHR 

 
VII/1 
VII/2 

 
0 

0,5 
 

 
J016027 
J017090 

RAČUNOVODJA 
Računovodja VI 

Računovodja VII/1 

 
VI 

VII/1 

 
0 
1 

 
 

1 

 
J015013 
J016014 

KNJIGOVODJA 
Knjigovodja V 
Knjigovodja VI 

 
V 
VI 

 
 

1 
 

JO26004 POSLOVNI SEKRETAR VI 1  

J035064 
SPREMLJEVALEC GIBALNO 

OVIRANEGA OTROKA 
V 4  

J035064 
SPREMLJEVALEC GIBALNO 

OVIRANEGA OTROKA – ROMSKI 
POMOČNIK 

V 0,5  

J035016 GLAVNI KUHAR V 1  

 
JO34030 
JO35035 

KUHAR 
Kuhar IV 
Kuhar V 

 
IV 
V 

 
2 
3 

 
 
 

J32008 
J33008 

KUHARSKI POMOČNIK 
Kuharski pomočnik II 
Kuharski pomočnik III 

 
II 
III 

 
7 
 

 
 
 

J034020 HIŠNIK IV IV 2,75  

J032013 PERICA II 2,5  

J032001 ČISTILEC II 8,5  

 SKUPAJ  119,25 7 

 
2.8. POSLOVNI ČAS VRTCA3 

Na podlagi analize potreb staršev po odprtosti vrtca – posameznih enot, ki je narejena na podlagi 
podatkov v vlogah za vpis v vrtec za šolsko leto 2021/2022 (prihodi in odhodi) in na podlagi analize 

                                                           

3 Poslovni čas vrtca je usklajen in potrjen s strani Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno in socialno dejavnost (UVIZSR) 
‒ Sektor za vzgojo, 3.11.2021 (M. Finster). 
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potreb staršev že vpisanih otrok za naslednje šolsko leto, smo poslovalni čas naravnali na potrebe 
staršev. 
Osnovne dnevne programe izvajamo: 

• V dopoldanskem času od 6.00 do 17.00 

• V popoldanskem času od 11.30 do 20.30 (enota Krekova, popoldanski oddelek) 

• Izmenski čas od 6.00 do 16.00 in 11.30 do 20.30 (enota Krekova, izmenski oddelek) 

ENOTA ODPIRALNI ČAS OPOMBA 

GLEDALIŠKA 6.00 – 17.00 Odprtost 11 ur 

GREGORČIČEVA 
KREKOVA 

6.30 – 16.30 
6.00 – 16.30 in 11.30‒20.30 

Odprtost 10 ur 
Odprtost 8 ur 

PRISTAN 6.00 – 17.00 Odprtost 11 ur 

RIBIŠKA 6.00 – 16.30 Odprtost 10,5 ur 

SMETANOVA 5.30 – 16.30 Odprtost 11 ur 

KOSARJEVA 6.15 - 16.30 Odprtost 10,25 ur 

 
Delovni teden traja 5 dni od ponedeljka do petka. Poslovni čas vrtca je naravnan glede na potrebe 
staršev, ki so jih pisno izrazili na vpisnem list ob vpisu v vrtec. Spremljanje prihodov in odhodov otrok 
je bilo skrbno beleženo v vseh enotah meseca septembra 2021 in na osnovi analize so se potrdili 
obratovalni časi posameznih enot. Med letom ni mogoče spreminjati poslovnega časa vrtca, saj je 
sistemizacija potrjena za posamezno šolsko leto. 

2.9. ORGANIZACIJA DELA MED PRAZNIKI IN POČITNIŠKEM ČASU 

V času, ko število otrok močno upade, organiziramo dežurstvo v enoti Gledališka. Tovrstno dežurstvo 
poteka v primeru, če je v matični enoti prijavljenih manj kot 12 otrok prvega starostnega obdobja in 
manj kot 18 predšolskih otrok 2 starostnega obdobja. Za otroke v času dežurstva skrbijo vzgojiteljice 
in pomočnice vzgojiteljic iz vseh enot. 

2.10. KOLEDAR DELA IN DEŽURSTEV 

Zavod posluje v šolskem letu od 1. septembra 2021 do 31. avgusta 2022. Med jesenskimi in zimskimi 
šolskimi počitnicami organiziramo aktivnosti na podlagi prisotnih otrok - vsaj ena skupina otrok v vsaki 
enoti, sicer pa v dežurni enoti GLEDALIŠKA na Gledališki ul. 6 , ki ima centralno kuhinjo, skladišče, 
pralnico in upravo in deluje neprekinjeno celo leto. V času poletnih počitnic so dežurne največje enote 
oziroma enote, kjer je v matičnih igralnicah prijavljenih in prisotnih največ otrok.  

Po šolskem koledarju so predvidene naslednje počitnice, kjer bomo izvedli anketo o prisotnosti otrok: 

Jesenske počitnice: od 25.10.2021 do 1.11. 2021 

Novoletne počitnice : od 25. 12. 2021 do 2. 1. 2022  

Zimske počitnice: od 28.2. 2022 do 4. 3. 2022 

Prvomajske počitnice: od 27. 4. 2022 do 2. 5. 2022  

Poletne počitnice: od 25. 6. 2022 do 31. 8. 2022 

Zaradi boljše organiziranosti dela učinkovitega izkoriščanja prostega časa zaposlenih ter racionalne 
nabave hrane, v času pred in med prazniki in v času počitnic, bomo med starši izvedli anketo o 
prisotnosti otrok za dneve pred, med ali po praznikih, ko pričakujemo zmanjšanje števila otrok. 
Pričakujemo, da starši posredujejo realne podatke. 
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ŠOLSKI KOLEDAR 2021 / 2022 

 

2.11. ORGANIZACIJA DELA V ČASU POLETNIH MESECIH 

V poletnih mesecih prihaja v enotah do združevanja skupin zaradi letnih dopustov staršev in strokovnih 
delavk. Otroke združujemo glede na starost in povezovanjem med letom. Starši bodo o času strokovnih 
delavk obveščeni preko sporočil na oglasnih deskah. 

POLETNA REZERVACIJA – 30% PLAČILO OSKRBNINE VRTCA 

Poletno rezervacijo lahko starši uveljavljajo od 28. junija do 31. avgusta tekočega leta, za otrokovo 
odsotnost, ki traja najmanj en mesec neprekinjeno in največ do konca meseca avgusta. Rezervacijo 
morajo napovedati pisno (razpredelnice). Rezervacijo lahko uveljavljajo starši s stalnim bivališčem v 
Mestni občini Maribor. Lahko jo uveljavljajo tudi starši drugih občin, če občina soglaša, da bo pokrila 
razliko med plačilom rezervacije in ceno programa. Seznam občin ki priznavajo možnost rezervacije in 
drugih ugodnosti, starši dobijo na upravi vrtca. 

O dnevih in načinu združevanja bodo starši obveščeni na oglasnih deskah in vhodih v enote. 
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2.12. DNEVNI RITEM ODDELKOV ‒ OKVIRNA ČASOVNA RAZPOREDITEV 

Osrednjo vlogo ima igra, ki je osnovna otrokova dejavnost in je s strani strokovnih delavk skrbno 
načrtovana in premišljena. 

Fleksibilna organizacija življenja otrok v oddelku zahteva tudi fleksibilni dnevni red. Okvirno je določen 
le čas prehranjevanja in počitka otrok. Dopuščamo možnost manjšega odstopanja in se prilagajamo 
individualnim potrebam otrok in vzgojnim dejavnostim. 

Ritem življenja v vrtcu je takšen, da otroku omogoča varno, zdravo, čustveno toplo in srečno otroštvo 
z vplivanjem na razvoj otrokovih potencialov. 

Jutranji sprejem otrok 

Prvi vsakdanji stik otroka z vzgojiteljico oz. pomočnico vzgojiteljice z otroki in klimo v vrtcu, kot uvod v 
celodnevno počutje otroka v vrtcu in kasneje doma. Možnost za krajšo komunikacijo med vzgojiteljico 
oz. pom. vzgojiteljice in starši o počutju, razpoloženju in doživljanju otroka. 

Vzgojno izobraževalno delo poteka v vrtcu skozi ves dan 

Ko se prosta igra otrok prepleta s strokovno pripravljenimi individualnimi in skupinskimi dejavnostmi, 
med katerimi lahko otrok izbira. Vzgojiteljica in pom. vzgojiteljice poskrbita za spodbudno organizacijo 
prostora, pripravo različnih materialov in sredstev ter raznovrstnih dejavnosti, ki otroku omogočajo 
igro in učenje v skladu z njegovimi razvojnimi potrebami. Posebno pozornost namenjata čustveni klimi 
v oddelku, pogostim pozitivnim interakcijam, pozornemu poslušanju vsakega otroka, pogovoru z 
otrokom, uporabi pozitivnih jasnih navodil, spodbujanju divergentnega mišljenja (odprta vprašanja), 
delitvi izkušenj in idej med otroki ter pogostim socialnim interakcijam med posamezniki in v majhnih 
skupinah. 

Prehranjevalni program in počitek 

Z vzgojnega vidika otroke navajamo na prehranjevalno kulturo in zdrave prehranjevalne navade. 

Potrebe po počitku zadovoljujemo skladno z življenjskim ritmom in željami posameznega otroka ter v 
dogovoru s starši. Otrokom, ki počitka ne potrebujejo ponudimo dejavnosti, ki otroke umirjajo in jim 
nudijo drugačno možnost počitka (individualna igra v kotičkih, knjige, pogovori s strokovno delavko, 
nadaljevanje nedokončane aktivnosti pred kosilom). Dnevi v vrtcu minevajo po okvirno določeni 
dnevni rutini, ki jo sproti prilagodimo dejavnostim v oddelkih. 

PRVO STAROSTNO OBDOBJE 

ČAS DEJAVNOSTI 

6.00‒8.30 
Sprejem otrok, organizirane igre in igre po želji (upoštevanje 
individualnih potreb otrok), nega otrok. 

8.30‒9.00 Priprava na zajtrk, kulturno higienske navade in zajtrk. 

9.00‒11.15 (11.30) 
Nega otrok, jutranji krog, načrtovane vzgojno-izobraževalne dejavnosti, 
organizirana igra otrok v igralnici, na prostem ali na igrišču, napitek. 

11.15 (11.30)‒12.00 
(12.15) 

Priprava na kosilo in kosilo. 

12.00 (12.15)‒14.00 Nega, počitek, upoštevanje individualnih potreb otrok. 

14.00‒14.30 Nega, popoldanska malica. 

14.30‒16.30 (17.00) 
Organizirana igra v igralnici ali na igrišču, napitek. 
Odhajanje otrok domov, združevanje oddelkov 1. starostnega obdobja. 
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DRUGO STAROSTNO OBDOBJE 

ČAS DEJAVNOSTI 

6.00 (6.30)‒8.30 Sprejem otrok, igre po želji, individualno delo. 

8.30‒9.00 Priprava na zajtrk, zajtrk (upoštevanje individualnih potreb otrok). 

9.00‒11.30 
Jutranji krog, načrtovane vzgojno-izobraževalne dejavnosti, organizirana 
igra in dejavnosti za otrokov gibalni, čustveni, socialni in spoznavni razvoj 
vključno z bivanjem na prostem. 

11.30 (12.00)‒12.30 Priprava na kosilo in kosilo (upoštevanje individualnih potreb). 

12.30‒14.15 Priprava na počitek otrok, počitek, igra po želji otrok.  

14.15‒14.45 Popoldanska malica. 

14.45‒16.30 (17.00) 
Organizirana igra v prostorih vrtca, na igrišču, ter odhajanje otrok 
domov. 

 

Za oddelke Žoge, Mehurčki in Baloni poteka popoldanska razporeditev dela med 11.30 in 20.30. 

3 PROGRAM IN DEJAVNOSTI 

Programe v vrtcih določa 14. člen Zakona o vrtcih. Vrtec lahko glede na čas trajanja izvaja različne 
programe. 

V šolskem letu 2021/2022 bomo v Vrtcu Ivana Glinška Maribor izvajali naslednje programe in 
dejavnosti: 

• dnevni program 

• program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi 

potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca 

• metodologija korak za korakom 

• program z elementi »Reggio Emilia« koncepta 

• obogatitvene dejavnosti 

• dodatne dejavnosti 

• posebne dejavnosti in prireditve 

• projekti, natečaji 

3.1 DNEVNI PROGRAM 

V vrtcu oblikujemo: 

• oddelke prvega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci starosti od 1 do 3 let; 

Izhodišča učno-vzgojnega dela v starostnih skupinah do treh let v uresničevanju Kurikuluma za vrtce, 
poudarjajo individualno delo, razvoj govora, nadgrajujejo izkustveno učenje z gibalnimi spodbudami v 
prostoru in na prostem. V oddelku sta vzgojiteljica in pomočnica sočasno najmanj 6 ur, to omogoča, da 
sta v času, ko je večina prisotnih otrok najbolj aktivnih, obe delavki v skupini. 

• oddelke drugega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci, stari od 3 do 6 let. 

V starostnih skupinah od treh let do vstopa v šolo omogočamo izkustveno učenje s spoznavanjem, z 
odpiranjem in z osvajanjem različnih komunikacijskih poti - skozi likovno vzgojo in estetskim 
funkcionalnim oblikovanjem prostora, v integraciji z gibanjem, z glasbo, s knjižno, gledališko in 
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lutkovno vzgojo. Z različnimi tehnikami in praktičnimi dejavnostmi, ob opazovanju, eksperimentiranju, 
doživljanju v naravi se povezujejo in sodelujejo z vrstniki in z odraslimi v različnih okoljih. Dejavnosti 
posodabljamo s projektnim načinom načrtovanja, ki poudarja aktivno vlogo otrok. Strokovni delavki v 
teh oddelkih sta sočasno prisotni najmanj 4 ure, v času, ko je prisotnih največ otrok.  

V šolskem letu 2021/2022 se izvaja celodnevni program od ponedeljka do petka v 36 oddelkih. V enoti 
Krekova ponujamo izmenično in samo popoldansko izvajanje programa. Program je namenjen 
otrokom od dopolnjenega 11. meseca starosti do vstopa v šolo.  

Program zajema vzgojo, varstvo in prehrano otrok. 

Večina oddelkov v našem vrtcu je homogenih, kar pomeni, da so v njih otroci, pri katerih je starostni 
razpon največ eno leto. V kolikor to ni mogoče (premajhno število otrok istih letnikov v enoti za 
homogeni oddelek, želje staršev za posamezno enoto) oblikujemo heterogene in kombinirane oddelke.  

HOMOGENI ODDELKI 

Otroci se po starosti razlikujejo največ za eno leto. Število otrok je: 

• v oddelku 1. starostnega obdobja najmanj 9 in največ 12 oziroma 14 otrok, 

• v oddelku 3–4 letnih otrok najmanj 12 in največ 17 oziroma 19 otrok, 

• v oddelku 4–6 letnih otrok najmanj 17 in največ 22 oziroma 24 otrok. 

HETEROGENI ODDELKI 

Otroci v oddelkih se po starostno razlikujejo od 1 do 3 let. Število otrok je: 

• v oddelku 1. starostnega obdobja najmanj 7 in največ 10 oziroma 12 otrok, 

• v oddelku 2. starostnega obdobja najmanj 14 in največ 19 oziroma 21 otrok. 

KOMBINIRAN ODDELEK 

Kombiniran oddelek sestavljajo otroci obeh starostnih obdobij, torej prvega in drugega starostnega 
obdobja. V takem oddelku je najmanj 10 in največ 17 oziroma 19 otrok. 

FLEKSIBILNI NORMATIV: 

Mestna občina Maribor je na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih sprejela fleksibilni normativ pri 
oblikovanju oddelkov v javnih vrtcih, kar pomeni, da se normativ otrok v posameznem oddelku poveča 
za največ dva otroka. 

PROGRAMI GLEDE NA TRAJANJE 

Glede na trajanje v vrtcu izvajamo: 

• dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur. Namenjen je otrokom od prvega leta starosti do vstopa 

v šolo. Izvajamo ga od ponedeljka do petka.  

• poldnevni program, ki traja od 4 do 6 ur. Poldnevni program organiziramo le v primeru, da je 

otrok dovolj za odprtje oddelka. 

V tem šolskem letu izvajamo samo dnevni program. 
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Strokovno delo izvajamo na podlagi javno veljavnega programa, KURIKULUMA ZA VRTCE, potrjenega 
na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje marca 1999. 

3.2 KURIKULUM ZA VRTCE 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki pomeni strokovno podlago za delo v vseh javnih vrtcih 
in je namenjen vzgojiteljem, ravnateljici in svetovalnim delavcem za doseganje ustrezne ravni 
kakovosti predšolske vzgoje v vrtcih. 

Vzgojiteljem omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu, ki se na ravni 
izvedbenega kurikuluma razvija in spreminja, pri tem pa upošteva neposredno odzivanje otrok v 
oddelku, organizacijo življenja v vrtcu, vpetost vrtca v širše okolje. 

Temeljno spoznanje v Kurikulumu za vrtce je, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in 
uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi 
razvija lastno družbenost in individualnost. 

Poudarki kurikuluma so na: 

• procesu predšolske vzgoje,  

• celoti interakcij in izkušenj iz katerih se otrok v vrtcu uči za življenje 

Kurikulum pomembno prispeva k širšemu razumevanju predšolske vzgoje v vrtcu, njeni povezavi z 
družino, ostalimi ravnmi vzgoje in izobraževanja, drugimi strokovnimi institucijami ter lokalno 
skupnostjo. 

KURIKULUM ZA VRTCE ZAJEMA NASLEDNJE CILJE: 

• bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke; 

• pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih; 

• bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, ki hkrati 

ne onemogoča poglobljenosti na določenih področjih; 

• večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino; 

• oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminiranost 

glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in 

duševno konstitucijo); 

• večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok; 

• dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu; 

• rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu; 

• rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu; 

• večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev; 

• povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu ter 

• izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši. 

Osnovna dejavnost predšolskega otroka je igra. Ta je za otroka najbolj naravna, združuje temeljna 
načela predšolske vzgoje in je razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja. 

VIZ proces načrtujemo tako, da upoštevamo vse pomembne faze vzgojnega dela (načrtovanje, vzgojno 
delo, opazovanje, evalvacija) in zapisani cilji pri posameznih področjih dejavnosti predstavljajo okvir, 
znotraj katerega so vsebine in dejavnosti strokovna ponudba vzgojiteljem. Na ravni izvedbenega 



 
 
 

32 
 

kurikuluma predlagane vsebine in dejavnosti na različne načine povezujemo. Strokovni delavci na 
podlagi izvedbenega kurikuluma stalno skrbijo za ustvarjanje, zagotavljanje in spodbujanje okoliščin v 
vsakodnevnem življenju otrok v vrtcu tako, da ima otrok možnost vplivati na igro in učenje v vrtcu. 

Predšolsko vzgojo gradimo na otrokovih zmožnostih in ga usmerjamo k pridobivanju novih doživetij, 
izkušenj, spoznanj tako, da pred otroka postavljamo smiselne zahteve oziroma probleme, ki 
vključujejo: 

• otrokovo aktivno učenje, 

• omogočanje izražanja, 

• doživljanje, 

• čustveno in socialno angažiranje. 

Enako pomembne kot zapisani cilji in vsebine v kurikuluma so tudi vsakodnevne dejavnosti v vrtcu, 
komunikacija in interakcije z otroki in med otroki, raba pohvale ali graje, pravila nadziranja časa in 
prostora. 

Prikriti kurikulum zajema mnoge elemente vzgojnega vplivanja na otroka, ki niso nikjer opredeljeni, a 
so mnogokrat v obliki posredne vzgoje učinkovitejši od neposrednih vzgojnih dejavnosti, ki so zapisane 
v Kurikulumu za vrtce. 

KURIKULUM ZA VRTCE VKLJUČUJE NASLEDNJA PODROČJA DEJAVNOSTI: 

GIBANJE 

Gibalni razvoj poteka od naravnih in preprostih oblik gibanja (plazenje, 
lazenje, hoja, tek itn.) Do sestavljenih in zahtevnejših športnih dejavnosti. V 
predšolskem obdobju otroci z igro pridobivajo raznovrstne gibalne izkušnje, 
ki jim prinašajo veselje in zadovoljstvo 

JEZIK 

Spoznavanje in razumevanje jezika kot temelja lastne identitete. Otroci se v 
tem obdobju učijo izražati izkušnje, čustva, misli in razumeti sporočila drugih, 
seznanjajo se s pisnim jezikom in skozi doživljanje spoznavajo nacionalno in 
svetovno književnost ‒ lastno in tujo kulturo. 

UMETNOST 
Otrok je na področju umetnosti izumiteljski in ustvarjalen, ko odkriva 
jezikovne strukture, ko artikulira vsebine, ko zamišlja in oblikuje sliko, pesem, 
igro, ples, predmet. 

DRUŽBA 
Otroci postopoma spoznavajo bližnje družbeno okolje in hkrati dobivajo 
pogled v širšo družbo. Pridobivajo konkretne izkušnje uresničevanja 
temeljnih človekovih pravic in demokratičnih načel. 

NARAVA 

Otrok spoznava živali, rastline, predmete in pojave okoli sebe. V okviru 
področja si razvija sposobnosti za dejavno vključevanje v obdajajoče fizično 
in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja in 
navad. 

MATEMATIKA 

Otrok v vsakodnevnih opravilih pridobiva izkušnje, spretnosti in znanja o 
tem, kaj je veliko, kaj majhno, česa je več in česa manj, v čem so si stvari 
različne in v čem podobne, kaj je celota in kaj del, kakšne oblike so, kaj je 
notri in kaj zunaj, kaj je zdaj, prej in potem, kaj so simboli 

 

CILJI IN NALOGE VRTCA 

Cilji vrtca in temeljne naloge predšolske vzgoje v vrtcu so opredeljeni v Zakonu o vrtcih in nas 
obvezujejo, da organiziramo takšno okolje, ki bo otroka spodbujalo in omogočilo podporo pri razvoju 
in učenju in pridobivanju konkretnih izkušenj.  
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CILJI VRTCA: 

• kakovostno storitev vrtca, ki bi nudil otrokom varno in spodbudno okolje za igro in življenje, 

razvoj vseh otrokovih zmožnosti, kjer bivajo srečni, zadovoljni ter ustvarjalni otroci in odrasli, 

• kakovostno storitev vrtca, ki bi nudil staršem pomoč pri vzgoji ter jim omogočal varstvo otrok, 

razvijal partnerski odnos med starši, otroki in strokovnimi delavci ter tako zagotavljal 

profesionalni pristop pri delu, 

• nadaljevanje gradnje in negovanja medsebojnih odnosov v kolektivu, z namenom izboljševanja 

timskega kot tudi individualnega strokovnega dela vsakega posameznika znotraj delovnega 

tima kot tudi tima kot celote, 

• motiviranje in spodbujanje odzivnosti zaposlenih, z namenom prilagoditve družbenim 

spremembam in potrebam časa sodobne, hitro spreminjajoče se družbe, 

• participacijo strokovne moči, samopomoči in človeških virov, z namenom povečevanja 

kakovosti storitev vrtca, 

• izmenjavo in posredovanje strokovnega znanja, delovnih izkušenj na celoten kolektiv, 

• ustvarjanje ugodnih pogojev dela za poklicni in osebni razvoj vseh zaposlenih, 

• pripravo kolektiva na izzive iz okolja (socialna inkluzija, multikulturalizacija), 

• promocijo storitev vrtca, tako v notranjem kot tudi zunanjem delovnem okolju kot tudi širše v 

lokalnem okolju (povezovanje dela vseh vključenih dislociranih enot kot tudi zunanjega okolja 

oz. zunanjih poslovnih partnerjev). 

Zraven ciljev in nalog, ki jih določata Zakon o vrtcih in Kurikulum za vrtce, izhajamo iz vizije in poslanstva 
vrtca, ki določajo vsebino ciljev z usmeritvijo v doseganje izboljšav in dviga kakovosti dela vrtca. 

STRUKTURNA RAVEN: 

• zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje vzgojno izobraževalnega dela, 

• oblikovanje oddelkov glede na normative in proste kapacitete v posameznih enotah, 

• zagotavljanje odprtosti enot glede na potrebe staršev 

POSREDNA RAVEN: 

• staršem zagotoviti informiranje, seznanjanje z njihovimi pravicami in odgovornostmi in 

spodbujati sodelovanje staršev z vrtcem; 

• upoštevanje različnosti in možnosti uporabe naravnih in družbeno-kulturnih virov učenja v 

najbližjem okolju vrtca; 

• z izobraževanjem omogočati strokovnost, profesionalni razvoj in kakovost dela; 

• z vso osebno in strokovno odgovornostjo izpolnjevati poslanstvo in si prizadevati za 

uresničevanje vizije vrtca. 

PROCESNA RAVEN: 

• ohranjanje dosežene kakovosti; 

• ustvarjanje spodbudnega učnega okolja za zgodnjo in medijsko pismenost; 

• udejanjanje kurikuluma za vrtce z osredinjenjem na otroka, osredinjenjem na proces učenja in 

razvijanje veščin učenja; 
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• izmenjava in iskanje ustreznih didaktičnih strategij za razvijanje besednjaka, zmožnosti 

pripovedovanja in metakognicije ter razvijanje kritičnega mišljenja pri otrocih v vrtcu; 

• spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja; 

• povezovanje življenja in delo vrtca z vsebinami pomembnimi za trajnostni razvoj in 

vseživljenjsko učenje (raba energije, varovanje okolja, eko živila, gibanje …); 

• razvijanje ključne zmožnosti otrok (kompetenc) ‒ znanje, spretnosti, ravnanja in stališča, ki jih 

posameznik potrebuje za učinkovito vključenost v družbo, zaposlitev, nadaljnje učenje in za 

osebni razvoj; 

• seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja. 

3.3 PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO 

V vrtec so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim na podlagi ustrezne Odločbe o 
usmerjanju (v nadaljevanju: Odločba), ki jo izda območna enota Maribor, Zavoda republike Slovenije 
za šolstvo, omogočamo vključitev v Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo, ki se izvaja znotraj rednih oddelkov vrtca. 

Za vsakega otroka s posebnimi potrebami ravnateljica imenuje strokovno skupino, ki skupaj s starši 
otroka, oblikuje individualiziran vzgojno-izobraževalni program. Nosilci tega programa so vzgojitelji, 
dodatno strokovno pomoč pa izvajata mobilni sodelavci zunanjih inštitucij. 

Obseg dodatne strokovne pomoči je določen z odločbo. Dodatna strokovna pomoč se izvaja 
individualno ali v manjši skupini, v oddelku ali izven njega. Odločitev o načinu izvajanja dodatne 
strokovne pomoči se določi v Odločbi in po presoji specialnega pedagoga; ta pri tem upošteva tako 
potrebe otroka kot tudi značilnost oddelka, v katerega je otrok vključen. 

Svetovalna delavka vrtca koordinira delo za pripravo, izvedbo in spremljanje individualiziranega 
programa za posameznega otroka s posebnimi potrebami za tekoče šolsko leto, vodi predpisano 
dokumentacijo in svetuje. 

Strokovna skupina v katero so zajeti vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalna delavka, specialnim 
pedagog oz. po potreb mobilni zunanji izvajalci dodatne strokovne pomoči, skupaj pripravijo, 
spremljajo in prilagajajo program dela specifičnim potrebam otroka, realizirajo del individualiziranega 
programa in kontinuirano spremljajo otrokov napredek, glede na raven dosežkov po razvojnih stopnjah 
in področjih posameznika. 

Njihova naloga je, da s svojim odzivanjem na posameznega otroka in situacije ustvarjajo emocionalno 
in socialno varno ozračje v oddelku, v katerem bodo lahko vsi otroci na svoj način izrazili sebe, svoje 
sposobnosti, zmožnosti in posebnosti. (Navodila h Kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami sprejeta na 57. seji 
Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, dne 17. 4. 2003). 

Hkrati pa na podlagi Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami 
(Uradni list RS, št. 41/17), v vrtcu sodelujemo s Centrom za zgodnjo obravnavo otrok. Celostna zgodnja 
obravnava otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju obsega 
obravnave otroka in njegove družine v predšolskem obdobju je z namenom, da se zagotovi in spodbudi 
otrokov razvoj, okrepi zmogljivost družine ter spodbudi socialna vključenost družine in otroka. V okviru 
Centra za zgodnjo obravnavo deluje multidisciplinarni tim, ki sodeluje tudi z vzgojiteljem predšolskih 
otrok v vrtcu. Ta deluje kot mobilna služba, ki je na razpolago otrokom v vrtcu in tudi predšolskim 
otrokom, ki ne obiskujejo vrtca. Z različnimi oblikami pomoči omogoča tudi pravočasno načrtovanje in 
pripravo na vključevanje otroka v vzgojno-izobraževalne institucije. 
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3.4 KORAK ZA KORAKOM 

Korak za Korakom je vzgojno-izobraževalni program po metodologiji “na otroka osredotočene vzgoje 
in izobraževanja”, ki je bil leta 1994 razvit na pobudo Open Society Institute iz New Yorka in v 
sodelovanju s Children's Resources International iz Washingtona ter Georgetown University iz 
Washingtona. Kurikulum temelji na pedagoških, psiholoških, socioloških in filozofskih teorijah, evropski 
tradiciji predšolske vzgojno-izobraževalne prakse ter sodobnih spoznanjih o učenju in razvoju otrok in 
je s strani Ministrstva za šolstvo in šport potrjen kot ena od možnosti izvedbenega kurikuluma, zato se 
izvaja v posameznih sklopih v vseh oddelkih vrtca. Vsebine se prepletajo skozi kurikulum in 
vsakodnevno delo v oddelkih. 

Cilj programa je, da bi vsak otrok razvil zmožnosti, da: 

• bo sposoben reševati probleme; 

• bo kritično in samostojno razmišljal; 

• bo sposoben izbirati in sprejemati odločitve; 

• bo iznajdljiv in fleksibilen; 

• bo sposoben odzivati se na spremembe v družbenem in naravnem okolju; 

• bo zavzet za sebe in do drugih ljudi ter svojega okolja; 

• bo spoštoval drugačnost, bo strpen in solidaren ter sposoben sodelovati; 

• bo pripravljen za vseživljenjsko izobraževanje. 

Program Korak za korakom je zasnovan na tezi, da se otrok najbolje razvija, če je resnično notranje 
vpleten v svoje lastno učenje. Oddelki so prostorsko skrbno načrtovani in oblikovani v centre 
dejavnosti, ki otroka spodbujajo, da raziskuje, se uči, ustvarja, mu hkrati omogočajo možnost izbire in 
odločitve ter priložnost, da rešuje probleme, spoznava razlike med otroki in postaja vse bolj neodvisen. 

Program združuje na raziskavah osnovano prakso predšolske vzgoje ter poudarja partnerstvo z 
družinami ter individualizacijo izkušenj vsakega otroka. 

Za ta način dela je značilno, da so igralnice urejene v centre dejavnosti (kotičke) za: 

• igro s kockami in za skupna srečanja otrok; 

• igro z namiznimi igrami, kjer si otroci pridobivajo predvsem prve matematične koncepte; 

• dramatizacijo, kjer otrok razvija veščine vzpostavljanja medsebojnih odnosov v družini in širši 

družbi; 

• začetno opismenjevanje, kjer je urejen tudi predel za izdelavo knjig in prostor za branje ter 

listanje knjig, likovno in glasbeno ustvarjanje; 

• naravoslovno odkrivanje in raziskovanje ter igro s peskom in vodo.  
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3.5 PROGRAM Z ELEMENTI »REGGIO EMILIA« KONCEPTA 

Koncept Reggio Emilia se izvaja v posameznih sklopih v posameznih oddelkih vrtca. Vsebine se 
prepletajo skozi kurikulum in vsakodnevno delo v oddelkih. Je sodoben (postmoderen) koncept 
predšolske vzgoje, katerega cilj je vzgojiti otroke v kritične mislece in varuhe demokracije. Temelji na 
človekovih in otrokovih pravicah, demokratičnih vrednotah in pravni državi ter zagovarja pluralnost 
vednosti in konceptualno integracijo različnih znanosti. 

Temelje pedagoškega koncepta Reggio Emilia predstavljajo naslednja izhodišča: 

• vpetost vrtca v kulturo okolja: vrtec je prostor, ki izraža ter ustvarja kulturo, je živ organizem, 

odprt v okolje. Iz vrtca se življenje širi v družine ter v mesto, med vsemi udeleženci pa se izvaja 

živahna izmenjava idej in demokratična komunikacija;  

• različnost otrok: velika pozornost je namenjena razvoju identitete vsakega posameznega 

otroka – na otroka gledajo kot na enkraten subjekt s pravicami in ne samo s specifičnimi 

potrebami;  

• razvoj in uporaba vseh čutov v spoznavnem procesu: pedagoški koncept Reggio Emilia 

namenja posebno pozornost razvijanju sposobnosti opazovanja, pri čemer naj bi otrok 

uporabil in razvijal vsa čutila, tudi tista, ki so običajno bolj zapostavljena (tip, okus, vonj);  

• spodbujanje in omogočanje različnih oblik izražanja: avtorji koncepta Reggio Emilia so kot eno 

od izhodišč sprejeli misel, da se vsak otrok rodi s sto jeziki, a kaj hitro mu ostane le eden, saj 

ostalih devetindevetdeset zanemarjamo in jih ne razvijamo. V konceptu Reggio Emilia zato 

zavestno spodbujajo vse oblike otrokovega izražanja (gib, mimika, barva, risba, lutka, ritem, 

glasba, govor) ter mu omogočajo, da lahko na različne načine izrazi odnos do sebe, drugih, 

narave, prostora in časa, v katerem živi;  

• prednost učenja pred poučevanjem: v konceptu izhajajo iz stališča, da ne smemo nikoli 

poučevati otroka v tem, česar se ne bi mogel naučiti sam;  

• kakovostna interakcija in komunikacija: pedagoški koncept Reggio Emilia zelo poudarja 

interakcijo in komunikacijo: druženje, povezovanje in sodelovanje med vsemi udeleženci v 

vzgojnem procesu;  

• timsko delo vzgojiteljev in ostalih delavcev v vrtcu: kakovostno timsko delo zagotavljajo najprej 

z zaposlitvijo dveh vzgojiteljic/vzgojiteljev v oddelku, ki opazujeta in interpretirata dejavnosti, 

pojave in probleme z različnih zornih kotov;  

• projektno delo: pomaga otrokom poglobiti in izpopolniti smisel za dogodke in pojave v svojem 

okolju;  

• dokumentacija in arhiviranje izdelkov ter življenja in dela v vrtcu: dokumentacija vključuje 

opazovanje, transkripcijo tonskih zapisov in fotografije. Različni materiali, ki nastajajo v 

vzgojnem procesu otrok oz. prikazujejo ustvarjanje in učenje otrok ter delo in življenje vrtca, 

so predstavljeni na različnih mestih v vrtcu in izven vrtca.  

• prostori v vrtcu: vrtec Reggio Emilia je prostor, ki omogoča stike med odraslimi in otroki ter 

predstavlja okolje, kjer naj se dobro počutijo otroci, vzgojitelji in starši, zato je prostor ‘tretji 

vzgojitelj’.  
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4 OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

So dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas, 
odvisno od izvedbenega kurikula vrtca, interesa otrok in želja staršev. Načrtujejo in izvajajo jih 
strokovni delavci v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so 
skladne s cilji in načeli Kurikuluma za vrtce. Da bi dosegli bolj kakovostne rezultate, občasno kot 
strokovno pomoč pri vodenju dejavnosti ali projektov vrtec vključi v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo 
tudi zunanje strokovnjake. 

Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu ‒ v obliki 
delavnic v prostorih vrtca in izven stavbe ter na igrišču vrtca; v obliki obiskov predstav, knjižnic, 
muzejev, prireditev … Obogatitvene dejavnosti načrtuje vzgojiteljica v svojem letnem delovnem 
načrtu, ki ga predstavi staršem na roditeljskem sestanku in od staršev prejme tudi soglasje, da se z 
določeno obogatitveno dejavnostjo strinjajo. Posamezne dejavnosti ne sodijo v ceno programa in 
stroške starši krijejo v celoti. Te dejavnosti največkrat zajemajo obisk lutkovnega gledališča, kino 
predstave, abonmaje ipd. 

4.1 JEZIKOVNA VZGOJA V VRTCU 

Knjižna vzgoja je postopna, starostni stopnji primerna vzgoja ob knjigi za knjigo. Otroke postopno 
oblikuje v bralce, uporabnike knjige. Knjižna vzgoja se kot obogatitvena dejavnost ponuja v naslednjih 
oblikah: 

• Knjižni nahrbtnik za prvo starostno obdobje 

• Palček Bralček za drugo starostno obdobje in  

• Naša mala knjižnica za predšolske otroke. 

Cilji: 

• približati otroku knjigo kot vir informacij, znanja in zabave; 

• vzpodbuditi starše, da bi otrokom veliko brali in jih vzgajali ob knjigi in za knjigo. 

 

4.2 ŠPORTNO VZGOJA V VRTCU -  ŠPORTNE URICE NA ŠD CENTER 

Izvajajo jih športni pedagogi ŠD Center po dogovoru. Otroci in vzgojiteljice so aktivno vključeni. Otroci 
imajo na razpolago gimnastično telovadnico z parterjem in jamo za skakanje, ter vsa gimnastična 
orodja. Vadba je primerna za otroke v starosti 3-6 let in poteka enkrat na mesec oz. po dogovoru. Cena 
posamezne vadbene ure, ki traja 45 minut je 2,5 €. 

Dodatno smo ponudili Branikovo šolo športa, saj naš vrtec in Zveza mariborskih športnih društev Branik 
že tretje leto zapored sodelujemo pri izvedbi dogodka Teden odprtih vrat Ljudskega vrta in menimo, 
da je možnost razširjenega sodelovanja dobra praksa za naprej. V Branikovi šoli športa se otroci lahko 
dodatno spoznajo in seznanijo z različnimi športnimi aktivnostmi in še dodatno razvijajo osnovne 
gibalne spretnosti. Vadba poteka 1 x mesečno 45 minut v dopoldanskem času (od oktobra do maja). 
Cena zajema prijavnino za celo šolsko leto in znaša 10 €. 

4.3 KULTURNO UMETNOSTNA VZGOJA V VRTCU 

Kulturno-umetnostna vzgoja je v zadnjih desetih letih pomembna tema v svetovnih, evropskih ter 
nacionalnih krogih, povezanih z vzgojo in izobraževanjem ter kulturo. Različne študije kažejo, da lahko 
s kulturno-umetnostno vzgojo pomembno prispevamo k motivaciji in ustvarjalnosti otrok in mladine 
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ter tako razvijamo temelje za ustvarjalno in produktivno družbo. Strokovnjaki po svetu in pri nas 
prepoznavamo, da so izkušnje otrok in mladih s kakovostno kulturno-umetnostno vzgojo ključne za 
njihov celostni razvoj, zato je pomembno omogočiti jim spoznavanje različnih področij umetnosti in s 
tem različnih načinov izražanja in komuniciranja (z besedami, gibi, slikami, glasbo). 

4.3.1. OTROŠKI PEVSKI ZBORI IN PLESNI VRTEC 

Otroški pevski zbori in plesni vrtec so organizirani v enotah, kjer imamo strokovne delavke, ki imajo 
kompetence za vodenje glasbeno plesno gibalnih dejavnosti. V vsaki enoti bo zastopanost tega 
področja izpolnjena.  

Cilji:  

• doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti; 

• negovanje in razvijanje individualnih potencialov v fazah doživljanja, zamišljanja, izražanja, 

komuniciranja in uveljavljanja na področju umetniške dejavnosti; 

• odkrivanje in negovanje specifičnih umetniških sposobnosti in nadarjenosti 

• razvijati veselje do plesa, domišljije in ustvarjalnosti 

• razvijanje koordinacije in spoznavanje osnovnih plesnih oblik, 

• udeležba na reviji Ciciban poje in pleše 

4.3.2. LIKOVNE DEJAVNOSTI 

Začetno likovno izražanje ima dvojno vlogo. Osnovna vloga likovnega izražanja v mlajšem obdobju se 
kaže v funkciji pripomočka pri otrokovem spoznavnem razvoju, njen pomen pa tudi v kreiranju 
nastavkov za razvoj likovno ustvarjalnega človeka. Pri likovnem izražanju mlajših otrok ne gre za 
specifično likovno ustvarjanje, zavestno likovno oblikovanje se bo pojavilo kasneje. 

Cilji: 

• razvijanje motorike, ročnih spretnosti, koordinacije rok in oči 

• razvijanje domišljije, opazovanja, mišljenja, ustvarjalnosti, ustvarjalnega mišljenja 

• razvijanje delovnih navad, kritičnosti, samostojnosti 

• spoznavanje likovnega materiala in tehnik 

4.3.3. UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR 

Cilji:  

• otrokom približati umetnost na igriv in prijeten način ter 

• otroke spodbuditi k aktivnemu opazovanju ter doživljanju umetniških del in s tem pridobivanje 

novih izkušenj 

• s pomočjo didaktičnih iger otroci spoznavajo umetnost kot bogato polje človekove 

ustvarjalnosti 

• spoznati inštitucije kulture, širitev socialne mreže 

4.3.4. “PRVIČ V GALERIJI”, ODDELKI DO 3 LET: 

Program, s poudarkom na sproščenem pogovoru in igre, je namenjen otrokom do 3. leta starosti. Obisk 
v galeriji traja 20‒30 minut in je brezplačen.  
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4.3.5. ABONMA UMETNOSTNE GALERIJE MARIBOR 

Oddelki vključeni v abonma obiščejo štiri razstave v šolskem letu. Vsak obisk vključuje vodenje in 
ustvarjalnico. 

Otroci prejmejo izkaznico, ki jim omogoča sledeče ugodnosti: prost vstop zanje in njihove 
spremljevalce v razstavišča UGM, 30% popust pri udeležbi v izbranih programih, 30% popust na 
publikacije UGM, dve brezplačni udeležbi na sobotnih ustvarjalnih urah. Cena abonmajske izkaznice je 
za prvega otroka 8 €, za drugega otroka 4 €, izkaznica za tretjega otroka je brezplačna. Abonma je 
namenjen otrokom od 4. do 11. leta starosti. 

Za otroke iz socialno ogroženih družin je abonma brezplačen 

4.3.6. ABONMA MUZEJA NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR  

Abonma vključuje šest kreativnih delavnic, ki trajajo okrog 60 minut. Abonmajska cena vstopnice je 
12 € na otroka. Ob nakupu abonmajske vstopnice imajo otroci kot udeleženci abonmaja vse šolsko leto 
brezplačen vstop v muzej, prejmejo pa tudi brošuro Tincina beležka, kamor beležijo vtise iz delavnic 
ter rešujejo zadane naloge. 

4.3.7. LUTKOVNI ABONMA, MINORITSKA SEZONA 2021 ‒ 2022 IN SNG MARIBOR 

V Lutkovnem gledališču Maribor nam ponujajo abonma za sezono 2021‒2022, ki zajema 3 predstave. 
Predstave so namenjene otrokom oddelkov od 3‒6 leta starosti. Cena posamezne predstave je 4 €. 
 

1. Janček Ježek – 30. 11. 2021, 1. 12. 2021, 2. 12. 2021 

2. Bimberli – 6.4.2022, 7.4.2022  in  

3. Drobtine iz Mišje Doline – 10. 5. 2022, 11. 5. 2021 

V sodelovanju s Slovenskim Narodnim Gledališčem Maribor, pa bomo otrokom ponudili eno predstavo, 

in sicer Nanine Pesmi, ki bo izvedena 18. 11. 2021. Cena predstave je 5€. 

4.4 NARAVOSLOVNA VZGOJA V VRTCU 

V letošnjem šolskem letu bomo ponudili tudi obogatitveno dejavnost na področju naravoslovja, ki bo 
namenjena drugemu starostnemu obdobju otrok. Področje razvoja konkretnih logičnih operacij pri 
otrocih je ključnega pomena za nadaljnji razvoj, zato boo v drugem starostnem obdobju namenili tudi 
več časa razvoju prav tega področja, ki je vsestransko usmerjeno na celostni razvoj otroka. Glavni cilji 
obogatitvene dejavnosti so razvijanje matematičnega mišljenja, seznanjanje z matematiko v 
vsakdanjem življenju ter razvijanje matematičnega izražanja. Ostali cilji se bodo prilagajali glede na 
področja in interese otrok.  

4.5 PUNČKA IZ CUNJ Z DNEVNIKOM (UNICEF) 

Punčka iz cunj je UNICEF-ov projekt, ki je nastal po italijanskem vzoru, danes pa se uspešno izvaja v 
številnih evropskih državah (Finska, Francija, Češka, Romunija itd.). V Sloveniji ga izvajamo od leta 
2003.Temeljni namen projekta je zbiranje sredstev za UNICEF-ov program cepljenja otrok proti šestim 
nalezljivim otroškim boleznim (davica, ošpice, oslovski kašelj, otroška paraliza, tuberkuloza in tetanus) 
v državah v razvoju. Punčka iz cunj je igrača, ki je poznana v vseh kulturah sveta. V preteklosti je 
marsikomu v otroštvu delala družbo, danes pa predstavlja otroka iz države v razvoju, ki ga je potrebno 
cepiti in potrebuje našo pomoč. 
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Punčka iz cunj z dnevnikom je tako celoletni projekt v vrtcu. Otroci s pomočjo strokovnih delavcev, 
staršev, starih staršev in sorodnikov izdelajo punčko iz cunj ter ji pripravijo dnevnik. Punčka se nato 
poda z dnevnikom na potep, po domovih vseh otrok skupine. Vsak otrok jo vzame za nekaj dni domov, 
kjer ji razkaže svoje domače okolje, ter nato skupaj s sorodniki v dnevnik narišejo in zapišejo 
dogodivščine, ki jih je punčka v času bivanja pri njih doživela skupaj z njimi. Nato v skupini skupaj 
dnevnik pregledajo in si izmenjajo izkušnje. Ob zaključku šolskega leta so punčke iz cunj del razstave, 
na kateri se jim poišče posvojitelje in z doniranimi sredstvi nato pomagamo zagotoviti osnovno 
cepljenje otrok v državah v razvoju. Punčki tako zagotovite nov dom, otroku v državah v razvoju pa 
priložnost za zdravo življenje. Prav zato je nosilni slogan projekta Posvoji punčko in reši otroka. 

Z veliko truda in ustvarjalnosti izpod rok prostovoljk in prostovoljcev po vsej Sloveniji prihajajo 
unikatne, ročno izdelane punčke. V projekt se vključujejo vse generacije – od otrok, ki punčke ustvarjajo 
v vrtcih in šolah, do starejših. Zato ima projekt pomembno vlogo tudi pri povezovanju različnih 
generacij. Predvsem starejšim izdelovanje punčk predstavlja zanimiv in koristen način preživljanja 
prostega časa. S projektom Punčka iz cunj spodbujamo tudi spletanje prijateljskih vezi med izdelovalci 
in posvojitelji punčk. Vsaka punčka ima osebno izkaznico in dopisnico s podatki izdelovalca. Posvojitelj 
s slednjo izdelovalcu punčke sporoči, kje je punčka našla nov dom. 

S projektom ustvarjamo medgeneracijsko sodelovanje in pomagamo humanitarni noti sveta.  

4.6 ŠEST MILIJONOV LADJIC – HUMANITARNI PROJEKT 

»Šest milijonov ladjic: spomin na preteklost in rešitev za prihodnost«, humanitarca, ustanovitelja in 
predsednika društva UP-ornik, g. Borisa Krabonje. Namen dobrodelnega projekta je zbrati šest 
milijonov ladjic do 9. maja 2022, nato pa bodo iz njih ustvarili veliko umetniško instalacijo. Ta bo v 
spomin na ljudi iz preteklosti in za žrtve holokavsta ter bo simbolizirala geslo »človek človeku«. Društvo 
UP-ornik bo ladjice prodalo podjetju Surovina, s prihodki od prodaje pa bo društvo UP-ornik pomagalo 
socialno šibkim. 

Ker se dnevi krajšajo, z otroki pa tudi manj časa preživimo na prostem, je sodelovanje v projektu idealna 
priložnost, da se z otroki igramo in ustvarjamo iz odpadnega papirja. Ladjice v vsaki skupini vrtca že 
zbiramo. Tudi v vrtcu bomo vsi zaposleni izdelovali ladjice skupaj z otroki in zagotovo se bomo ob tem 
imeli skrajno lepo. 

5 DODATNE DEJAVNOSTI 

Niso del izvedbenega kurikuluma vrtca. Navedene dejavnosti se v vrtcu organizirajo na željo staršev v 
popoldanskem času, da jim po končani službi ni potrebno voziti otrok v različne ustanove, ki ponujajo 
te ali podobne dejavnosti in jim tako ostaja več časa za druženje z otrokom. 

V vrtcu so starši seznanjeni s ponudbo izvajalcev preko izobešenih plakatov. Prijave sprejemajo izvajalci 
in starše seznanijo s programom. Vrtci izvajalcem različnih programov nudimo v uporabo le prostore. 
Izvajajo jih zunanji izvajalci. Te dejavnosti finančno pokrivajo starši sami. Tečaji se izvajajo po 14 uri, ko 
so v posameznih enotah že proste igralnice. Ob zaključku tečaja otroke prevzamejo starši.  

Tečaji so namenjeni otrokom od 3. leta dalje. 

• OTROŠKA GIBALNICA HOP-HOP 

• PLESNI VRTEC NATKE GERŽINA 

• TEČAJ ANGLEŠKEGA TUJEGA JEZIKA 

• TEČAJ NEMŠKEGA TUJEGA JEZIKA 

• TEČAJ SMUČARSKE ŠOLE ILKE ŠTUHEC 
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• TEČAJ DRSANJA 

6 POSEBNE DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE 

6.1 TEDEN MOBILNOSTI 

Evropski teden mobilnosti je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi 
in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine 
mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest. Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec 
dogajanja pa je med 16. in 22. septembrom 2021, ko se Evropski teden mobilnosti zaključi z Dnevom 
brez avtomobila. 

6.2 TEDEN OTROKA 

TEDEN OTROKA 2021 (od 4. do 10. oktobra 2021) osrednja tema je : »RAZIGRAN UŽIVAJ DAN!« 

Teden otroka je program Zveze prijateljev mladine Slovenije že od leta 1954. 
Besedna zveza “teden otroka” je zaščitena že od leta 2011 in se zapiše z veliko začetnico Teden otroka. 

Vsako leto se izbere tema, na katero se pripravi poslanica. Poslanice so vselej skupek stališč 
organizacije ZPMS do obravnavane tematike ter priporočil za boljše in učinkovitejše aktivnosti, 
povezane z otroki in mladostniki. Programi društev in zvez so bili zmeraj izjemno bogati in so namenjeni 
prvenstveno otrokom, polni prireditev, ustvarjalnih delavnic, predstav, sproščenih druženj otrok in 
odraslih, z veliko zabave, z možnostjo ustvarjalnega izražanja s petjem, plesom, slikanjem, s športnimi 
igrami ali glasbenimi koncerti. 

Teden otroka® se bo začel v ponedeljek, 4. oktobra 2021. Kot protiutež posledicam epidemije COVID-
19 želimo poudariti pomen igrivosti, sproščenosti in druženja, zato se bomo v Tednu otroka tokrat 
posvetili igri in igranju.   

6.3 ŠPORTNO NARAVOSLOVNI TEDEN 

V dneh med 11. in 17. oktobrom strokovne delavke načrtujejo dejavnosti, pri katerih je poudarek na 
področju gibanja in narave. Veliko aktivnosti se izvede neposredno v naravi (igrišče, park, ožja in širša 
okolica vrtca). Strokovne delavke glede na ponujene zmožnosti načrtujejo strokovno sodelovanje z 
zunanjimi strokovnjaki, sodelavci, institucijami (Biotehniška šola, Mariborska tržnica, ŠD Branik, …). 
Vzporedno poteka projekt "Simbioza giba", namen katerega je medgeneracijsko povezovanje z in v 
gibanju. 

6.4 VARNO S SONCEM 

Program Varno s soncem je nastal z željo po izboljšanju stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih 
epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože v Sloveniji (vir: Register raka RS) in 
hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno povezana z izpostavljanjem UV 
sevanju in s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu. Do sedaj se je program VARNO S SONCEM 
že dobro zasidral v številnih vrtcih v Sloveniji. Število sodelujočih vrtcev in otrok iz leta v leto narašča. 
V letih od 2007 do 2019 je bilo v program prijavljenih že 385.524 predšolskih otrok. Menimo, da jih je 
bilo z vsebinami programa seznanjenih še precej več. Usmeritvam programa so namreč v veliki meri 
sledili vrtci v celoti in ne zgolj oddelki z otroci, ki so bili dejansko prijavljeni kot sodelujoči. 

Namen programa je otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim 
delovanjem UV sevanja in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. S tem želimo 
dolgoročno prispevati k znižanju pojavljanja kožnega raka v Sloveniji. 
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6.5 ZDRAVJE V VRTCU 

Na pragu novega šolskega leta se polni pričakovanj sprašujemo, kaj nam bo to prineslo. Epidemiološke 
razmere se spreminjajo, življenje pa gre dalje. Upoštevali bomo zaščitne ukrepe in leto preživeli aktivno 
ter se pri tem počutili dobro. Nekatere aktivnosti bomo prilagoditi, nekatere morda preložiti na kasnejši 
čas. 

Nacionalni inštitut za javno zdravje že 16  let vodi program Zdravje v vrtcu. Vanj se vključi preko 150 
vrtcev. 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. V programu Zdravje v vrtcu smo aktualni in se prilagajamo trenutnim razmeram. 
Nadaljevali bomo z aktivnostmi, ki v okolju vrtca promovirajo in krepijo zdravje otrok in zaposlenih ter 
prispevajo k dobremu počutju vseh. Še naprej bomo sledili ciljem programa in izpeljali čim več 
načrtovanih aktivnosti. 

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. 

6.6 OKTOBER MESEC POŽARNE VARNOSTI 

Oktober je mesec požarne varnosti. V tradicionalnem projektu, v katerem sodelujejo Uprava Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje, Gasilska zveza Slovenije, Slovensko združenje za požarno varstvo ter 
Združenje slovenskih poklicnih gasilcev, potekajo preventivne aktivnosti s področja požarne varnosti 
za različne ciljne skupine.  

V letu 2021 je tema projekta požarna varnost v povezavi s potresom, ki poteka pod sloganom Po 
potresu lahko tudi zagori! Potresov ne moremo preprečiti, lahko pa se nanje pripravimo. Požar pogosto 
nastane kot posledica potresa, število žrtev zaradi požara je lahko večje kot zaradi potresa. Z ustreznimi 
preventivnimi ukrepi ter ukrepi osebne in vzajemne zaščite se lahko prepreči nastanek požarov ob 
potresu oziroma se zmanjšajo njihove posledice.  

Ker imamo med našimi zaposlenimi tudi  prostovoljne gasilce, bomo njihovo znanje predali na otroke 
preko simboličnih evakuacijskih vaj na vseh enotah, ki se bodo odvile v mesecu oktobru in novembru.  

6.7 PRAZNIČNI DECEMBER 

Poteka ves mesec. Otroci doživljajo praznike skozi načrtovane dejavnosti kot so skupne dekoracije 
prostorov, izdelovanje okraskov, vizitk, praznični pogrinjki, obdaritev otrok, medgeneracijsko druženje 
z obiskom dedkov in babic. 

Otroke obišče Dedek Mraz v sodelovanju z ZPM. Pripravili se bodo simbolični paketki donacij 
ponudnika Hofer. Ker je to čas obdarovanj, prejmejo otroci skupinsko darilo za vsako skupino, ki zajema 
igrače in didaktične igre. Individualnih obdarovanj vrtec ne organizira. 

6.8 PUSTOVANJE 

14. dni pred pustovanjem bodo v enotah in oddelkih potekale zabavne igre in dejavnosti obarvane s 
pustno vsebino. Rajanje se bo zvrstilo v vsaki skupini. 
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6.9 10. KONCERT VRTCA IVANA GLINŠKA V UNIONSKI DVORANI 

Ker se je zaradi Covid epidemije lanski koncert zamaknil, ga letos planiramo v okrogli 10. izvedbi v 
mesecu marcu, ki predstavlja mesec materinske ljubezni. Skozi glasbo, ples in pesem bomo skupaj 
podoživeli ustvarjalne trenutke naših malčkov. Koncert bo izveden 30. 3. 2022.  

6.10 REVIJA CICIBAN POJE IN PLEŠE 

 Ciciban poje in pleše je prireditev, kjer vrtec uspešno sodeluje že vrsto let. Na prireditvi Ciciban poje 
in pleše bo sodeloval pevski zbor in plesna skupina otrok vrtca.  

7 PROJEKTI 

7.1 PROJEKT ERASMUS+ LEARNING TO PLAY II 

Mestna občina Maribor je bila ponovno uspešna pri prijavi projekta Erasmus+ (Learning to Play 2) s 
čimer je pridobila sredstva za nadaljnje praktično usposabljanje zaposlenih v mariborskih vrtcih. Gre za 
nadaljevanje predhodno uspešno izvedenega projekta Learning to Play. Mestna občina Maribor 
ponovno nastopa kot prijavitelj in nosilec konzorcija, katerega članov je tokrat kar 6 mariborskih javnih 
vrtcev, med katerimi je tudi naš Vrtec Ivana Glinška Maribor. 

Namen projekta je 12 zaposlenim vzgojiteljicam in vodstvenemu kadru iz omenjenih vrtcev omogočiti 

praktično strokovno usposabljanje v vrtcih v tujini v obliki: 

• asistence vzgojiteljic pri delu z otroki v skupinah, v trajanju 12 dni, 

• spremljanja poteka dela v vrtcih, v trajanju 7 dni. 

Države gostiteljice v projektu so Avstrija, Italija, Nemčija, Malta, Poljska, Španija in Švedska. 

Mestna občina Maribor želi s projektom prispevati k strokovnemu razvoju zaposlenih, prenosu dobrih 

praks iz tujine v matične vrtce, vzpostavitvi stikov in sodelovanje v mednarodnem okolju, razvoju 

inovativnih metod dela, boljši organiziranosti ter boljšemu odzivu na spremembe, ki se dogajajo v 

Evropi in s tem boljši pripravljenost na delovanje v multikulturnem okolju. 

Poudarek praktičnega usposabljanja bo na inovativnih pristopih metodah dela z otroki, aktivnostih v 

vrtcu, sodelovanju s starši, organizaciji dela v vrtcu, izobraževanju kadra itd. Pomemben del projekta 

je spremljanje integracije otrok iz različnih kulturnih okolij, učenje tujih jezikov, vključevanje otrok s 

posebnimi potrebami ter teme kot so: zdravje, ekologija, šport, glasba in ples. 

Poleg svojih strokovnih kompetenc bodo z mobilnostjo zaposleni nadgradili tudi socialne veščine, 

osebne kvalitete, jezikovne ter medkulturne spretnosti. 

Projekt bo potekal od 31.12.2018 do 30.12.2021. Mobilnosti so načrtovane v treh terminih: 

• oktober/november 2021 

o udeležba strokovnega delavca zaradi situacije s COVID - 19 bo znana naknadno. 

7.2 EKOVRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA 

Najpomembnejša naloga EKO vrtca je naravoslovje v srečanju z okoljem v katerem se otroci gibajo in 
živijo. V tem okolju otroci začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati okolje, hkrati z razvojem lastnih 
miselnih sposobnosti in osebnostnim razvojem. 
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CILJI: 

• spodbujanje vsebin in aktivnosti s področja naravoslovja; 

• skozi načrtovanje aktivnosti in izvedbo privzgajati in pridobivati vrednote in znanja za 

varovanje okolja; 

• v svetu narave spoznavati zakonitosti življenja; 

• načrtovane naravoslovne vsebine in aktivnosti izvajati v naravnem okolju v ekosistemu, ki 

povezuje rastlinstvo, živalstvo, človeka in neživo naravo; 

• povezovanje med naravoslovjem in okoljem – družbo kot vrednoto življenja; 

GLOBALNI CILJI: 

• Vzgoja za odgovornost do okolja v katerem živimo; 

• Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov; 

• Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju;  

• Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjave idej; 

• Učinkovita raba naravnih virov (voda odpadki, energija) 

• Povezovanje z enko vrtci in šolami. 

Za pridobitev oziroma potrditev zelene zastave v šolskem letu 2021/2022 je izbrano področje zgodnje 
naravoslovje in gibanje v interakciji. 

Vodja EKO koordinatorjev: Alenka Penezič, ostali koordinatorji: Sandra Žvorc, Suzana Lašič, Jasna 
Karnet, Nika Kermavc, Brigita Šterk, Ivana Vukovski. 

7.3 NORWAY GRANT SKUPAJ ZA BOLJŠE POKLICNO IN ZASEBNO ŽIVLJENJE 

Slovenija mora najkasneje do leta 2022 v svoj pravni red uvrstiti evropsko direktivo o usklajevanju 
poklicnega in zasebnega življenja, ki jo je sprejel Evropski parlament in svet junija 2019 in ki predlaga 
uvedbo ukrepov za enakopravno delitev odgovornosti med moškimi in ženskami. Da bi se takšni ukrepi 
dejansko izvajali, je potreben projekt, ki bo opozoril, katere so šibke točke enakopravne delitve 
odgovornosti v Sloveniji in dal predloge za izboljšanje teh slabosti: v Sloveniji vlada nefleksibilnost dela 
(časa in kraja), dvojna obremenjenost žensk, ki opravljajo poklicne in družinske obveznosti, ni 
programov za seznanitev družin z možnostmi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, ni spletnih 
strani z informacijami, ni povezovanja zavzetih akterjev (občine, podjetja, vrtci, starši), ki bi prispevali 
k širjenju informacij, itd.  

Namen projekta je vzpostavitev več vzorčnih lokalnih sistemov, ki bodo podpirali usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja z razvojem novih podpornih storitev oziroma proizvodov za zaposlene 
starše predšolskih otrok. Cilji projekta so izvedba pregleda in analize zakonodaje, politik in praks, ki so 
dostopne slovenskim staršem s predšolskimi otroki, da bi lahko bolje usklajevali poklicno in zasebno 
življenje, predlog za različne oblike fleksibilnega dela (kraj in čas dela), predlog za oblikovanje nove 
kulture dela v družini,  okrepitev sodelovanja različnih akterjev na lokalni ravni (občine, vrtci, starši 
predšolskih otrok, delovne organizacije v različnih geografskih območjih Slovenije), razvoj potrebnih 
znanj in spretnosti za pobudnike akcij in predlogi praktičnih rešitev, ki bodo omogočale lažje 
usklajevanje obeh sfer življenja. Pri tem bomo upoštevali zlasti dobre prakse iz skandinavskih in drugih 
držav. 

Na razpis smo se prijavili s skupno pogodbo Vrtec Ivana Glinška Maribor – javni vrtec (projektni 
partner), Vrtec Bambi – zasebni vrtec (projektni partner), Leila izobraževanje in raziskovanje (promotor 
in nosilec projekta) ter Cross -Cultural Introduction AS (norveški projektni partner).  
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Vsi partnerji smo se s podpisom pogodbe prijavili na razpis v zakonitem roku do 30. 9. 2021. Trenutno 
poteka izbor in v kolikor bomo na razpisu izbrani, bo projekt potekal dve leti.  

7.4 DAN SLOVENSKE HRANE, TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK IN MEDENI ZAJTRK 

Vlada Republike Slovenije je na 33. redni seji, 11. 10. 2012, sprejela sklep o razglasitvi Dneva slovenske 
hrane (Uradni list RS, št. 77/12), ki bo vsak tretji petek v mesecu novembru. 

Zavedanje o pomenu lokalne trajnostne oskrbe z vidika zagotavljanja javnih dobrin je v Sloveniji čedalje 
pomembnejše področje, ki mu bo treba nameniti vse več pozornosti. Potreben je skupen nastop, 
povezovanje in dobro sodelovanje med različnimi organi, nevladnimi organizacijami, potrošniki, 
pridelovalci.  

Kako varno in kako kakovostno hrano bomo uživali mi in naslednji rodovi, bo odvisno predvsem od 
podpore, ki je bodo deležni slovenski pridelovalci in predelovalci hrane (podpore pristojnih organov in 
tudi potrošnikov). Ključni poudarek in pomemben vidik je, da se za ta dan dobavijo domača živila iz 
lokalnega okolja. 

Z vsakoletnim dogodkom želimo otrokom v vrtcu in njihovim staršem ter skrbnikom približati pomen 
lokalno pridelane in predelane hrane, zdravega načina prehranjevanja ter ob enem ozaveščati mlade, 
starše, vzgojitelje in drugo javnost o: 

• pomenu in prednostih lokalno pridelanih živilih v naši prehrani, 

• pomenu domače pridelave in pridelave, 

• pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, 

• pravilnemu ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih in racionalnem 

ravnanju z embalažo ter zavržkih hrane, 

• pomenu gibanja in športnih aktivnosti 

IZVEDBA PROJEKTA: 

Tretji petek v novembru se v vrtcu izvede tradicionalni slovenski zajtrk, v skladu s svojimi zmožnostmi 
pa bo vrtec izvedel tudi druge izobraževalne dejavnosti v povezavo z tradicionalnim zajtrkom.  
Tradicionalni živila so živila pridelana v Sloveniji. 

PREHRANA:  

• TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (domače mleko, med, maslo, domači kruh, jabolko) 

• DOMAČE KOSILO (goveja juha, pražen krompir, pečenka, solata) 

• DOMAČA MALICA (pehtranova potica, jabolčni sok) 

 

V vrtcu v mesecu novembru potekajo pestre vzgojno-izobraževalne vsebine, delavnice na temo zdrave 
prehrane, spoznavanje zelišč, čajanke, izdelava plakatov, kulturne prireditve, obiski kulturnih ustanov. 

Na Dan slovenske hrane otroci v vrtec povabijo svoje dedke in babice. Ob 10.00 uri otroci v vseh enotah 
vrtca skupaj z gosti, dedki, babicami in vzgojitelji zapojejo Slakovo pesem Čebelar in se pridružijo 
najštevilčnejšemu čebelarskemu zboru na pobudo Čebelarske zveze Slovenije (Medeni zajtrk) z 
namenom posvečanja pozornosti pomenu čebel v naravi in na našo dolžnost ohranjati čisto naravo. 
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8 PODROČJE PREHRANE IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA 

8.1 PODROČJE PREHRANE 

Za področje prehrane in zdravstveno-higienskega režima je odgovorna ga. Kaja Trlep. Prehrana 
predstavlja pomemben dejavnik zdravja, še posebej v otroštvu, zato je pomembno da je prehrana 
tedensko uravnotežena, kar pomeni da otrok z zdravim načinom prehranjevanja zadovolji vse svoje 
energijske potrebe in potrebe po vseh hranilnih snoveh. 

Z načrtovanim oblikovanjem oz. sestavo jedilnikov poskušamo zagotoviti čim bolj zdravo in 
uravnoteženo prehrano, ki bi zadostila otrokovim fiziološkim in psihološkim potrebam skladno z 
veljavnimi smernicami za prehrano otrok v vrtcih. Pri sestavi jedilnikov upoštevamo: potreben delež 
hranilnih vrednosti glede na posamezni obrok in celotni dan, količinske normative, načelo sezonske 
hrane, lastna priprava jedi-sladic in s tem čim manj industrijsko pripravljenih jedi-živil, brezmesna 
kosila, uporaba zdravih postopkov načina priprave dušenje, kuhanje, peka…  

Strmimo k vsakodnevnemu uživanju sadja in/ali zelenjave in omejevanju sladkorja, soli in maščob v 
prehrani otrok. Postopoma uvajamo nove jedi in ukinjamo jedi oz. živila, ki niso v skladu s prehranskimi 
smernicami v vrtcu ter jih nadomestimo z ustreznimi. Za žejo so otrokom na voljo sokovi, ki vsebujejo 
100 % sadni delež, čaji, kompoti, limonada, voda itd. 

Starši lahko spremljajo prehrano v vrtcu, saj so obveščeni z jedilniki, ki so na vpogled na oglasnih deskah 
vsake igralnice in na spletni strani vrtca. 

Načrtovanje in organizacija prehrane:  

Za vodenje procesa prehranjevanja - za predšolske otroke in za zaposlene - vodenje nabave živil, 
načrtovanje zagotavljanja polnovredne prehrane, organiziranje procesov dela delavcev kuhinje in 
sodelovanje pri usklajevanju z vzgojno-izobraževalnim procesom in otrokovim bioritmom –odgovorni 
sta vodja zdravstveno higienskega režima Kaja Trlep in vodja kuhinje Elizabeta Vindiš. 

Vsi otroci imajo tri obroke, z dodatnim sadjem v dopoldanskem času. Obroki bodo razporejeni v 
presledkih, kot je določeno z dnevnim redom posameznega oddelka. Pozorni bomo na pravilne 
razporede obrokov in časovne razmike. Prizadevali si bomo za zadostno uživanje tekočine. 

8.2 ŠTEVILO IN RAZPOREDITEV DNEVNIH OBROKOV  

V Vrtcu Ivana Glinška Maribor imamo:  

• eno centralno kuhinjo v enoti Gledališka 

• 6 razdelilnih kuhinj v enotah: Pristan, Smetanova 2x, Kosarjeva, Krekova, Ribiška. 

V centralni kuhinji v enoti Gledališka pripravljamo dnevno okvirno 550 obrokov. Obroki za se iz 
centralne kuhinje transportirajo v namenskih transportnih posodah v 5 dislociranih enot, za vse 
istočasno in sicer: zajtrk ob 7.30 in kosilo ob 10.30. V razdelilnih kuhinjah se hrana iz centralne kuhinje 
razdeli iz transportnih posod. Transportne posode in ostala posoda se perejo v enotah, saj imamo na 
vseh enotah pomivalne stroje. Časovna razporeditev obrokov poteka v vseh enotah v 2 do 3-urnih 
razmikih: 

ČAS OBROK 

od 8.30 do 9.00 ure Zajtrk 

od 11.15 ure: 1. starostno obdobje Kosilo 
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od 12.00 ure: 2. starostno obdobje Kosilo 

okrog 14.00 ure Popoldanska malica 

 
Za otroke s posebnimi zdravstvenimi potrebami pripravljamo dietne obroke. Pri tem upoštevamo 
predpisane omejitve s strani pediatra. Priprava obrokov poteka v centralni kuhinji, kjer kuhamo še za 
ostale enote. 

V dnevno prehrano bomo vključevali živila vseh sedmih skupin s poudarkom na visoko vrednih in 
varovalnih živilih. Tako bo prehrana biološko polnovredna, skrbno načrtovana, sestavljena in 
pripravljena. Trudili se bomo, da bodo jedi okusne in estetskega videza. 

Z načrtovanjem uravnotežene prehrane si bomo prizadevali, da bodo otroci postopoma spoznavali 
različne okuse in nacionalne jedi, se navadili na pravilen izbor vrste in količine jedi in osvojili kulturno 
uživanje hrane. 

Higiena dela v kuhinji 

V kuhinji bomo delali po načelih dobre higienske prakse in izvajali ustrezen notranji nadzor v okviru 
HACCP sistema. Spremljali bomo temperaturo pripravljenih obrokov in s tem zagotavljali kontrolo in 
varnost hrane znotraj predpisanih mejnih vrednosti. 

Posebno pozornost bomo posvečali higienskim razmeram in sodobni opremljenosti kuhinj ter higieni 
pri vseh segmentih dela. V ta namen bomo kontinuirano vzdrževali higieno in sprotno odpravljali 
tehnične napake, izvajali brezhibno higieno vseh zaposlenih, ki kakorkoli sodelujejo pri pripravi in 
razdeljevanju hrane. 

Organizirali bomo redna kratka izobraževalna srečanja za kuhinjsko osebje, na katerih bomo 
obravnavali različne teme, glede na ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju notranjega sanitarnega 
nadzora oz. glede na nastalo problematiko. Udeleževali se bomo aktualnih seminarjev na temo zdrave 
prehrane otrok in HACCP-a, obiskovali sejme, predstavitve zdravih živil in druge oblike strokovnih 
srečanj. 

Redni interni nadzor nad higieno v kuhinjah bo opravljala organizatorka prehrane in zdravstveno 
higienskega režima, zunanji nadzor pa bosta opravljala Urad za varno hrano in Nacionalni laboratorij 
za zdravje, okolje in hrano. Interni nadzor bo občasen, usmerjen pretežno v preverjanje osebne higiene 
delavcev, higiensko-tehničnih pogojev kuhinjskega bloka, opreme, v kontrolo urejenosti obrata pri 
posameznih tehnoloških fazah dela, kontrolo kvalitete živil in pripravljenih obrokov, spremljanje 
manipulacije, transporta in razdeljevanja hrane ipd. v skladu s HACCP-om. 

8.3 PROGRAM ZDRAVSTVENEGA VARSTVA  

Izvajanje zdravstveno higienskega režima v vrtcu bo potekalo v skladu z veljavnimi zakoni, pravilniki, 
navodili in priporočili strokovnih ustanov ter navodili, dogovori in sklepi pripravljenimi za interno 
uporabo. 

Z rednim spremljanjem delovanja objekta bomo minimalne standarde dopolnjevali in izboljševali glede 
na najnovejša dognanja in materialne pogoje. Sproti bomo odpravljali nepravilnosti in pomanjkljivosti 
za čim boljše počutje, zdravje in razvoj naših varovancev. Z zagotavljanjem dobrih delovnih pogojev 
bomo ustvarjali pozitivno delovno klimo in dobre medsebojne odnose. 

Redno bomo spremljali zdravstveno stanje otrok, sodelovali s pediatri, redno obveščali starše, se po 
potrebi obračali na Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ter druge strokovne institucije po 
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nasvete in druge strokovne informacije. Vodili bomo evidenco pojavljanja nalezljivih bolezni in ukrepe 
za njihovo preprečevanje. 

V prehodnem jesenskem času in pozimi bomo veliko pozornost posvečali preprečevanju kapljičnih 
infekcij (mikroklima, pitje zadostne količine tekočine, združevanje otrok, primerna obleka…), 
spodbujali bomo čim več gibanja na svežem zraku tudi v hladnih zimskih dneh, starše pa dodatno 
pozvali, da otroke primerno oblečejo in obujejo. V poletnih mesecih bomo posvečali večjo skrb 
preprečevanju črevesnih nalezljivih bolezni in toksiko - infekcij. 

Posebna skrb bo namenjena higieni pri previjanju otrok, ravnanju z umazanim perilom in umivanju rok 
otrok in strokovnega osebja. 

Redno bomo spremljali sanitarno-tehnično in sanitarno-higiensko vzdrževanje objektov. 

Zdravstveni pregledi zaposlenih 

V skladu z zakonodajo bomo v sodelovanju z izvajalcem za novo zaposlene organizirali predhodne 
zdravstvene preglede. Za vse zaposlene delavce je po zdravstveni oceni tveganja potreben pregled 
vsake tri leta, le vzdrževalca ga imata na dve leti. O opravljenih pregledih in izjavah o obveščenosti s 
posebnimi zdravstvenimi zahtevami se bo vodila ustrezna evidenca. 

Glede na zakonodajo in uvedenim HACCP sistemom, so vsi zaposleni delavci, ki prihajajo v stik z živili 
dolžni podpisati soglasje o prijavljanju bolezni, ki se lahko prenašajo z delom in se seznanijo z 
individualnimi izjavami o bolezenskih znakih. Ob pojavu obolevnosti bodo zaposleni podajali 
individualne izjave o bolezenskih znakih, izvajalec zdravstvenih pregledov pa bo izdal potrdila o pregled 
osebe, ko bo zdravljenje zaključeno. 

8.4 ZDRAVJE V VRTCU 

Vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in okužbami ter dolžnost varovati svoje 
zdravje pred nalezljivimi boleznimi. 

Tako starši oz. skrbniki kot tudi osebe, ki z otroki delamo v vrtcu, skrbimo, da so otroci zdravi in si 
želimo, da bi se v vrtcu dobro počutili. 

Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka 

Starši morajo ob prvi vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo izbranega pediatra o zdravstvenem 
stanju otroka, s katerim zdravnik potrjuje, da je otrok sposoben sprejema v vrtec in da je/ni cepljen po 
programu cepljenja in zaščite. Poleg tega je potrebno pisno podati tudi kakršnekoli zdravstvene 
posebnosti pri otroku (morebitne alergije, diete, nagnjenost k vročinskim krčem, astma …). 

V vrtcu otroku praviloma ne dajemo nobenih zdravil. 

Ob dolgotrajnem dajanju zdravil ali dajanju zdravil ob nujnem stanju zaradi že znane bolezni ali 
poslabšanja kronične bolezni mora vrtec imeti za dajanje zdravila predhodno pisno privolitev staršev 
oz. skrbnikov s soglasjem zdravnika. Pisno privolitev za dajanje zdravila lahko starši oz. skrbniki 
posredujejo vrtcu že ob začetku vsakega šolskega leta in lahko velja do preklica staršev (oziroma do 
začetka naslednjega šolskega leta) ali pa velja samo za krajše časovno obdobje, opredeljeno na 
obrazcu. Če otrok lahko obiskuje vrtec, vendar potrebuje dolgotrajno dajanje zdravil, starši po pravilu 
prilagodijo urnik dajanja zdravil svojemu otroku tako, da se izognejo času, ko je otrok v vrtcu. V izjemnih 
primerih, ko otroku ni mogoče dati zdravila doma, lahko dobi otrok predpisano zdravilo v vrtcu. 
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STARŠI, V VRTEC PRIPELJITE LE ZDRAVEGA OTROKA! 

Ker so otroci v vrtcu v tesnem medsebojnem stiku, je prenos okužb zelo hiter, zato v vrtec ne vodite 
otrok z začetnimi znaki nalezljive bolezni, prav tako pa tudi ne otrok, ki so še vedno kužni. Strokovno 
priporočilo Zavoda za zdravstveno varstvo, ki ga v vrtcu striktno upoštevamo je, da je otrok sposoben 
za vključitev v vrtec šele takrat, ko od zadnjega bolezenskega znaka (bruhanje, driska, povišana 
telesna temperatura) mine najmanj 24 ur. 

Bolan otrok potrebuje počitek, mir in skrbno domačo nego, ki mu jo v zadostni meri lahko nudite lahko 
le starši. 

Začasna izključitev je najboljši ukrep za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. 

Strokovne delavke vrtca niso kompetentne in usposobljene, da bi ugotavljale in preverjale zdravstveno 
stanje otrok. Da je otrok bolan, lahko strokovno osebje vrtca ugotovi le, če otrok kaže očitne znake 
slabega počutja ali bolezni. Starši oziroma skrbniki, katerih otrok zboli za nalezljivo boleznijo med 
bivanjem v vrtcu, so dolžni priti po obolelega otroka čimprej oz. takoj, ko jih o tem obvesti vzgojiteljica. 

Obveznosti staršev, ko otrok zboli za nalezljivo boleznijo 

Ko otrok zboli za nalezljivo boleznijo starši čim prej obvestijo strokovno delavko vrtca (vzgojiteljico ali 
pomočnico vzgojiteljice) o vrsti nalezljive bolezni, za katero je otrok zbolel (po pregledu pri otrokovem 
zdravniku). Tako lahko osebje vrtca preveri, če se je morda bolezen že razširila med ostale otroke v 
oddelku in opozori ostale starše na to možnost. Otrok z nalezljivo boleznijo ne sme obiskovati vrtca. 

Strokovna delavka lahko odkloni otroka in starše z njim napoti k zdravniku, če ima otrok ob prihodu v 
vrtec naslednje znake obolevanja: 

• vročino, je neobičajno utrujen, je razdražljiv, težko diha, neprestano joka ali kaže druge znake 

bolezni,  

• driska (voden iztrebek 2-krat/dan ali več, primes sluzi, krvi),  

•  bruhanje (2-krat v 24 urah), če bi lahko šlo za okužbo (podobni znaki pri drugih družinskih 

članih, otrocih v vrtcu) in/ali pretečo izsušitev (dehidracijo), 

• razjede v ustih in slinjenje, razen če zdravnik izključi infekcijsko naravo bolezni,  

• izpuščaj z vročino/brez vročine ali s spremembami počutja, obnašanja in drugimi bolezenskimi 

znaki, dokler zdravnik ne izključi nalezljive bolezni ali potrdi, da otrok ni kužen,  

• gnojno vnetje oči, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni kužen,  

• gnojne kožne spremembe (impetigo), dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni kužen (oz. po 48 

urah od začetka antibiotičnega zdravljenja, če so gnojne rane pokrite),  

• uši do naslednjega dne po razkuževanju,  

• garje do končanega zdravljenja,  

• streptokokno vnetje žrela (angina), škrlatinka, dokler zdravnik ne odloči, da je otrok sposoben 

za vrtec (oz. po 24 urah od začetka antibiotičnega zdravljenja),  

• vodeni mehurčki, dokler zdravnik ne izključi infekcijske bolezni,  

• norice, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen (oz. po 5 dneh od začetka 

antibiotičnega zdravljenja, oz. po 21 dneh, če ni bilo antibiotičnega zdravljenja),  

• ošpice, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen (oz. po 4 dneh po pojavu značilnega 

izpuščaja),  



 
 
 

50 
 

• oslovski kašelj, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen (oz. po 5 dneh od začetka 

antibiotičnega zdravljenja, oz. po 21 dneh, če ni bilo antibiotičnega zdravljenja),  

• mumps, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen (oz. po 5 dneh po pojavu značilne 

otekline),  

• zlatenica, dokler zdravnik ne izključi infekcijske etiologije,  

• hepatitis A, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen (oziroma po 14 dneh po pojavu 

prvih znakov bolezni, oziroma po 7 dneh po pojavu zlatenice),  

• tuberkuloza, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen,  

O vrnitvi otroka v vrtec naj presoja izbrani zdravnik, ki najbolje pozna otrokovo zdravstveno stanje. 
Otrok mora biti dovolj zdrav, da je sposoben običajnih obremenitev, ločitve od staršev, obenem pa ne 
sme biti več kužen za okolico. 

COVID-19 - pomembno je spoštovati vse higienske ukrepe predpisane s strani NIJZ. Poudarek na 
higieni rok, higieni kašlja, uporabi zaščitnih sredstev in varnostni razdalji (1,5m-2m). 

 
Izvajanje higienskih ukrepov v vrtcu  

Otroke v vrtcu seznanjamo s higienskimi ukrepi, jih spodbujamo in navajamo k umivanju rok ter higieni 
kašlja in kihanja. Skupaj poskrbimo, da bo otrok osvojil dobre higienske navade!  

ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 

V vrtcu skrbimo za zdrav način življenja še posebej z naslednjimi dejavnostmi, ki jih izvajajo strokovne 
delavke oddelkov: 

• redno bivanje na prostem, 

• pravilno umivanjem rok, 

• ustrezno prezračevanje prostorov, 

• higieno posteljnine, 

• higieno igrač, 

• oblačenje otrok. 

9 DELO VODSTVENIH IN STROKOVNIH ORGANOV 

Vodstveni in strokovni delavci bomo skozi svoje delo uresničevali LDN vrtca, oblikovali in izvajali 
ustvarjalni ter spodbudni vzgojno izobraževalni proces.  

9.1 RAVNATELJ 

Pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca je ravnatelj. Pristojnosti ravnatelja so določene z 
zakonom. 

9.2 POMOČNIK RAVNATELJA 

Pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog in ga nadomešča v času njegove 
odsotnosti. 
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9.3 VZGOJITELJSKI ZBOR 

Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci javnega vrtca. Delo in naloge vzgojiteljskega zbora so 
določene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Vzgojiteljski zbor: 

• obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, 

• daje mnenje o letnem delovnem načrtu, 

• predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, 

• odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, 

• daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, 

• daje soglasje za napredovanje strokovnih delavcev v nazive, 

• podaja predloge za Šilihove nagrade, 

• odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.  

V našem vrtcu vzgojiteljski zbor opravlja naloge, ki se nanašajo na življenje in delo vrtca: 

• obravnava delovni načrt, predlaga prednostne naloge in evalvira vzgojno delo, 

• skrbi za organizacijo strokovnega dela vrtca, skladno s cilji predšolske vzgoje in cilji Kurikuluma 

za vrtce, 

• sprejema skupne dogovore in predloge za izboljšave na področju vzgoje, 

• daje mnenje/predloge za izvajanje in uresničevanje permanentnega in drugega izobraževanja, 

• išče najboljše rešitve za dobro pedagoško delo. 

Vzgojiteljski zbor se bo v šolskem letu 2021/2022 sestal najmanj tri krat in po potrebi. 

9.4 STROKOVNI AKTIVI PO ENOTAH 

Zajema širok obseg vzgojno-izobraževalnih aktivnosti in načinov učenja, ki zahtevajo veliko teoretičnih 
podlag in znanj. Vsebina dela združenih strokovnih aktivov je vezana na oblike internega strokovnega 
izobraževanja, vmesne evalvacije vodenja in izvajanja projektov, razreševanje problematike, vezane na 
izvajanje Kurikuluma, uresničevanje nalog po LDN, dajanje poročil o udeležbi na posvetih, seminarjih 
ter drugih oblikah izobraževanj. Strokovni aktivi bodo za zagotavljanje ustrezne izmenjave izkušenj ter 
doseganje zadanih ciljev in vsebinskih usklajevanj delovali po enotah. 

STROKOVNI AKTIVI 2021/2022 

PREDNOSTNO PODROČJE VZGOJNE DEJAVNOSTI V TEM ŠOLSKEM LETU JE: 
Z IGRO V NARAVI SMO V FORMI IN ZDRAVI! 

Podrobnejše smernice in vsebinski načrt delovanja aktiva bodo na podlagi priporočil in smernice 
posredovanih s strani vodstva in svetovalne službe pripravile vodje strokovnih aktivov v sodelovanju s 
vsemi članicami posameznih aktivov. Vodjem strokovnih aktivov so podana priporočila za sodelovanje, 
tudi glede poteka komunikacije in načina dela, ki spodbuja aktivno participacijo vseh vključenih.  

NALOGE VODIJ STROKOVNIH AKTIVOV: 

• koordinira in vodi delo aktiva.  

• vodi ustrezno dokumentacijo o delovanju aktiva (vabila na srečanja aktivov in zapisniki srečanj; 

letni načrt dela aktiva in letno poročilo oziroma evalvacija o delu aktiva). Pri pripravi poročil 

sodeluje z vsemi člani aktiva, ki naj k načrtu in evalvaciji tudi aktivno prispevajo.  
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• dokumentacijo posreduje ravnateljici v skladu s predhodnimi dogovori. Vodje strokovnih 

aktivov v sodelovanju s članicami posameznih aktivov pripravijo LDN delovanja aktiva, ki ga 

posredujejo vodstvu najkasneje do 15. 10. 2021. 

• za letni delovni načrt aktiva ni predpisana forma ali obrazec. Načrt naj vsebuje: izhodišča s 

strani strokovnih delavk, prepoznane in izražene potrebe in interese. Vsebuje naj cilje 

delovanja posameznega aktiva, predvideno število in datume srečanj aktiva ter okviren 

vsebinski načrt.  

• iz evalvacije dela oz. poročila o delovanju aktiva, mora biti razviden potek, realizacija srečanj, 

vsebine, ugotovitve ter mnenja ( tudi morebitne težave, s katerimi ste se srečevali pri izvajanju 

načrtovanju in izvajanju dejavnosti, kot tudi pri delu aktiva, tudi vodenju aktiva, morebitna 

prepoznana dodana vrednost delovanja aktiva, pozitivne izkušnje.). Zajema naj predloge za 

nadaljnje delo in načrtovanja izobraževanj. 

Pri pripravi letnega načrta in evalvacijskega poročila o delu aktiva aktivno sodelujejo vsi člani 
posameznega strokovnega aktiva. Predvidena so 3 srečanja posameznega strokovnega aktiva v 
obdobju od septembra 2021 do maja 2022 oziroma več po potrebi. 

9.5 KOLEGIJ RAVNATELJICE Z VODJI ENOT 

Sestaja se po potrebi. Koordinira in vodi ga ravnateljica. 

Namen kolegija je učinkovito notranje vodenje, koordiniranje in spremljanje dogovorov izvajanja LDN, 
zagotavljanje nadomeščanja delavcev, vsebinsko načrtovanje in spremljanje dela ter priprava 
kazalnikov kakovosti po enotah. 

9.6 VODJE ENOT: 

• Enota Gledališka: Karmen Meško 

• Enota Gregorčičeva Krekova: Katarina Petek 

• Enota Pristan: Nadja Borak 

• Enota Ribiška: Tamara Erbus 

• Enota Smetanova: Maja Geršak 

• Enota Kosarjeva: Maja Kavčič 

10 SODELOVANJE S STARŠI 

Sodelovanje med starši in vrtcem je nujno potrebno, ker otrok z vstopom v vrtec prehaja iz znanega 
socialnega okolja v neznano socialno okolje. Obe instituciji se morata čimbolj zbližati in sodelovati, 
zaradi zadovoljevanja otrokovih potreb in zagotavljanja zdravega, skladnega in kakovostnega razvoja 
otroka. 

PRI SODELOVANJU S STARŠI BOMO URESNIČEVALI NAČELA SODELOVANJA S STARŠI, 
KI SO ZAPISANA V KURIKULUMU ZA VRTCE: 

• starše bomo pisno in ustno obveščali o različnih ponudbah programov v vrtcu (publikacija 

vrtca, zloženke); 

• staršem bomo omogočali sprotno izmenjavo informacij in poglobljenega razgovora o otroku z 

vzgojiteljem, svetovalno delavko, ravnateljico; 
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• starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in po dogovoru z 

vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, pri tem pa mora biti upoštevana strokovna 

avtonomnost vrtca; 

• pri stiku s starši bomo upoštevali zasebno sfero družine, njihovo kulturo, identiteto, jezik, 

svetovni nazor, identiteto, prepričanja, stališča, navade in običaje, dosledno upoštevali njihovo 

pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov; 

• staršem bomo zagotavljali stalno informiranje ter sistematično seznanjanje z njihovimi 

pravicami in odgovornostmi. 

10.1 NAČIN POVEZOVANJA IN PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI V NAŠEM VRTCU 

Starše bomo vključevali v programe in druge različne aktivnosti glede na njihove potrebe, želje in 
možnosti v okviru kurikuluma. Vabili jih bomo k sodelovanju tako, da se bodo zavedali svoje vloge pri 
vzgojni koncepciji vrtca v smislu: 

• aktivne in sodelovalne vloge staršev in vrtca pri spodbujanju otrokovega razvoja; 

• obojestranske odgovornosti za otrokov napredek; 

• enakomerne delitve informacij, uresničevanja ciljev in obveznosti v dobro otrokovega 

celovitega razvoj 

10.2 PONUDBA PROGRAMOV ZA AKTIVNO VKLJUČEVANJE STARŠEV V AKTIVNOSTI OTROK 

• vključevanje staršev v neposredne aktivnosti /delavnice/ otrok v oddelku; 

• pikniki z družabnimi igrami; 

• skupni izleti v naravo; 

• sodelovanje in pomoč pri organizaciji praznovanj; 

• dnevi odprtih vrat za starše; 

• predstavitev delovnega mesta staršev oz. njihovega hobija; 

• babice in dedki na obisku; 

• skupna skrb za urejenost okolja; 

• športni dnevi – aktivnosti za ohranjanje zdravja; 

• sodelovanje staršev na osrednjih prireditvah vrtca; 

• druge oblike povezovanja, ki bodo v interesu staršev, njihovih otrok in vzgojiteljic. 

10.3 OBLIKE INFORMIRANJA  

Starši so informirani preko publikacije vrtca, zloženk, oglasnih desk, spletne strani, e-pošte. Ob uvedbi 
eAsistenta za vrtce in v skladu s priporočili NIJZ zaradi zajezitve širjenja COVID – 19, bomo letos veliko 
mero obveščanja namenili prav preko elektronskega obveščanja. Vsa obvestila za starše ažurno 
objavljamo tudi na spletni strani vrtca in na vseh oglasnih deskah skupin.  

10.4 STROKOVNA SREČANJA S STARŠI 

Pogovorne ure: vsako 1. sredo v mesecu od 17.00 do 18.00 ure, po predhodni prijavi (pred matično 
igralnico se bodo starši z vpisom najavili v tabeli). V mesecu, ko je roditeljski sestanek, pogovornih ur 
ni. Izvedba govorilnih ur, bi naj bila vsaj 6 x v šolskem letu. V kolikor se pojavi potreba po pogovoru s 
starši, se starše na pogovorne ure tudi povabi s pisnim pozivom. 

Za starše so predvideni 3. roditeljski sestanki za šolsko leto 2021/2022; 
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• 1. roditeljski sestanek meseca septembra: na uvodnih oddelčnih roditeljskih sestankih ob 

začetku vsakega šolskega leta dobijo starši splošne informacije o oddelku in o programu, ki ga 

sooblikujejo. 

• 2. roditeljski sestanek v mesecu februarju: polletna evalvacija in načrtovanje dela za naprej. 

• 3. roditeljski sestanek meseca avgusta: informativni roditeljski sestanek za starše novincev. 

10.5 SVET STARŠEV VRTCA IVANA GLINŠKA MARIBOR 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v vrtcu oblikuje Svet staršev. Svet staršev je sestavljen 
tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku 
oddelka. Svet staršev se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat v šolskem letu. 

Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnateljica. Na prvem srečanju je posredovan LDN vrtca.  

Svet staršev: 

• predlaga nadstandardne programe; 

• daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah; 

• da mnenje o letnem delovnem načrtu; 

• daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja; 

• obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom; 

• voli predstavnike staršev v Svet vrtca. 

11 SVET VRTCA IVANA GLINŠKA MARIBOR 

Svet vrtca šteje 11 članov: 

PREDSTAVNIKI DELAVCEV PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA PREDSTAVNIKI STARŠEV 

1. Karmen Meško, predsednica 1. Matej Žmavc 1. Nuša Bezek 

2. Katarina Petek 2. Petra Tomc Šavora 2. Tanja Djokić, namestnica 

3. Nadja Borak 3. Majda Šumrada Harc 3. Petra Šušterič 

4. Simona Arnuš 

5. Jasna Vrtarič 

 
Naloge Sveta vrtca: 

• imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca; 

• sprejema program razvoja vrtca; 

• sprejema LDN in poročilo o njegovi uresničitvi; 

• sprejema letno poročilo o samoevalvaciji vrtca; 

• prejema letni finančni načrt in letno poročilo; 

• odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov; 

• obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki; 

•  odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja; 

• odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v vrtcu; 

• opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.  

Sklicatelj sej: predsednica Sveta vrtca. 
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12 PROGRAM SODELOVANJA Z OKOLJEM 

12.1 S PRISTOJNIMI INSTITUCIJAMI IN DRUGIMI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIMI USTANOVAMI 

• MŠŠ: posvet v Portorožu, zakonodaja in navodila z okrožnicami; 

• Mestna občina Maribor: zagotavljanje pogojev za dejavnost, potrjevanje sistemizacije; 

• Zavod RS za Šolstvo: strokovne usmeritve, posveti, svetovanja, usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami; 

• Šola za ravnatelje: izobraževanje, sodelovanje v projektih, posveti, podpora ravnateljem; 

• Zavod za šolstvo OE Maribor: izobraževanje, Študijske skupine, Inovacijski projekt; 

• Skupnost vrtcev Slovenije; 

• Skupnost vrtcev Maribor; 

• Pedagoška fakulteta Maribor – Oddelek za predšolsko pedagogiko: integrirana praksa, 

hospitacije; 

• Filozofska fakulteta Maribor: izobraževanje; 

• Filozofska fakulteta Ljubljana: izobraževanje; 

• III. Gimnazija Maribor: Mentorstvo dijakinjam predšolskega programa, nadzor in ocena 

nastopov za maturo; 

• Andragoški zavod: poklicna matura; 

• OŠ Gustava Šiliha: individualna pomoč otrokom s posebnimi potrebami; 

• Center za sluh in govor; individualna pomoč otrokom s posebnimi potrebami 

• OŠ Bojana Ilicha, OŠ Prežihovega Voranca in OŠ bratov Polančičev: vpisi otrok, lutkovne 

predstave, odstop telovadnice, šolarji obdarijo otroke v tednu otroka, povabila na delavnice, 

pravljične ure, telovadba; 

• Svetovalni center za otroke in mladostnike: Starševski večeri, svetovanja, izobraževanja; 

• Vrtci: preko Skupnosti vrtcev, sodelovanje v mreži mentorskih vrtcev; izobraževanja; 

• Center za socialno delo: pomoč družinam, otrokom, svetovanje; 

• ZPM: Bralna značka Palček Bralček, obisk Dedka Mraza 

12.2 Z ZDRAVSTVENIMI INSTITUCIJAMI: 

• Zdravstveni dom Adolfa Drolca Maribor; zdravstveni pregledi delavcev ter preventiva 

• Inštitut za sanitarno inženirstvo:  odvzem vzorcev hrane  

• Zdravstveni inšpektorat: pregled prostorov vrtca, igral, preverjanje notranjega nadzora za 

prisotnost legionele, nalezljivih bolezni in preverjanje zadostitve standardov po Pravilniku o 

normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 

73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17).  

• Urad za varno hrano: nadzor nad HACCP in upoštevanjem Smernic dobre higienske prakse za 

kuhinje vrtcev. 

12.3 Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI: 

• Z izvajalci tečajev: Gibalnica Hop-Hop, Plesna šola Natke Geržina, Smučarska šola Ilke Štuhec; 

• Z ustanovami: Pionirska knjižnica Rotovž, Lutkovno gledališče Maribor, Umetnostna galerija 

Maribor, Slovensko narodno gledališče Maribor, Pokrajinski muzej Maribor, Muzej NOM, 

Branik; 
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• Policijska postaja Maribor: ogled policijske postaje, obisk policista v vrtcu; 

• Urad za komunalo, promet, okolje in prostor (urejanje parkirnih prostorov za starše v 

posameznih enotah, varnost v prometu ‒ omejitve hitrosti, postavitev stojal za kolesa); 

• Evropski teden mobilnosti; 

• Z delovnimi organizacijami: Zavod za gozdove, OE Maribor (smreke za krasitev), trgovsko 

podjetje Europark, Drevesnica Omorika na Muti (drevesa); 

• Snaga ‒ odvoz organskih odpadkov; 

• Surovina – odvoz starega papirja; 

 

12.4 MEDOBČINSKO SODELOVANJE 

Medobčinsko sodelovanje bo potekalo z Občino Dornava, Vrtcem  Osnovne šole dr. Franja Žgeča 
Dornava s predšolsko skupino Pikapolonice. Iz našega vrtca bosta sodelovali dve predšolski skupini in 
sicer Medvedi in Vijolice.  

Namen sodelovanja je možnost razvijati sposobnosti in načine vzpostavljanja prijateljskih odnosov na 
različne načine. Otroci bodo spoznavali različne praznike, običaje, se seznanili z različnimi načini 
komuniciranja in prenosa informacij (pošta, računalnik, televizija) ter razvijali interes in zadovoljstvo 
ob odkrivanju širšega sveta zunaj domačega okolja.  

12.5 SODELOVANJE S SVETOM 

V sodelovanju z GT22 nevladno organizacijo kulturnikov in umetnikov, bomo gostili skupino Zapatistov, 
s katerimi bomo izmenjali življenjske nazore sodobne vzgoje pri nas in po svetu ter skozi ustvarjanje 
približali specifično kulturo drugega sveta našim otrokom. Sodelovanje z Zapatisti iz Amerike je izjemno 
bogata izkušnja za vse vključene z izčrpnim prikazom njihove kulturne dediščine skozi poslikavo, ki nam 
bo ostala v trajen spomin, hkrati pa polepšala zidove na igriščih.  

12.6 MENTORSTVO DIJAKOM, ŠTUDENTOM NA PRAKSI  

Študentje ‒ redni in izredni 

V sodelovanju z Univerzo v Mariboru ‒ Pedagoško fakulteto, bodo v skladu s študijskim koledarjem 
2021/2022, Oddelka za predšolsko vzgojo I., II. in III. letnika, študentje opravljali prakso in nastope pri 
vseh metodikah. Študentje bodo razporejeni v dopoldanske oddelke dveh enot.  

Integrirana praksa dijakov III. Gimnazije Maribor 

Dijakinje in dijaki opravljajo integrirano prakso in izbirni predmet poklicne mature. Vrtec jim zagotavlja 
strokovno podporo in mentorje.  

13 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 

13.1 KOLEGIALNE HOSPITACIJE 

Vloga vrtca in dela strokovnih delavcev v skupini je v današnjem času izjemnega pomena. Zaradi 
možnosti kakovostnega dela, ki je merljivo s kazalniki kakovosti, smo že v lanskem šolskem letu uvedli 
kolegialne hospitacije z namenom širjenja dobre prakse med sodelavci. Močno zavedanje kolektiva 
vrtca, da je pomembno kakovostno učenje in vzgoja otrok, nas motivira v povezovalno naravnanost 
načrtovanja vzgojnih dejavnosti. V tem šolskem letu bodo strokovne sodelavke izvedle več kolegialnih 
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hospitacij na enoto, ki bodo dodaten doprinos k dobri praksi in izmenjavi izkušenj ter evalvaciji dela v 
posamezni enoti in skupini. 

13.2 SVETOVALNO - OPAZOVALNE HOSPITACIJE 

Zaradi vse večjega pojava primanjkljajev na posameznih področjih razvoja otrok je vloga strokovnega 
svetovanja, spremljanja in usmerjanja za strokovne delavce izjemnega pomena. Ustrezno načrtovanje 
in izpeljava spremljanja in svetovanja je eden od ključnih dejavnikov za reševanje posameznih 
problemskih področij. Vsled kakovostnega dela, bo ravnateljica v tem šolskem letu izvedla več 
hospitacij v posameznih oddelkih, hkrati pa se bo usmerila večjo pozornost na področje dela z otroki s 
posebnimi potrebami. Po predhodnem dogovoru in zaznanih primanjkljajih se bo v vzgojno delo 
vključila tudi svetovalna služba. Hospitacije so namenjene izključno izboljšanju vzgojnega dela na 
kvalitetni ravni. 

13.3 IZOBRAŽEVANJA 

V tem šolskem letu bomo izvedli več skupnih izobraževanj za zaposlene in strokovne sodelavce v 
sodelovanju z zunanjimi institucijami. Planiramo, da se bo več izvedb zaradi situacije s COVID – 19 
izvedlo na daljavo.  

TEME IN VSEBINE SKUPNIH IZOBRAŽEVANJ  IZVAJALEC  

Športna vadba v vrtcu in prvem triletju osnovne šole Športna unija Slovenije, Ljubljana 

Odnosi v šoli in preprečevanje medvrstniškega nasilja Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta 

Nikoli sam z disleksijo                                                Slovenska Univerza za tretje življenjsko 
obdobje, Ljubljana 

Naravoslovne dejavnosti v vrtcu Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in 
umetniška gimnazija Ljubljana 

Gibanje kot terapija za razvijanje telesne, čustvene, 
socialne in psihosocialne komponente 

Kulturno umetniško društvo IGEN 

Moč dotika Inštitut Integrum, Škofljica 

Mali raziskovalec Gimnazija Franca Miklošiča, Ljutomer 

Ustvarjam, čutim, delam na sebi in se znam sprostiti Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 

API Vrtec Zavod za razvoj empatije in ustvarjalnosti 
Eneja, Ljubljana 

Plesne dejavnosti v vrtcu in šoli Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta 

Zborovska šola za vrtce Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 

Spodbujanje radosti in razvijanje socialnih veščin skozi 
glasbo, gib in body percussion 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 

Čustvene in vedenjske težave v razredu, duševno 
zdravje učencev in dijakov ter prepoznavanje in 
reševanje težav pri odvisnosti 

Društvo za mediacijo in komunikacijo, 
Ljubljana 

Otroci v procesu učenja slovenščine kot drugega jezika 
v vrtcu in prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 

Uspešno vključevanje otrok iz ranljivih skupin v 
vzgojno-izobraževalni proces 

Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 

Ali lahko zmanjšamo poklicni stres v vrtcu? Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 

Otroci z govorno-jezikovnimi težavami v vrtcu in šoli Zavod za gluhe in naglušne, Ljubljana 

Igra kot sredstvo za učenje otrok Izobraževalni Zavod Znanje, Grosuplje 

Komunikacija z zahtevnejšim sogovornikom Mladinski dom Jarše Ljubljana 

Zagotavljanje inkluzivnega mehkega prehoda otrok iz 
vrtca v šolo 

Pedagoški Inštitut Ljubljana 



 
 
 

58 
 

Prva pomoč na kvadrat za vrtce: poškodbe in obolenja Rdeči Križ Slovenije, Ljubljana 

Matematične dejavnosti v vrtcu  Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in 
umetniška gimnazija Ljubljana 

Glasba in specifične učne težave  ter GJ motnje LOGOS, Sežana 

Ustvarjalna in varna raba telefona Knjigca.si 

ABC bralne pismenosti  Mariborska knjižnica 

Razvoj bralne pismenosti otrok in učencev v vrtcu  Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta 

Delo s starši – izziv sodobnega vrtca Mladinski dom Jarše Ljubljana 

Kaj imajo skupnega matematika in zgodbe?  Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta 

Otrok in mladostnik z avtističnimi motnjami Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana 

 

TEME IN VSEBINE SKUPNIH IZOBRAŽEVANJ  IZVAJALEC  

Požarna varnost in varnost pri delu  AKTIVA d.o.o. 

Varstvo osebnih podatkov  DATA Info 

Intervizija kot skupinska ali individualna oblika Svetovalni center Maribor 

Študijske skupine po področjih Zavod RS za šolstvo 

Aktiv svetovalnih delavcev Zavod RS za šolstvo 

Aktiv organizatorjev prehrane in ZHR Skupnost vrtcev Maribor 

Posveti za pomočnike ravnateljev Šola za ravnatelje 

Posveti za ravnatelje vrtcev  Šola za ravnatelje 

Izobraževanja za tehnične sodelavce Skupnost vrtcev Maribor 

Izobraževanja na strokovnih aktivih  Skupnost vrtcev Maribor 

Izobraževanja in posveti za ravnatelje vrtcev Skupnost vrtcev Maribor 

 

V letnem delovnem načrtu Vrtca Ivana Glinška Maribor, so za šolsko leto 2021/2022 predstavljena vse 
teme in vsebine izobraževanj ter izvajalci in nosilci izbranih izobraževanj. Izobraževanja so skrbno 
izbrana s strani strokovnih delavcev in bodo realizirana v skladu z omogočenimi in rezerviranimi 
finančnimi sredstvi. 

14 PLAN INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN OPREME 

NUJNO POTREBNA DELA ZA VSE ENOTE 

1. Obnova informacijsko - računalniške tehnologije na vseh enotah vrtca. 

ENOTA GLEDALIŠKA, Gledališka ulica 6, 2000 Maribor 

1. V vseh sanitarijah namestiti omarice za čistila in zamenjati pregrade med straniščnimi 

školjkami (oboje je še zahteva ob prevzemu del obnove sanitarij). 

2. Nujna je sanacija kuhinjske nape s prezračevanjem. 

3. Pridobitev zemljišča ob igrišču in nujna sanacija dela stavbe na meji z igriščem 

Glede na to, da v stavbi deluje 9 oddelkov je absolutno premajhno, utesnjeno in ne omogoča igre in 
dejavnosti več oddelkom hkrati na igrišču. Igrišče mora meriti najmanj 15 m2 na otroka po Pravilniku o 
normativih in minimalnih tehničnih standardih, mi pa dosegamo samo 3 m2. 

Igrišče ob omenjeni stavbi je nevarno, saj se fasada kruši, odpada. Steklo oken je polomljeno in rzbitine 
pobiramo na našem delu igrišča. Stanje je zastrahujoče in skrb vzbujajoče ter nevarno za zadrževanje 
otrok v bližini. 
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4. Beljenje igralnic, garderobe, hodniki. 

5. Nabava garderobnih omaric za zaposlene – 3 kompleti. 

6. Nabava novega pohištva za predšolske skupine. 

7. Ureditev ograje, igrišča in vegetacije. 

8. Nakup igrač, didaktičnih pripomočkov, telovadnih blazin in vozička za 6 otrok. 

ENOTA GREGORČIČEVA ‒ KREKOVA, Gregorčičeva ulica 32 a, 32 b, 2000 Maribor 

1. Zamenjava parketov v enoti Gregorčičeva 

2. Nakup klim za skupini Čebele in Pikapolonice. 

3. Prenova sanitarij za zaposlene v enoti Gregorčičeva. 

4. Nakup igrač, didaktičnih pripomočkov 

ENOTA KOSARJEVA, Kosarjeva 41, 2000 Maribor 

1. Obnova dela pridobljenega stanovanja v sanitarije za otroke in sanacija tal ter sten za novo 

igralnico v drugem nadstropju. 

2. Obnova spomeniško zaščitene fasade, stebrov in ograje. 

3. Sanacija zunanje lope za  orodje hišnikov in lope za shranjevanje rekvizitov in igrač. 

4. Namestitev panelne ograje na igrišču (razlogi za postavitev: prepreči neposreden dostop do 

stavbe, ker odpada omet in v zimskem času sneg ali ledene sveče, loči dovozno pot in otrok za 

smeti od igrišča, prepreči "beg" otrok proti cesti v primeru, da otrok zagleda znanca pri ograji 

ob cesti). 

5. Menjava telefonskega omrežja in telefonskih aparatov. 

6. Nakup igrač, didaktičnih pripomočkov. 

ENOTA PRISTAN, USNJARSKA ULICA 11, 2000 MARIBOR 

1. Montaža terase za zunanjo igro 1. starostnega obdobja. 

2. Obnova strešne kritine. 

3. Sanacija sanitarij v vseh igralnicah. 

4. Nakup in montaža domofonov. 

5. Sanacija igrišča, igral, klopi, ograje in sanacija dela obzidja. 

6. Nakup igrač, didaktičnih pripomočkov. 

ENOTA SMETANOVA, Smetanova 34/a, 2000 Maribor 

1. Nakup novega igrala za 1. starostno obdobje. 

2. Obnova kritine in fasade, ter energijska sanacija stavbe vrtec.  

3. Popolna sanacija kuhinje, ki je prevelika, dotrajana, kjer bi se lahko pridobili dodatni prostori 

za igralnico in telovadnico ter uredila manjša razdelilna kuhinja. 

4. Namestitev ograje na igrišču za stavbo jasli, za razmejitev igrišča in boljšo varnost otrok. 

5. Obnova sanitarij za osebje. 

6. Nakup igrač, didaktičnih pripomočkov. 

ENOTA RIBIŠKA, Ribiška ulica 11, 2000 Maribor 

1. Sanacija strehe in žlebov ter fasade. 




