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"Otroci so kot sončni vzhod, vedno se ga razveseliš. 
Toda, če ga hočeš doživeti, se moraš zgodaj zbuditi, 

zamuditi ne smeš niti prve svetlobe, niti polne žareče krogle. 
Če znaš opazovati, vidiš, da dva nista enaka. 

Čeprav so vsi podobni, ima vsak svoje posebnosti 
in vsak te obsije z svojo lepoto. 

Otroku ne moremo reči jutri – njihov čas je danes." 
                                                                        (neznani avtor) 

 
Spoštovani starši, 
pred vami je publikacija  enote vrtca pri OŠ Križevci, v kateri 
vam na kratko predstavljamo vrtec, programe in okoliščine 
delovanja. Namenjena je vsem tistim, ki že imate otroke v 
našem vrtcu, kot vsem tistim, ki iščete vrtec za svojega otroka.  
V vrtcu Križevci se zavedamo, da smo največkrat prva 
ustanova, v katero stopajo vaši otroci. Zavedamo se, da  ločitev 
od družinskega okolja, navezanost na starše ter prihod med 
neznane odrasle in otroke lahko v začetku predstavlja težavno 
obdobje: jok, žalost, razdražljivost,…Vemo, da ne moremo 
nadomestiti družine oziroma staršev, prepričani pa smo, da 
lahko s kakovostnim delovanjem in sodelovanjem  veliko 
prispevamo k dopolnjevanju družinske vzgoje in vam 
pomagamo v skrbi za varstvo, vzgojo in izobraževanje vašega 
otroka.  
Otroci pridejo v vrtec iz različnih potreb, prav vsak pa prinese 
delček sebe in svoje družine. Zato bomo v vrtcu upoštevali 
vsakega posameznika ter vzgajali v duhu strpnosti, prijateljstva, 
spoštovanja in razumevanja. Kakovost in pristnost medsebojnih 
odnosov sta temelj na katerem gradimo naš skupni uspeh. Da 
bi bil v vaši odsotnosti vaš otrok v varnem okolju, in da bi v 
družbi vrstnikov ter ob vodenju in podpori strokovno 
usposobljenih odraslih pridobil raznovrstne izkušnje, se bomo 
trudili tako, da bomo otrokom nudili  kar največ spodbud za 
zdrav celostni razvoj kot tudi razvoj potencialov na vseh 
področjih. Omogočili mu bomo aktivno učenje preko igre, 
raziskovanja, ustvarjanja in doživljanja. 
Pred nami je novo šolsko leto, ki prinaša nove izzive in možnosti 
za veliko lepih doživetij in aktivnosti. Kakovost in pristnost 
medsebojnih odnosov ter »zdrava« komunikacija so  temelji, na 
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katerih bomo gradili naš skupni uspeh. Pri načrtovanju dela 
sledimo ciljem in načelom zapisanim v Kurikulumu za vrtce, 
prav tako sledimo smernicam Letnega delovnega načrta vrtca 
ter upoštevamo načela celostnega in uravnoteženega razvoja 
otroka, z upoštevanjem otrokovih individualnih razlik. Še vedno 
pa bomo spodbujali najrazličnejše oblike in metode za 
povečanje jezikovne zmožnosti ter učinkovite in ustvarjalne 
rabe govora. 
Zato se vam, dragi starši, zahvaljujemo za zaupanje, ki ste nam 
ga izkazali z vključitvijo vašega otroka v vrtec. Vam in vašim 
otrokom pa želimo prijetno počutje in veliko nepozabnih ter 
dragocenih trenutkov v tem šolskem letu.  
 
Kolektiv vrtca Križevci 
 
 
 

 
 
 

 
skupni izdelek oddelka kombiniranega oddelka, 

nagrejen na Eko natečaju Misija zeleni korak 
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I. PODATKI O VRTCU 
 
 
Javni vrtec Križevci je bil ustanovljen s šolskim letom 1956/1957 
in se je imenoval DID - Dom igre in dela. Ustanovitelj je bil okraj 
Ljutomer. Od leta 2008 deluje enota vrtca v novozgrajeni stavbi.  
V prostorih vrtca je šest oddelkov, in sicer trije oddelki otrok 
prvega starostnega obdobja v starosti od 1 do 3 let (vhod 1) in 
dva oddelka otrok drugega starostnega obdobja v starosti od  
3 do 5 let ter en kombiniran oddelek 1 do 6 let (vhod 2). 
En oddelek otrok, v starosti od  5 do 6 let, deluje  v prostorih 
osnovne šole. 
 
 
Način poslovanja 
 
Delovni teden enote vrtca Križevci traja 5 dni v tednu, in sicer 
od ponedeljka do petka. 
 
Obratovalni čas vrtca je od 5.30 do 16.00. 
 
Vrtec je odprt vse delovne dni v letu. V času šolskih počitnic in 
v dnevih pred in med prazniki lahko vrtec zaradi racionalizacije 
dela in vzdrževalnih del ter glede na število prisotnih otrok v 
posameznem obdobju (med šolskimi počitnicami) zapre 
posamezen del vrtca (vhod), s tem, da zagotovi vključitev otrok 
v drugi del vrtca. 
V vrtcu so takrat prisotni tudi  otroci starejšega oddelka iz šole. 
Po predhodni najavi bo vrtec zaprt ob organizaciji strokovne 
ekskurzije, času krajših počitnic in ob drugih nepredvidljivih 
situacijah, če v tem času ne bo prijavljenih najmanj 10 otrok. 
 
Iz varnostnih razlogov zaklepamo vhodna vrata vrtca ob 8.30.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
6 

 
  

Oddelki in strokovni kader v šolskem letu 2020/2021 
 
1.   Homogen oddelek otrok, starih od 1 do 2 let 
      Št. otrok: 14  

Strokovni delavki: MELITA KARAS in DRAGICA KOROŠA  
2.   Homogen oddelek otrok, starih od 2 do 3 let  
      Št. otrok: 14        

Strokovni delavki: SIMONA ŽIŽEK in BRIGITA CMAGER 
3.   Homogen oddelek otrok, starih od 2 do 3 let  
      Št. otrok: 14 
      Strokovni delavki: SONJA STOLNIK  IN ANJA SOVIČ  
4.   Kombiniran oddelek otrok, starih od 1 do 6 let 
      Št. otrok: 19 
      Strokovne delavke: RENATA SLAVINEC BERDEN,            
      JASMINA BELEC in MONIKA ŠPINDLER 
5.   Homogen  oddelek otrok, starih od 3 do 4 let 
      Št. otrok: 17 

Strokovni delavki: TADEJA VIRAG IN NATAŠA BELEC 
6.   Homogen  oddelek otrok, starih od 4 do 5 let  
      Št. otrok:  24 

Strokovne delavke: KAROLINA KOROŠAK, KLAVDIJA 
DIVJAK FERČEC IN JASMINA BELEC. 

7.   Homogen oddelek otrok starih od 5 do 6 let 
      Št. otrok: 24 
      Strokovni delavki: ALENKA NOVAK IN KATJA MERTUK 
 
 
Tehnično osebje vrtca: 
- kuhar: Danilo Ros 

- pomočnica kuharja: Silva Ivančič, Klavdija Divjak Ferčec 

- čistilka: Katarina Koren 

- hišnica: Monika Jakhel 

 
V vrtcu je preko programa javnih del, na katerega se vrtec in 
šola vsako leto prijavljata zaposlena Simona Zemljič. 
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Pomočnica ravnateljice za vrtec:  
Renata Slavinec Berden, dipl. vzg . 
e-mail: vrtec-krizevci@guest.arnes.si    
Telefon: 02 5888 290  

Mobitel: 031 661 503 
 
 
Ravnateljica:  
Vasilija Stolnik, univ. dipl. ped. in soc. kult. 
e-mail: os-krizevci@guest.arnes.si 
e-mail: vasilija.stolnik@guest.arnes.si    
Telefon: 02 5888 031  
 

Računovodkinja: Sonja Trstenjak, dipl. ekon. 02 5888 034 

Poslovna sekretarka: Maja Potrč, ekon. 02 5888 034 

Poslovna sekretarka: Tadeja Obronek, univ. dipl. 
ekon. 

02 5888 030 

Svetovalna delavka: Lidija Žabot, univ.dipl. ped..  02 5888 032 

Fax: 02 5871 455 

 
Ravnateljica, računovodstvo in svetovalna delavka se nahajajo 
v prostorih Osnovne šole Križevci.  
 
Telefonske številke v vrtcu: 

Kuhinja      02 5888 291 

Vodja vrtca     02 5888 290 

Igralnica 1. starostnega obdobja (vhod 1)     02 5888 293 

Igralnica 2. starostnega obdobja (vhod 2)     02 5888 294 

 
 
Spletna stran vrtca:  
www.vrtec-krizevci.si 
 
 
 
 
 

mailto:vrtec-krizevci@guest.arnes.si
mailto:vasilija.stolnik@guest.arnes.si
http://www.vrtec-krizevci.si/
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II. VIZIJA VRTCA 

 
»Z DOBRIMI ODNOSI IN SPODBUDNO KLIMO, 

VZGAJAMO IN SE UČIMO.« 
POSLANSTVO: 
 
 nuditi otrokom in staršem zdravo,  spodbudno, prijazno in 

prijetno učno okolje, 
 upoštevati želje in potrebe staršev otrok, ki so nam zaupani 

v varstvo, 
 upoštevati vsakega posameznika, njegove razvojne 

značilnosti in posebnosti ter njegove  zmožnosti, 
 slediti načrtovanim vsebinam v skladu z optimalnimi pogoji 

dela v oddelkih. 
 

VREDNOTE: 
 

 medsebojno spoštovanje in zaupanje, 
 dobri medsebojni odnosi, 
 spodbudna klima in prijetno delovno okolje, 
 medsebojno sodelovanje in vzajemno učenje, 
 vrednotenje učnega in delovnega procesa. 

 
Vrtec je javni zavod oziroma institucija, ki skrbi za uresničevanje 
temeljnih otrokovih pravic. Otrokom, vključenim v javne vrtce, 
država zagotavlja možnost za optimalen razvoj ne glede na 
spol, socialno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, 
telesno in duševno konstitucijo itd. 
 

TEMELJNE NALOGE VRTCA: 
 
 pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, 
 izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok, 
 soustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih, 

duševnih in socialnih sposobnosti. 
 
 
 

 

Organiziranost vrtca 

 

VRTEC KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 

Križevci 16 b  

9242 Križevci pri Ljutomeru 

 

Tel.: (02) 5 888 263 

 

Organizacijski in pedagoški vodja:  

Ines Pregl 
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Vrtec predstavlja eno izmed oblik razbremenitve staršev z 
namenom, da jim nudi pomoč pri skrbi, vzgoji in učenju otroka, 
omogoča njihovo zaposlitev ter ustvarja pogoje za optimalen 
razvoj otrokovih sposobnosti. S tem se otroci primerno telesno 
in duševno razvijajo, se socializirajo in se igrajo z vrstniki. Preko 
igre se učijo in ustvarjajo, hkrati pa si razvijajo pozitiven odnos 
do sveta, ki jih obdaja, ter življenja in zakonitosti v njem. 
Pridobivajo si  zdrave življenjske navade, smotrne poglede in 
vedenjske vzorce ter pozitivne izkušnje. Poznavanje 
otrokovega razvoja predstavlja pomemben okvir za oblikovanje 
koncepta predšolske vzgoje v vrtcu, kar je še posebej 
pomembno pri pripravi kurikula za predšolske otroke.  
 
Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo 
v analizah, predlogih in rešitvah, ki so uokvirile koncept in 
sistem predšolske vzgoje v vrtcih. Ta dokument je oblikovan 
predvsem za t.im. dnevne programe, v njem pa so prepoznavna 
tako temeljna načela in cilji predšolske vzgoje kot tudi 
spoznanja, 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.  
Pojem kurikulum je v vrtcu vpeljan zato, ker je širši in celovitejši 
od pojma program, s seboj pa nosi tudi premik od 
tradicionalnega poudarka na vsebinah oz. snovi k poudarku na 
sam proces predšolske vzgoje. Omogoča strokovno 
načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu, ki se na 
ravni izvedbenega kurikula razvija in spreminja, pri tem pa 
upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo 
življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v širše okolje. 
 
 
Načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki 
uresničujemo preko zagotavljanja enakovrednih pogojev za 
optimalni razvoj vsakega otroka in ob upoštevanju individualne 
razlike v razvoju in učenju. 
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III. PROGRAMI V VRTCU 
 
Izvajamo dnevni program 6-9 ur. Namenjen je otrokom od 
enajstega meseca do vstopa v šolo. V vseh oddelkih obsega 
vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano. Program je 
zasnovan na ciljih in načelih predpisanega nacionalnega 
programa-kurikuluma za vrtce. Uradni vpis v vrtec  za naslednje 
šolsko leto je v mesecu marcu. Otroke sprejemamo v vrtec na 
podlagi Pravilnika o kriterijih in načinu sprejema predšolskih 
otrok v vrtec Križevci (uradni list RS, št.15/2013). 
 
 
Pri izvajanju tega programa upoštevamo naslednje: 
 
o značilnosti otrokovega razvoja, njegove interese ter 

potrebe posameznega otroka od vstopa v vrtec do vstopa 
v šolo, 

o razlike med otroki glede na razvoj otrokove osebnosti in 
sposobnosti, 

o vrste znanj in sposobnosti,  ki jih spodbujamo in 
nadgrajujemo, 

o individualnost glede na specifiko otrokove družine. 
 

Kvalitetne vzgojne dejavnosti načrtujemo tako, da so primerne 
starosti posameznika in hkrati skladne s skupino v katero je 
otrok vključen. Vsebine, metode in oblike dela so naravnane na 
spodbujanje aktivnosti, zadovoljevanje želja in interesa otrok. 
 
Vzgojne dejavnosti načrtujemo in izvajamo vzgojiteljice, 
pomočnice vzgojiteljic, drugi delavci vrtca, zunanji sodelavci in 
starši. Vključevanje slednjih ni le vsebinska popestritev, temveč 
bogat prispevek k raznolikosti in obogatitvi znanj ter različnih 
vzgojnih in učnih pristopov. 
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OBOGATITVENI PROGRAMI  (za otroke od 3. do 6. leta) 
 
Programe skozi celo šolsko leto izvajajo strokovne delavke 
vrtca, ob tem pa upoštevajo želje, interese ter starost otrok: 
 

 ZGODNJE UČENJE NEMŠKEGA JEZIKA 
 

 ZGODNJE UČENJE ANGLEŠKEGA JEZIKA 
 
Obogatitvene dejavnosti so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni 
kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši 
ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikula vrtca, interesa 
otrok in želje staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovne 
delavke vrtca v času izven predpisane delovne obveznosti 
vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic in so skladne s cilji in načeli 
kurikula za vrtce.  
Čas in način izvedbe teh dejavnosti bodo izvajalke določile pred 
začetkom izvajanje in vas bodo o tem obvestile. Izvajanje in 
terminska usklajenost pa bosta določena v skladu z Letnim 
delovnim načrtom enote vrtca (tedensko ali mesečno ali glede 
na letni čas). 
Dodatni obogatitveni programi se izvajajo v okviru letnega 
delovnega načrta oddelka: 

 Bralna značka 

 Športni program Mali sonček  

 Cici vesela šola 

NADSTANDARDNI PROGRAMI 
 

Programe izvajajo zunanji sodelavci, stroške le-teh pa krijejo 
starši. Programi so namenjeni otrokom, starim od 4 do 6 let: 
 

 plesna šola za predšolske otroke 
 

 tečaj juda  
 

 plavalni tečaj  v mesecu novembru 2020 
 

 vrtec v naravi v mesecu maju 2020 
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Nadstandardni programi so dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji 
sodelavci in ne smejo posegati v program vrtca. Lahko se 
izvajajo šele takrat, ko se spraznijo posamezni prostori vrtca. 
Te dejavnosti ne smejo motiti izvajanja kurikula. 
Otroci, za katere se starši odločijo, da obiskujejo dodatno, 
nadstandardno dejavnost, se po končani dejavnosti v oddelek 
ne vračajo, ampak jih prevzamejo starši. 
 
V VRTCU PRAZNUJEMO IN OBELEŽUJEMO TUDI: 
 

o rojstne dneve otrok 
o prihode letnih časov 
o teden otroka v mesecu oktobru 
o tradidcionlni slovenski zajtrk 
o mednarodni dan strpnosti 
o praznični december  
o kulturni praznik 
o norčavi pust 
o materinski dan 
o veliko noč 
o dan zemlje 
o zaključek šolskega leta in slovo od otrok, ki gredo v šolo 

 
DRUGE NALOGE VRTCA 
 
Vzgoja za ohranjanje in varovanje zdravja. 
 
a) ZDRAVJA KOT VREDNOTE SE MORAMO ZAVEDATI ŽE ZELO 
ZGODAJ, ZATO SKRBIMO ZA: 

 prijetne medsebojne odnose v skupini, v vrtcu, s starši, 

 čisto, zdravo in varno okolje, ki je podlaga za uspešno 
pedagoško delo in zdrav razvoj otroka, 

 počitek, 

 bivanje na prostem, 

 kulturno-higienske navade, 

 varovanje pred poškodbami in boleznimi, 

 pestre in kvalitetne jedilnike. 
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b) ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA 

 Pregled pri zobozdravniku (enkrat letno – predšolski 
otroci). 

 Praktični prikaz pravilnega umivanja zob (trikrat letno). 

 Sodelovanje v programu Zobni alarm. 
 

c) VARNOST V PROMETU 

 Sodelovanje s Policijsko postajo Ljutomeru in  

 Sodelovanje v projektu Pasavček (agencija RS za varnost 
prometa). 

 
d)  POŽARNA VARNOST 

 Obisk gasilcev  in evakuacijska vaja. 
 

IV. CILJI IN NAČELA PREDŠOLSKE VZGOJE 
 
SPLOŠNI CILJI: 
 
o razvijanje sposobnosti razumevanja sebe in drugih, 
o razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje 

različnosti in sodelovanje v skupinah, 
o razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in 

spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja, 
o negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije 

in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja, 
o spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito ter 

ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in 
pisanja, 

o spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega 
izražanja, 

o posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz 
vsakodnevnega življenja, 

o spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja ter razvijanje 
samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za 
zdravje. 
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CILJI KURIKULA ZA VRTCE: 
 

 bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za 
predšolske otroke,  

 pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih 
dejavnosti predšolske vzgoje, 

 bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti 
predšolske vzgoje v vrtcih, ki hkrati ne omogoča 
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 ter 

njihovih strokovnih delavcev, 
 povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri 

načrtovanju življenja in dela v vrtcu, 
 izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši. 

 
CILJI IN NALOGE  VRTCA: 
 

 vsem otrokom omogočamo, da v polni meri razvijajo svoje 
telesne, psihične, socialne in intelektualne potenciale,  

 zagotavljamo pogoje za dobro počutje otrok, za zdravo in 
varno otrokovo okolje: otrok ima občutek sprejetosti in 
lastne veljave,  

 uvajamo, oblikujemo in spodbujamo zdrav način življenja 
vsakodnevnih dejavnosti, dela in življenja vrtca za vse 
otroke, osebje vrtca, starše in obiskovalce vrtca,  
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 v vrtcu se otroci učijo veščin, ki so nujne za zdravo in varno 
vedenje, osebne higiene, varnega obnašanja v vrtcu, v 
okolju in doma. 

NAČELA ZA URESNIČEVANJE CILJEV KURIKULA 
 
Sledimo naslednjim načelom za uresničevanje ciljev kurikula: 
 

 načelo demokratičnosti in pluralizma, 

 načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne 
odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu, 

 načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med 
otroki ter načelo multikulturalizma, 

 načelo omogočanja izbire in drugačnosti, 

 načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti, 

 načelo uravnoteženosti, 

 načelo strokovne utemeljenosti kurikula, 

 načelo pogojev za uvedbo novega kurikula, 

 načelo horizontalne povezanosti, 

 načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete, 

 načelo sodelovanja s starši, 

 načelo sodelovanja z okoljem, 

 načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje 
ter strokovnega spopolnjevanja, 

 načelo kritičnega vrednotenja (evalvacije), 

 načelo razvojno-procesnega pristopa, 

 načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti 
verbalizacije in drugih načinov izražanja. 
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V. PREDNOSTNE NALOGE IN PROJEKTI V 
ŠOLSKEM LETU 2020/2021 

 
PREDNOSTNA NALOGA VRTCA -  
RAZVOJ BRALNE PISMENOSTI in ELEMENTOV FORMATIVNEGA 
SPREMLJAJA 
Prednostna naloga našega vrtca se nadaljuje in  izhaja iz projekta 
ZRSŠ – Objem (celovit in kontinuiran vertikalni razvoj bralne 
pismenosti) in  projekta Uvajanje formativnega spremljanja in 
inkluzivne paradigme v vrtcu, ki je bil zaključen avgusta 2020 in v 
katerem smo sodelovali kot razvojni vrtec. 
Bralna pismenost je del kompleksnega procesa razvijanje pismenosti, 
ki vključuje še pisanje, govorjenje in poslušanje, pa tudi znanja 
jezikovno sistemskih osnov. Govorna kompetentnost oz. 
komuniciranje in pismenost pa sta združeni v konceptu porajajoče se 
pismenosti. (Saksida, 2010, str.75) 
Marjanovič Umek (2007, str.12) je pismenost opredelila »kot 
spretnosti, znanja in vedenja, ki se razvojno gledano pojavijo pred 
formalnim branjem in pisanjem« 
Predopismenjevalne dejavnosti pa zajemajo »razvijanje otrokovih  
sporazumevalnih zmožnosti, širjenje besednega zaklada, simbolnega 
izražanja, branja knjig, drobnogibnih spretnosti itn.« (Skubic, 2012, 
str.157)  
Spodbujanje bralne pismenosti otrok v našem vrtcu: 
Z DELOM V MANJŠIH SKUPINAH (V VRTČEVSKI KNJIŽNICI IN 
KNJIŽNEM KOTIČKU TER DRUGIH SPODBUDNIH UČNIH OKOLJIH ) 
SPODBUJATI: 

 MOTIVIRANOST ZA BRANJE,  

 GLASOVNO ZAVEDANJE,  

 RAZUMEVANJE BESEDIL,  

 ODZIV NA BESEDILO IN TVORJENJE BESDILA 

V vrtcu imamo na novo opremljen skupen prostor – KNJIŽNICO (s 
štirimi kotički: knjižni kotiček, računalniški kotiček, avdi-video 
kotiček in kotiček za ustvarjanje) , kjer bo osrednji center (poleg 
matičnih igralnic) za razvijanje bralne pismenosti otrok. 
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Zagotavljale bomo spodbudno učno okolje, v katerem se vsak otrok 
dobro počuti, v katerem so pomembni dobra komunikacija, 
sodelovanje in učenje otrok od otrok. Na podlagi spremljanja in 
opazovanja v oddelkih bomo načrtovale in izvajale aktivnosti, ki 
bodo spodbujale razvoj vsakega posameznega otroka ter gradile na 
njihovih močnih področjih. 
Strokovne delavke bomo spodbujale razvoj in napredek ob 
upoštevanju individualnih posebnosti in potreb otrok, spodbujale 
in omogočale učenje otrok od otrok, aktivno vključenost ter 
samovrednotenje ter otroke vključevale v proces načrtovanja in 
vrednotenja. Izvajanje aktivnosti bo temeljilo na delu v manjših 
skupinah, kar nam omogoča, da so otroci videni in slišani, da jim 
dajemo razumljive, smiselne, pravočasne in ustrezne povratne 
informacije. 
LITERATURA:  

- SAKSIDA, I. (20109. Pismenost (naj)mlajših-dileme, vprašanja, izzivi. 

Sodobna pedagogika, 61 (1), 66-85 

- SKUBIC, D. (2012). Stališča vzgojiteljev do zgodnje pismenosti v Sloveniji. 

Revija za elementarno izobraževanje 5(2/3), 153-166 

- MARJANOVIČ UMEK, L. (2007). Povezanost govornega razvoja s 

pismenostjo. LJ. Dupra.d.o.o 

 

PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2020/21 
 

PROJEKTI ZRSŠ  

 

 PROJEKT OBJEM - BRALNA PISMENOST IN 

RAZVOJ SLOVENŠČINE  

Kot implementacijski vzgojno-izobraževalni zavod  
sodelujemo s konzorcijskimi partnerji katerih koordinator je 
Evropski strukturni sklad (Filozofska fakulteta Ljubljana, 
Fakulteta za računalništvo in informatiko Ljubljana, 
Pedagoška fakulteta Ljubljana, Pedagoška fakulteta 
Maribor, Pedagoški inštitut, Zavod RS za šolstvo, 19 
razvojnih vzgojno izobraževalnih zavodov, 40 
implementacijskih vzgojno izobraževalni zavodov). 
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Namen projekta je dvig ravni bralne pismenosti na vseh 
vzgojno-izobraževalnih ravneh, učinkovitejši pouk in raba 
slovenščine v vzgojno-izobraževalnem procesu ter priprava 
predlogov ustreznih programov usposabljanja strokovnih 
delavcev VIZ za razvoj bralne pismenosti otrok in učencev. 
Pri tem se posebna pozornost namenja tudi knjižnici in 
umeščanju slovenščine kot drugega tujega jezika za učence 
in otroke, katerih slovenščina ni materni jezik. 

     Trajanje projekta: od 6. 11. 2016 do 30. 6. 2022 
     Koordinatorica: ravnateljica Vasilija Stolnik in Jelka Vinkovič 
     Sodelujoče: vse strokovne delavke vrtca 
 
 
PROJEKT JAVNE AGENCIJE RS ZA VARNOST PROMETA 
 

 PASAVČEK 
 

Namen projekta je spodbujati pravilno rabo otroških 
varnostnih sedežev in pasov med vožnjo otrok in tudi 
odraslih ter poteka pod sloganom Red je vedno pas pripet. 
 
Mentorice: Karolina Korošak, Jasmina Belec in Renata 
Slavinec Berden 

 
PROGRAMI V KATERIH SODELUJEMO  
 
SODELOVANJE V PROGRAMU NIJZ, OE MS ZDRAVJE V 
VRTCU 
Z aktivnostmi sledimo dvema temeljnima ciljema programa: 

- oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je 
zavezana skrbi za dobro počutje in zdravje ter 
utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja in  

- delovanje v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in 
poškodb. 

 
Mentorice: Melita KaraS, Tadeja Virag, Simona Žižek, Jasmina 
Belec, Sonja Stolnik in Renata Slavinec Berden 
Koordinatorica: Sonja Stolnik 
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SODELOVANJE V PROGRAMU ZAVODA ZA ŠPORT RS 
MALI SONČEK 
 

     Gibalni/športni program Mali sonček je namenjen otrokom 
drugega do šestega leta starosti.  

 
     Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu 

s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri 
in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku.  

 
     Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj 

telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se 
sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje 
daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega 
počutja. 

   
    Sodelujejo vsi oddelki vrtca, razen oddelka 1-2 leti. 
    Koordinatorica: Karolina Korošak 

 
SODELOVANJE V MEDNARODNEM PROGRAMU EKO 
ŠOLA  
 
Deveto leto zapored sodelujemo v uveljavljenem programu 
celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen 
spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju. 
Tudi v tem šolskem letu bomo sledili usmeritvam in ciljem 
Ekošole, ki smo si jih zadali v okviru Eko akcijskega načrta.  
 
Izvajali bomo aktivnosti po naslednjih temah: 

 PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE V INTERAKCIJI; 
Mentorici: Jasmina Belec, Renata Slavinec Berden 

 PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE NA 
MEDNARODNI KONFERENCI; Renata Slavinec 
Berden, Jasmina Belec 

 DEŽEVNIK OD BLIZU;  Mentorica: Karolina Korošak 
 ODPADKI; Melita Karas 
 VODA; Mentorica: Alenka Novak 
 SEMENA IN VRTOVI; Mentorica: Tadeja Virag 
 EKO-PAKET; Mentorica: Tadeja Virag 
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 EKOBRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE; Mentorica: Alenka 
Novak, Renata Slavinec Berden 

 LIKOVNO USTVARJANJE NA RAZPISANE TEME; 
Mentorici: Renata Slavinec Berden, Monika Špindler 

 ŽIVETI S PODNEBNIMI SPREMEMBAMI IN 
SPREJEMATI SEBE; Mentorica: Alenka Novak 

 
Sodelujemo v  projektu EKO NAHRBTNIK »ZELENA 
ŽABICA«, kjer so vključeni še naslednji vrtci: Ljutomer, 
Veržej, Razkrižje, Cven, Stročja vas, Mala Nedelja in 
Cezanjevci. 
 
Koordinatorica: Tadeja Virag 

 

VI. PRAVICE STARŠEV IN OTROK TER NAČINI 
ZAGOTALJANJA PRAVIC 

 
 
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih 
otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove 
pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki. Otrokom, 
vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za 
optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 
veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno 
konstitucijo. 
Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja 
na določenem področju. 
Uresničevanje zahtev po enakih možnostih ni mogoče brez 
upoštevanja razlik in pravic do izbire in drugačnosti, ki jo mora 
omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to 
povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s 
postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in 
avtonomne presoje. Javni vrtci so svetovno-nazorsko nevtralni. 
Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske 
otroke (kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in 
pravico do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih 
podatkov. 
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Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter 
organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora 
vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje 
svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno 
avtonomnost vrtca. 
Ob vstopu otroka v vrtec lahko ta staršem omogoči postopno 
uvajanje otrok v vrtec, ko imajo urejeno ustrezno dokumentacijo 
(potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka) tako, da smejo 
biti skupaj z njim v skupini v obdobju, ki lahko traja več tednov. 
 

VII. OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA 
 

ODGOVORNOST STARŠEV DO VRTCA KOT INSTITUCIJE 
 

 S svojim ravnanjem, vedenjem in delom prispevate h 
kvaliteti programa in ugledu vrtca. 

 Za nastale konfliktne situacije in probleme poiščete 
možnost reševanja znotraj vrtca ali v pristojnih 
institucijah. 

 Z zagotavljanjem spremstva otrok v vrtec in iz vrtca 
skrbite za otrokovo varnost ob prihodu v vrtec in 
odhodu domov. 

 Upoštevajte in redno plačujte ceno programa na osnovi 
Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. 

 Upoštevajte sprejete dogovore in pravila vrtca glede 
poslovnega časa.  

 Posredujte natančne podatke, v računovodstvo in 
strokovnim delavkam v oddelku (naslov in telefonska 
številka). 

 Upoštevajte strokovno avtonomnost vrtca. 
 Preberite vam namenjena obvestila na oglasnih deskah 

in na spletni strani vrtca. 
 Priporočamo vam, da otroka pripeljete do 8. ure, zaradi 

nemotenega izvajanja načrtovanih dejavnosti. 
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Za dobro sodelovanje in boljšo kvaliteto otrokovega 
bivanja v vrtcu  upoštevajte naslednja pravila: 
 

 Sporočite nam otrokovo odsotnost iz vrtca. 
 Zdravila naj otrok dobiva doma, v vrtcu pa le takšna, ki jih 

predpiše zdravnik in so življenjskega pomena za otroka. 
 Vaš točen naslov in telefonska številka nam bosta koristila, 

v primeru, da vas bomo morali nujno poklicati. 
 Če se bo vaš otrok v vrtcu zmočil ali mu bo vroče, ga 

moramo preobleči v rezervna oblačila, ki jih poiščemo v 
nahrbtniku vašega otroka v garderobi. 

 Skupna druženja staršev, otrok in pedagoških delavcev 
vrtca so prijetna, vendar bodo še bolj, če nam boste 
pomagali še vi in skrbeli za varnost svojega otroka (pa tudi 
drugih), saj so otroci v takih trenutkih aktivni, razposajeni pa 
tudi neodgovorni za svoja dejanja. 

 Ko pridete po otroka, poiščite stik z vzgojiteljico ali 
pomočnico vzgojiteljice, pozanimajte se o tem, kako je otrok 
preživel dan v vrtcu. Morda vam mora kaj zaupati tudi 
katera izmed njiju. 

 Zlatnina in razni nakit, ki jo nosijo otroci, se v vrtcu lahko 
izgubi, strgajo, zlomijo, hkrati pa ogrozijo varnost otrok. 
Želimo, da otroci v vrtcu ne nosijo verižic, prstanov, 
zapestnic, uhanov ipd. 

 V vrtcu ne dovolimo žvečilnega gumija, ker so otroci v 
nenehnem gibanju in pogovarjanju. 

 

ODGOVORNOST DO DELAVCEV VRTCA 
 

 Spoštujmo kompetentnost, avtonomijo, iniciativnost, 
ustvarjalnost delavcev v vrtcu. 

 Spoštujmo pravico do zasebnosti delavcev v vrtcu in do 
nedotakljivosti njihove osebne integritete. 

 Negujmo strpne medsebojne odnose brez predsodkov 
glede rase, vere, nacionalne in etnične pripadnosti, 
starosti, premoženja, političnega prepričanja ali  
življenjskega sloga delavca vrtca. 
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 Če opazimo neetično ali nekompetentno ravnanje 
delavca v vrtcu, na to opozorimo delavca vrtca ali 
vodilnega v vrtcu; s svojim ravnanjem, vedenjem in 
delom prispevamo h kvaliteti in ugledu vrtca. 

 Ocena ali presoja neetičnega ali nekompetentnega 
ravnanja mora temeljiti na dejstvih in biti pomembna z 
vidika otroka, interesov družine in programa vrtca 

VIII. NAČINI POVEZOVANJA IN SODELOVANJA S 
STARŠI 

 
 
Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti 
predšolske vzgoje. Prav to sodelovanje veliko prispeva k 
ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. 
Vsaka pomoč staršev je dobrodošla in vsako njihovo 
zadovoljstvo kot tudi zadovoljstvo njihovega otroka nam  je v 
veselje in spodbuda za naše nadaljnje delo na pedagoškem 
področju.  
Sodelujemo pri načrtovanju in uresničevanju programa v vrtcu, 
skupnih nalog ali projektov. S svojim ravnanjem in vedenjem 
prispevamo k uresničevanju ciljev programa sodelovanja s 
starši. Negujemo in razvijamo sodelovanje s strokovnimi in 
vodilnimi delavci v vrtcu v smislu medsebojnega izmenjavanja 
spoznanj, vedenj, izkušenj in informacij, ki so pomembne z 
vidika otroka, njegovega razvoja ter kvalitete otrokovega 
življenja v vrtcu in družini. 
Sodelovanje s starši si zamišljamo kot nujen pogoj za 
dopolnjevanje družinske in institucionalne vzgoje. 
 
Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela 
v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljico aktivno 
sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob upoštevanju strokovne 
avtonomnosti vrtca. 
 
Starši imajo pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec in 
možnost dogovora o najbolj sprejemljivem načinu vključevanja 
svojega otroka v vrtec. 
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Stalnemu obveščanju staršev o tem, katere dejavnosti potekajo 
in kako se odvijajo aktivnosti v vrtcu, pa so namenjene oglasne 
deske pred igralnicami in ob vhodu v vrtec kot tudi spletna stran 
vrtca. 
 
 
Z VAMI STARŠI SODELUJEMO: 
 

 na roditeljskih sestankih (skupnih, oddelčnih), 
 ob individualnih pogovorih ob prihodu ali odhodu 

otroka, 
 na pogovornih urah v oddelkih, 
 na predavanju, kamor povabimo strokovnjaka s 

področja vzgoje,    
 na srečanjih in skupnih druženjih otrok, staršev in 

pedagoških delavcev v dopoldanskem ali 
popoldanskem času (ustvarjalne delavnice, delovne 
akcije,…), 

 v času uvajanja otrok v vrtec (vsakodnevno po nekaj ur 
v dopoldanskem času), 

 na svetu staršev, kjer boste starši povedali svoja 
mnenja, želje, potrebe, pohvale, opozorila (svet staršev 
ima po enega predstavnika iz vsakega oddelka v vrtcu), 

 pri sodelovanju staršev ob neposrednem delu v skupini 
vašega otroka. Starši lahko sodelujete kot izvajalci   
posameznih dejavnosti (različni poklici, interesne 
dejavnosti ...) ali pa se nam pridružite na popoldanskih 
skupnih srečanjih, kjer boste svojega otroka spoznavali 
še v drugačnih situacijah, 

 pri zbiranju različnega materiala ali pri zbiranju 
sponzorskih/donatorskih sredstev za namene vrtca. 
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NEKAJ POMEMBNIH INFORMACIJ 
 

PROSTOR IN AKTIVNOSTI BODO ORGANIZIRANE PO 
PRIPOROČILIH ZAVODA RS ZA ŠOLSTVO IN 
NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE. 
 
STARŠI PRED VRNITVIJO OTROKA V VRTEC PO 
ODSOTNOSTI  ZARADI POČITNIC ALI BOLEZNI IZPOLNITE 
IZJAVO IN JO ODDATE STROKOVNIM DELAVKAM V 
VRTCU. 

Ob vstopu v vrtec: 

 je obvezno nošenje mask za osebe starejše od 
dvanajst let, 

 si razkužite roke ob vstopu in izstopu iz vrtca, 
 ohranjajte razdaljo 1.5-2m do ostalih staršev, otrok ter 

zaposlenih vrtca, 
 se v garderobah zadržujte čim krajši čas, 
 otroka predate vzgojiteljici pred vrati igralnice in v 

igralnico NE vstopate, 
 vzgojiteljici sproti sporočajte morebitne spremembe 

zdravstvenega stanja vašega otroka, 
 v času preventivnih ukrepov otroci ne prinašajo igrač, 

izjemoma si otroci lahko prinesejo dude ali »ninice« za 
umirjanje v času počitka. Do počitka naj so dude in 
»ninice« shranjene v predalu otroka. 

NAVEDENI UKREPI VELJAJO DO PREKLICA 
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 V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

- ZUPJS, Center za socialno delo glede na materialni 

položaj staršev določi plačilo za programe vrtca. Glede na 

določitev dohodkovnega razreda plačajo starši določen 

odstotek cene programa.  

 Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo z vlogo, ki jo oddajo 

na Centru za socialno delo (CSD), občina pa v skladu z 28. 

členom Zakona o vrtcih zagotavlja razliko med ceno 

programa in plačilom staršev.  

 Za otroke, ki se vključijo v vrtec med šolskim letom, se 
znižano plačilo uveljavi z dnem, ko je otrok sprejet v vrtec, 
če starši na CSD oddajo vlogo en mesec pred vključitvijo 
otroka v vrtec. 

 V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se za dneve odsotnosti 
(ne glede na vzrok odsotnosti) zniža cena vrtca za stroške 
neporabljenih živil. Tako znižana cena je osnova za plačilo 
staršev in razliko v ceni, ki jo krije občina glede na stalno 
prebivališče otroka.  

 V času daljše odsotnosti otroka zaradi bolezni – strnjeno 
nad 15 delovnih dni – se ob predložitvi ustreznih 
zdravniških potrdil staršem otrok  zaračuna 50% z odločbo 
o plačilu vrtca določenega prispevka. To določilo velja 
samo za starše s stalnim prebivališčem v občini Križevci. 

 Vsako spremembo statusa otroka (izpis otroka, 
spremembo stalnega prebivališča, itd.) je potrebno v osmih 
dneh sporočiti Centru za socialno delo.  

 V času počitniške odsotnosti v mesecu juliju in avgustu, se 
za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni 
znesek dnevne oskrbnine. Finančna sredstva za pokrivanje 
stroškov v času odsotnosti otrok, zagotavlja Občina 
Križevci na podlagi izdanih računov vrtca (velja za starše s 
stalnim bivališčem v občini Križevci). 

 Starši plačajo največ 77% cene programa, v katerega je 
vključen otrok. To je polno plačilo programa. 

 Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila, izstavi vrtec 
račun v višini polnega plačila. 
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Publikacijo vrtca pripravila pomočnica ravnateljice 
enote vrtca Križevci: 

Renata Slavinec Berden 
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