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1  OPREDELITEV DOKUMENTA 

 
Letni delovni načrt je osrednji dokument, s katerim se določi organizacijo in 
podrobno vsebino življenja in dela vrtca, v skladu z 21. členom Zakona o vrtcih (Ur.l 
RS št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/02, 72/05, 100/05, 25/08, 36/10).  
V njem se določa obseg, programe, ter kadrovske, materialne in druge pogoje  za 
nemoteno celoletno delo in življenje v vrtcu. 
 
 

1.1  PRAVNA PODLAGA O USTANOVITVI 

 
Vrtec je enota pri OŠ Razkrižje, ustanovljen z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda OŠ Razkrižje (Ur. l. RS, št. 74/1999). Ustanoviteljica vrtca je 
Občina Razkrižje. 
Vrtec Razkrižje pokriva potrebe po vzgoji predšolskih otrok  iz vasi Razkrižje, 
Šafarsko, Gibina, Veščica, Kopriva, Šprinc, Globoka in del Banfija (Hrvaška). To so vasi 
šolskega okoliša OŠ Razkrižje. 
 
 

1.2   POSLANSTVO VRTCA 

 
Poslanstvo vrtca je, da s svojim strokovnim delovanjem omogočamo spodbudno 
učno okolje in kvaliteten program, ki spodbuja otrokov razvoj na vseh področjih. 
S tem namenom se vizija našega vrtca glasi: 
Ustvarjati želimo okolje, v katerega bomo vsi radi prihajali, in zagotoviti pogoje, v 
katerih bo vsak otrok dosegel tisto, kar želi in zmore. Naš vrtec naj bo prijeten in 
prijazen drugi dom, kjer naj bo doma zadovoljstvo in dobro počutje otrok, staršev in 
zaposlenih. 
 
Vrtec je za otroka pomemben korak od naravnega domačega okolja v širni svet, ki ga 
bo spoznaval še dolga leta. 
 

1.3  RAZVOJNI CILJI 

 
- Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih. 
- Razvijanje sposobnosti za odgovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v 

skupinah. 
- Spodbujanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter 

razvijanje neodvisnega mišljenja. 
- Spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, 

kasneje pa tudi branje in pisanje. 
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- Spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja. 
- Posredovanje znanj različnih področij znanosti iz vsakdanjega življenja. 
- Spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja. 

 
 

2  PREDSTAVITEV  VRTCA IN ORGANIZACIJA DELA 

 

2.1  IME IN SEDEŽ VRTCA 

 
Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje, enota Vrtec Razkrižje, Šafarsko 24 C, 9246 
Razkrižje 
 
Spletna stran vrtca: www.o-razkrizje.ms.edus.si 
Elektronski naslov vrtca: vrtec-razkrizje@guest.arnes.si 
 
UPRAVA VRTCA: 

 ravnateljica: Anica Šimonka, tel. 02 585 86 40 
e-mail: anica.simonka@guest.arnes.si 
 

 tajništvo: Ana Trstenjak, tel. 02 585 86 44,  
e-mail: tajnistvo.osmsraz@guest.arnes.si 

 

 računovodstvo: Damijana Sobočan, tel. 02 585 86 44 
 

 svetovalna delavka, pomočnica ravnateljice vrtca pri OŠ Razkrižje: Petra Donša, 
tel. 02 585 86 41, 041 394 099 
e-mail: petra.donsa@guest.arnes.si 

 

 kuhinja: Vlasta Veršič, tel. 02 585 56 47 
 

 telefon vrtec 041 394 098 
 

 

2.2  PROSTORSKI POGOJI IN POSLOVALNI ČAS VRTCA 

 
Vzgojno-izobraževalno in drugo delo bo potekalo  v okviru treh oddelkov v treh 
igralnicah, večnamenskem prostoru, garderobi, sanitarijah, terasah  in dveh otroških 
igriščih. Občasno bomo uporabljali tudi šolske prostore s športno dvorano, jedilnico, 
knjižnico. Dnevni obratovalni čas je prilagojen potrebam staršev. Vrtec posluje skozi 
vse leto, vsak delovnik, od ponedeljka do petka. Ob sobotah, nedeljah in praznikih 
vrtec ne posluje. Poslovalni  čas se določi v soglasju z ustanoviteljico in delovnim 
načrtom. Prilagojen je časovnim potrebam staršev in racionalni organizaciji življenja 

http://www.o-razkrizje.ms.edus.si/
mailto:vrtec-razkrizje@guest.arnes.si
mailto:anica.simonka@guest.arnes.si
mailto:tajnistvo.osmsraz@guest.arnes.si
mailto:petra.donsa@guest.arnes.si
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in dela vrtca. Spremembe poslovalnega časa so možne in zagotovljene v primeru 
objektivnih potreb staršev in zadostenga števila prijavljenih otrok.  
Vrtec je odprt od 6.00 ure do 15.30 ure*. Otrok je lahko v okviru poslovnega časa 
vrtca prisoten največ 9 ur dnevno. Med prazniki  in šolskimi počitnicami ter v 
poletnih mesecih, ko je v vrtcu prisotno manjše število otrok, vrtec zaradi lažje 
organizacije dela nekatere oddelke združuje na osnovi predhodno zbranih 
individualnih anketnih vprašalnikov staršev o prisotnosti otrok v vrtcu. 
Med poletnimi počitnicami bo vrtec zaradi lažje organizacije letnih dopustov delavk 
in vzdrževalnih del predvidoma zaprt dva tedna (zadnji teden julija, in prvi teden 
avgusta 27.7.2020 - 7.8.2020). 
 
*Za odpiranje vrtca so zadolžene delavke v skladu z  organizacijo delovnega časa. 
 

 

3  DELO STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV VRTCA 

 

3.1  RAZPOREDITEV OTROK IN STROKOVNIH DELAVCEV 

 

ODDELEK VZGOJITELJ POMOČNICA 
VZGOJITELJICE 

ŠTEVILO OTROK 

Heterogeni 
oddelek 1-3 

Marija Babič Terezija Bogdan 7 

Kombinirani  
oddelek 2-4 

Olga Novak Gabrijela Glavač 
 

16 

Heterogeni 
oddelek  
4-6 let 

Andrej Slavič  Nina Maršič 19  

 
V treh oddelkih je vključenih 42 otrok. 
Število delavcev v celoti izpolnjuje veljavno Odredbo o normativih in kadrovskih 
pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje  (Ur. l. RS, št. 57/98, 40/99, 3/00, 
29/02). 
 

3.2  DELOVNI  ČAS DELAVCEV VRTCA 

 
Urnike sestavlja in usklajuje vodja enote, zagotavljamo sočasnost v skladu z 
zakonodajo. Po dogovoru so urniki dela vzgojiteljev stalni, pomočnice vzgojiteljev pa 
vršijo menjave v treh turnusih na vsaka dva tedna.  
 
Razpredelnica: 
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IME IN 
PRIIMEK 

URNIK DELA ODMOR DELO V  
ODDELKU 

NAČRTOVAJE  
 

Olga Novak Turnus 1 
8.00-15.00 
Turnus 2 
7.45-14.45 

30 minut 6 ur 30 minut 

Marija Babič 30 minut 5,40 ure* 30 minut 

Andrej Slavič 30 minut 6 ur 30 minut 

Gabrijela 
Glavač 

Turnus 1 
6.00-13.30 
Turnus 2 
7.30-15.00 
Turnus 3 
8.00 -15.30 

30 minut 7 ur  

Nina Maršič 
 

30 minut 7 ur  

Terezija 
Bogdan 

30 minut 7 ur  

Ernestina 
Barat 

Sočasnost  90 minut  

 
* delavka po 50 letu starosti dve uri izven neposrednega dela z otroki ureja omare v 
skupnem prostoru, kabinet, ureja zapise o otrocih 
 
Zaradi bolniških in drugih odsotnosti zaposlenih se delovni časi spreminjajo vendar se 
ne podaljšujejo preko obveze neposrednega dela v oddelku, razen v izjemnih 
primerih. 
Delovni čas vzgojiteljev je 7 ur in pomočnic vzgojiteljev 7,5 ur. Odmore koristijo med 
delovnim časom skupaj 0,5 ure.  
Urniki dela, čas načrtovanja tandema in odmori so zapisani  v LDN vrtca. 
 

3.2  ZDRUŽITEV SKUPIN 

 
Od 6.00 do 7.15 in 15.00 do 15.30 
 
Otroci se  zbirajo v igralnici najmlajše skupine. Skupaj se dogovarjajo za jutranje in 
popoldanske dejavnosti, ki se v glavnem povezujejo s temo ali projektom v oddelku. 
Otroci imajo na razpolago stalne kotičke, razne igre, konstrukcijske igrače. 
Za ponudbo dejavnosti poskrbi pomočnica vzgojiteljice, ki otroke sprejema ali 
oddaja. 
 

3.3  NAČRTOVANJE IN EVALVIRANJE 

 
Enkrat mesečno skupno načrtovanje in evalviranje.  
Enkrat tedensko in po potrebi načrtovanje projektov, tematskih sklopov. Dnevna 
refleksija je sprotna. 
Beleženje opažanj o otrokovem napredku in razvoju. 



LETNI DELOVNI NAČRT                                                                                Šolsko leto 2019/20 
 

 
 

OŠ  Razkrižje, Vrtec Razkrižje                                                                                        Stran 7 
 

Sprotno reševanje problemov oziroma opažanj vedenja pri otrocih. 
 

3.4  SISTEMIZACIJA 

 

DELOVNO MESTO DELEŽ  DEL. 
MESTA 

DELOVNI  
ČAS 

VRSTA DEL. 
RAZMERJA 
 

Ravnatelica: Anica 
Šimonka 

 7.30-14.30  

Svetovalna delavka,  
pomočnica 
ravnateljice vrtca 
pri OŠ Razkrižje: 
Petra Donša 

0,10 

 
0,150 

Ponedeljek in 
torek 

 

nedoločen čas 

Poslovna 
sekretarka:  
Ana Trstenjak 

0, 25    7.00-15.00 nedoločen čas 

Računovodja: 
Damijana Sobočan 

0,25   7.00-15.00 nedoločen čas 

Vzgojiteljica:  
Olga Novak 

1 po urniku nedoločen čas 

Vzgojiteljica: 
Marija Babič 

1 po urniku nedoločen čas 

Vzgojitelj: 
Andrej Slavič 

1 po urniku nedoločen čas 

Pomočnica 
vzgojiteljice: 
Gabrijela Glavač 

1 po urniku nedoločen čas 

Pomočnica 
vzgojiteljice: 
Nina Maršič 

1 po urniku nedoločen čas 
 

Pomočnica 
vzgojiteljice: 
Terzija Bogdan 

 
1 

 
po urniku 

 
nedoločen čas  
 

Pomočnica 
vzgojiteljice – 
Ernestina Barat 

0,21 po urniku  

 
Kuharica: 
Vlasta Veršič 

 
0,90 

 
6.00-14.00 

 
nedoločen čas 
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Hišnik, kurjač: 
Bernard Makovec 

0,17 pon, sre, pet 
in vsak 2. in 4. 
teden v 
mesecu še tor 
6.00–14.00 

nedoločen čas 

Čistilka: 
Ernestina Barat 
 

0,71  nedoločen čas 

Perica  0, 20 8.00-12.00 nedoločen čas 

Organizator šolske 
prehrane: 
Anita Danč 
Ismajlovič 

0.05 Po urniku  

 
 

4  PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE 

 
Program temelji na predpisanem nacionalnem program Kurikulum za vrtce. 
 
V šolskem letu 2019/20 bomo izvajali celodnevni program, ki traja  6-9 ur in obsega 
vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok. 
Namenjen je otrokom predšolskega obdobja, starim od 1 do 6 let.  
Višino plačila staršev določa pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, katerega 
ceno programa oblikuje Občina Razkrižje. 
 
 

4.1  DEJAVNOSTI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC 

 
Otroke, ki niso vključeni v vzgojno-varstveno organizacijo, naš vrtec vabi k različnim 
aktivnostim. Za njih bomo pripravili številne delavnice in srečanja. O njih  bodo starši 
obveščeni preko spletne strani, kabelske televizije. 
 

VSEBINA NOSILEC PROSTOR 

4 krat letno - Teden 
otroka, December, marec 
in maj (pohod) 
IGRALNE URICE 

Petra Donša avla vrtca 

VESELI DECEMBER: 
- prihod 
Božička,obdaritev, voščilo 

Olga Novak, Gabrijela 
Glavač 
 
 

 
prostori vrtca 
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5  IZVEDBENI KURIKULUM 

 

5.1  IZHODIŠČA 

 
Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, 72/05 v 21. členu določa organizacijo in podrobno vsebino 
dela v vrtcu v LDN, katerega sprejme Svet šole. 
 
KURIKULUM ZA VRTCE 
Na podlagi 20. člena ZOFVI in 61. člena Zakona o vrtcih je minister za šolstvo in šport 
izdal odredbo o postopnem uvajanju kurikuluma za vrtce, ki v četrti alineji 2. člena 
pravi, da v šolskem letu 2001/02 vsi vrtci začnejo izvajati vzgojno delo po 
nacionalnem dokumentu - Kurikulumu. Kurikulum spoštuje tradicijo slovenskih 
vrtcev, ki pa jo dopolnjuje in  nadgrajuje ob upoštevanju najnovejših strokovnih 
dognanj, pogledov in pristopov v zgodnjem otroštvu. 
Strokovni delavci smo dolžni upoštevati elemente kurikuluma, cilje načela, področja 
dejavnosti - gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika, dnevno rutino, 
prostor. Posebej pa je poudarjena vloga otrok in odraslega v procesu vzgoje in učenja 
z vidika podobne dejavnosti s strani odraslih in z vidika možnosti izbire otrok. 
 

5.2  PREDNOSTNA NALOGA 

 
- Za uresničevanje načel in ciljev kurikula smo si v tem šolskem letu zadali 

naslednjo prednostno nalogo: Razvijajmo pozitivne vrednote. 
- Delovanje v okviru programa Zdravje v vrtcu. Naša glavna področja, na katerih 

želimo doseči pozitivne spremembe so zdrava prehrana, gibanje in dobri 
medosebni odnosi. V šolskem letu bomo nadaljevali z delom v okviru rdeče niti 
“POČUTIM SE DOBRO.” 

 
 

5.3  INTEGRACIJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

 
V vrtcu je nekaj otrok, ki zahtevajo več pozornosti in spremljanja njihovega razvoja. 
Njihov napredek in razvoj bomo spremljali v sodelovanju s svetovalno delavko Petro 
Donša.  
V vrtec sta vključena dva  otroka, ki jima  v skladu z  odločbo Komisije za usmerjanje 
otrok in mladostnikov  s posebnimi potrebami dodatno strokovno pomoč nudita 
logopedinja Tjaša Čamernik ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja Nelica Petek.  
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5.4  ZDRAVSTVENA VZGOJA 

 
Navajanje na osebno higieno in pridobivanje higienskih navad. 
Umivanje zob po malici in kosilu. 
Pravilno ščetkanje zob s pomočjo zobozdravstvene asistentke Mihaele Senčar. 
Vključitev v projekt Zobni alarm. 
Redni zobozdravstveni pregledi in sprotna popravila zob. 
Obisk logopeda v Zdravstvenem domu Ljutomer. 
Organizacija zdravniških pregledov pred vstopom v vrtec in  pred vstopom v 1. 
razred. 
Organizacija daljši izletov starejših otrok  v vseh letnih časih. 
Organizacija pohodov po bližnji okolici, občasno tudi s starši ali starimi starši. 
Organizacija plavalnega tečaja otrok pred vstopom v šolo. 
Izvajanje športnega programa Mali sonček za otroke od 2. do 6. leta naprej 
 
 

5.5  PREHRANA V VRTCU 

 
Pri organizaciji prehrane bomo skrbeli za njeno kvaliteto: izbirali biološko vredna 
živila, čimbolj naravna in pripravljena na ustrezen način. Obroki naj bi zadovoljili 70% 
potreb predšolskega otroka, zato morajo ohraniti biološko vrednost, biti raznoliki in 
pripravljeni na otrokom privlačen način. Pripravljamo pa tudi dietno prehrano za 
otroke, ki imajo zdravniško potrdilo o dietnem načinu prehranjevanja. Prilagajamo pa 
se spremenjenemu bioritmu otrok. Otroci imajo ves dan na razpolago napitke in 
sadje. Zaradi domačega, otrokom bolj prilagojenega vzdušja, bomo še naprej 
zagotavljali pogoje za umirjeno uživanje obrokov in spodbujali kulturo 
prehranjevanja.  
 
Dnevno se v šolski kuhinji pripravlja: 
- malica 
- sadna malica 
- kosilo 
- popoldanska malice.   
 
Pri sestavi jedilnikov sodelujejo: 
- vodja šolske prehrane Anita Danč Ismajlovič, 
- kuharica Vlasta Veršič. 
 
Jedilniki so na vpogled staršem na oglasni deski. 
 

Ministrstvo za zdravje je avgusta 2018 vse zdravstvene zavode seznanilo s Priporočili  
za medicinsko indicirane diete in z obliko potrdil. Priporočila so namenjena 
zdravnikom, ki otrokom predpisujejo diete. Priporočila vsebujejo Potrdilo o 
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medicinsko indicirani dieti za otroka in Potrdilo o ukinitvi diete. 
 
Jem lokalno - s projektom Jem lokalno 2 so želeli izboljšati pogoje za učinkovito 
delovanje lokalne ekonomije, s ciljem povečanja lokalne hrane v javnih ustanovah in 
ukrepom usposabljanja ponudnikov in potrošnikov. Eden od rezultatov projekta je 
pilotna računalniška aplikacija Jem lokalno, ki se uporablja za naročanje lokalne 
hrane. 
 

 

6  CELOLETNE AKTIVNOSTI 

 
Projekti in dejavnosti zavoda v šolskem letu 2019/20 – zbirnik 
Podrobnejši opisi aktivnosti so sestavni del letnih delovnih načrtov oddelkov. 
 

ZA.ŠT. IME PROJEKTA KOORDINATOR SODELUJOČI 
ODDELKI 

1. RAZVIJAJMO POZITIVNE 
VREDNOTE 
 

Petra Donša Vsi odddelki 

2. ZDRAVJE V VRTCU 
 
“Počutim se dobro” 

Petra Donša Vsi oddelki 

3. TRAJNOSTNA MOBILNOST V 
VRTCIH 
 

Andrej Slavič Vsi oddelki 

4. MALI SONČEK 
 
 

Petra Donša Otroci od 2. do 
6. leta 

5.  EKO NAHRBTNIK -ZELENA 
ŽABICA  
 
 

Andrej Slavič 4-6 

6. VARNO S SONCEM Petra Donša Vsi oddelki 

7. CICI VESELA ŠOLA Nina Maršič Otroci pred 
vstopom v šolo 

8. PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA Olga Novak 
Andrej Slavič 
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9. TRADICIONALNI SLOVENSKI 
ZAJTRK 
 
“Pomen zajtrka za zdravje” 

Petra Donša Vsi oddelki 

10. Beremo skupaj, Naša mala 
knjižnica 

Renata Vlaović, 
Elizabeta Petrovič 
Nina Maršič 

Vsi oddelki 

11. ZOBNI ALARM ZD Ljutomer 
Mihaela Senčar 

4-6 

12. UMETNOSTNE DELAVNICE  V 
VRTCU  

Caroline Ovsenjak 
Petra Donša 

Vsi oddelki 

13.  MREŽA STROKOVNIH 
INSITIUCIJ ZA PODPORO 
OTROKOM S POSEBNIMI 
POTREBAMI  IN NJIHOVIM 
DRUŽINAM 

Nosilec projekta  
Strokovni center 
Pomurje – enota 
Ljutomer 
Vrtec sodelujoči 
partner 

Strokovni 
delavci, starši 

 
AKTIVNOST ŠT. 1 

Ime projekta/ 
prednostne naloge 

RAZVIJAMO POZITIVNE VREDNOTE 

Trajanje  Celo šolsko leto 

Koordinator Petra Donša 

Osrednje aktivnosti/ 
tematski sklopi 

Aktivnosti zapisane v letnih delavnih načrtih oddelkov 

 
AKTIVNOST ŠT. 2 

Ime projekta ZDRAVJE V VRTCU 
“ Počutim se dobro” 

Trajanje projekta Celo šolsko leto   

Mentor Petra Donša 

Cilji projekta - Ozaveščanje dejavnikov tveganja za zdravje 
- Razvijanje pozitivnih navad, ki vplivajo na zdravje 
- Promocija zdravega načina življenja 

AKTIVNOSTI Projekt  je podprt s strani Zavoda za zdravstveno varstvo in je 
usmerjen v vse ciljne skupine v vrtcu (otroci, starši, delavci). Z 
vsebinami želimo spodbuditi, da bi se vsakodnevno odločali 
za zdrav način življenja na vseh področjih, ki vplivajo na 
kvaliteto zdravja.  Sem sodi spodbujanje gibanja in uživanja 
zdrave hrane, razvijanje zdravih medsebojnih odnosov, 
preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, odvajanje zdravju 
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škodljivih razvad, preprečevanje izgorevanja na delovnem 
mestu, preventivni ukrepi za zdravje zob, vzgoja za zdravje.  
V okviru letošnje rdeče niti v vrtcu želimo, da se otroci 
spoznajo s svojim počutjem (utrujen, zadovoljen, bolan…), 
čustvi (srečen, vesel, zaskrbljen, prestrašen…) in zaznajo 
razlike ob različnih priložnostih (sposoben, utrujen, močen, 
zadihan, z bolečino, poln energije, sproščen…). Različne 
situacije, ki jih v vrtcu organiziramo vsakodnevno, jim 
omogočajo spoznavanje in opazovanje razlik. Pri tem jim 
odrasli pomagamo. Poudarek je na pozitivnih 
spodbudah/občutkih, ki bodo krepile otrokovo samopodobo, 
samozavest in samospoštovanje ter s tem vplivale na njegovo 
dobro počutje.  
Izvajali bomo jogo za malčke, branje šestošolcev v skupinah, 
obiski in branje s strani starih staršev, delavnica za starše 
Tehnike sproščanja za majhne otroke, razgibavanje z 
fizioterapevtko ob dnevu babic in dedkov, jutranji krogi 
namenjeni ozaveščanju lastnega počutja. 

 
AKTIVNOST ŠT. 3 

Ime projekta TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH 

Trajanje projekta Celo šolsko leto   

Kordinator Andrej Slavič 

Cilji projekta V tem šolskem letu smo se na vabilo Ministrstva za 
infrastrukturo RS in Konzorcija partnerjev (Razvojna agencija 
Sinergija; Focus, društvo za sonaraven razvoj; Cipra Slovenija, 
društvo za varstvo Alp; Filozofska Fakulteta Univerze v 
Ljubljani;  IPoP – Inštitut za politike prostora) priključili 
projektu Trajnostna mobilnost v vrtcih in šolah. S 
projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih 
navad otrok in njihovih bližnjih ter  posledično 
k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev in šol. Na 
ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih 
obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi 
njihovega zdravja.  

AKTIVNOSTI Spodbujanje trajnostnih načino prihodov in odhodov v vrtec  
dva tedna v letu. Igra beli zajček kot motivacija. Dan brez 
avtomobila. 

 
AKTIVNOST ŠT. 4 

Ime projekta MALI SONČEK 

Trajanje projekta Celo šol. leto  

Koordinator Petra Donša 

Cilji projekta -Obogatitev programa na področju gibanja v vrtcu s 
sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. 
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- Poudarek na igri in vadbi, ki mora biti prijetna in prilagojena 
otroku. 
- Otrok z gibanjem zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, 
kaj telo zmore. 
- Doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in 
spretnostih. 

AKTIVNOSTI Sodelujejo otroci od 2. do 6. leta starosti  
Vsebine in aktivnosti določijo vodje oddelkov glede na 
strokovna priporočila za izvajanje in starostno stopnjo. 
Dejavnosti načrtujejo in se  s strani vzgojiteljic in pomočnic v 
sodelovanju s starši in so del LDN oddelkov. 
Program je sestavljen iz štirih stopenj: 
- Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti 
- Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti 
- Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti 
- Mali sonček –rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti 

 
AKTIVNOST ŠT. 5 

Ime projekta EKO NAHRBTNIK – ZELENA ŽABICA 

Trajanje projekta Celo šol. leto (v našem vrtcu 20.1. – 31.1. 2020 ) 

Koordinator Andrej Slavič 

Cilji prijekta  razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega 
odnosa do žive in nežive narave, 

 razvijanje jezika z vidika moralno etične dimenzije 

 vzpodbujanje otrokovih pozitivnih čustev do narave in 
okolja,  

 razvijanje otrokove občutljivosti na posege v okolje, 
spodbujanje otrok k iskanju rešitev za okoljske probleme,  

 vzpodbujanje medsebojnih srečanj in povezovanja, 
druženja in igre… 

Rdeča nit: NARAVNI MATERIALI 

AKTIVNOSTI Sodelujoči vrtci bomo v ta namen povabili k sodelovanju 
podjetja, ki se ukvarjajo z ekološko obdelavo, predelavo, 
recikliranjem… Z njihovo pomočjo bomo izdali tudi bilten. 
Otroci bodo ob izbrani literaturi Zbirka priročnikov za 
pridobivanje znanja o…, reševali zastavljene naloge, ki jih 
bodo predstavili na končnem srečanju in v biltenu.  
Zato bomo veseli, če boste v letošnjem projektu ustvarjali in 
izbirali takšne naloge zotroci, ki bodo osveščali o pomenu 
ločevanja in recikliranja odpadkov in o osebni odgovornosti 
do narave. 
Vsebina potujočega nahrbtnika: 
- Urnik predaje in kontaktne številke koordinatorjev. 
- Maskota Zelena žabica  
- Zemljevid Prlekije – TIC Ljutomer 
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- Dnevnik (list, katerega boste vi izpolnjevali si kopirajte, 
tako da prazen list ostane tudi za naslednjo skupino) 

- Izbrana naloga posameznega vrtca,  
- Zbirka priročnikov za pridobivanje znanja o… 

 
AKTIVNOST ŠT. 6 

Ime projekta VARNO S SONCEM 

Trajanje projekta Maj-september 2020 

Koordinator Petra Donša 

Cilji projekta - Otrok spoznava, kako se lahko varuje pred škodljivimi 
vplivi sonca. 

- Otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje, pa 
tudi on sam. 

- Otrok odkriva in spoznava pojav sonca in si bolikuje 
razvojno primerno predstavo o njem. 

- Otrok odkriva in spoznava lastnosti sončnih žarkov: 
svetlobe, toplote, zdravju koristnih in škodljivih posledic. 

AKTIVNOSTI Pogovor o zdravju in zaščiti pred škodljivimi vplivi sonca. 
- Izdelovanje zaščitnih pokrival. 
- Oblikovanje slkikovnega plakata. 
- Branje pravljice Senčna ura. 
- Staršem se ponudi gradivo. 
- Opazovanje, zaznavanje in odčitavanje sence. 
- Otroci v vrtec prinašajo pokrivala s šiltom ali klobučke.  

 
AKTIVNOST ŠT. 7 

Ime projekta CICI VESELA ŠOLA 

Trajanje projekta Celo šol. leto 

Mentor Nina Maršič 

Cilji prijekta Širjenje znanja na področju kulturne oziroma estetske 
vzgoje, socialnega učenja, družbe, naravoslovja, 
tehnike … 

AKTIVNOSTI - Aktivnosti se izvajajo   med šolskim letom bodisi v 
skupini ali individualno – vsak mesec druga tema. 

- Izhaja kot priloga revij Cicido ali Ciciban 
- V mescu aprilu se izvede tekmovanje - Cici 

veselošolski dan. 

 
AKTIVNOST ŠT. 8 

Ime projekta PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA 

Trajanje projekta Celo šol. leto  

Mentor Olga Novak, Andrej Slavič 

Cilji prijekta Spodbujanje branja v družinskem krogu in razvijanje 
jezikovnih zmožnosti otrok. 
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AKTIVNOSTI - Priprava priporočilnega seznama literature 
- Pripovedovanje vsebina  vsebine zgodbic v 

odddelku ali predstavitev risbice, ki jo je otrok 
narisal ob doživljanju prebranega 

- Podelitev bralne značke  

 
AKTIVNOST ŠT. 9 

Ime projekta TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

Trajanje projekta 15. 11. 2019 

Koordinator Petra Donša 

 Cilji projekta Cilji: 
- Otroci uživajo domača, lokalno pridelana živila 
- Otroci spoznavajo od kod prihaja hrana, ki jo 

uživajo. 

Aktivnosti - Pogovor pomenu zajtrka za zdravje 
- otroci raziskujejo kaj zajtrkujejo in kakšen naj bi bil 

zdrav, uravnotežen zajtrk 
- Priprava pogrinjka in medgeneracijsko druženje pri 

zajtrku 
- Pogovor z gosti (čebelar, župan, povabljeni gostje) 

 

 
AKTIVNOST ŠT. 10 
 

Ime projekta BEREMO SKUPAJ, NAŠA MALA KNJIŽNICA 

Trajanje projekta Celo šolsko leto 

Koordinator Nina Maršič 

 Cilji projekta Cilji: 
- Spoznavanje  pravil obnašanja v knjižnici 
- navajanje na skrb za knjige  
- spodbujanje  družinskega branja 
- razvoj bralne pismenosti in spodbujanje govornega 

razvoja  

Aktivnosti - pravljične urice s knjižničarko 
- izdelava knjižničnih izkaznic 
- izposoja slikanic 
- aktivnosti po branju 

 
AKTIVNOST št. 11 

Ime projekta ZOBNI ALARM 

Trajanje projekta Celo šolsko leto 

Koordinator ZD Ljutomer - Mihaela Senčar 

 Cilji projekta Cilji:  
- otrokom približati pomen ustne higiene in jih 

praktično naučiti učinkovitih in varnih tehnik 
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ščetkanja zob 
- izboljšati ustno zdravje otrok v Sloveniji 

Aktivnosti 4 tematska srečanja:  
- higiena  
- anatomija 
- karies 
- prehrana 

 
AKTIVNOST št. 12 

Ime projekta UMETNOSTNE DELAVNICE V VRTCU 

Trajanje projekta 3 krat na leto 

Koordinator Petra Donša, Caroline Ovsenjak 

 Cilji projekta Cilji:  
- otrokom približati umetnost 
- otroci preizkusijo različne tehnike ustvarjanja 

Aktivnosti Risanje didaktičnih iger na ploščadi pred vrtcem, dve 
delavnici z otroki 

 
Druge aktivnosti: 
Sodelovanje v raznih natečajih, med drugim v natečaju Naravne in druge nesreče, 
tema Neurje, ki ga je razpisala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 
Medex-ov natečaj, Poštar Pavli…. 

 
 

7   PROGRAM PRAZNOVANJ IN PRIREDITEV 

 
V vrtcu praznujemo oz. obeležujemo dneve:  
 

Rojstni dnevi otrok Skozi vse šolsko leto 

Pričetek jeseni 23.9. 2019 (obeležili v petek 27. 9. 2019) 

Teden otroka pod geslom 
“Naše pravice” 

7.-11.10.2019 – Petra Donša 

Praznik dedkov in babic – ZA DOBER 
ZAČETEK DNEVA Z BABICAMI IN 
DEDKI 

9. 10. 2019 – Igrišče vrtca,  
razgibavanje z fizioterapevtko Metko Vlaj, 
sledi kostanjev piknik 

Dan spomina na mrtve pred 1.11. 2019 – starejša skupina 

Tradicionalni slovenski zajtrk 15.11. 2019 – Petra Donša  

Miklavževanje December-Olga Novak 

Prvi zimski dan 22.12.2019-Olga Novak in Gabrijela Glavač   

Veseli december December- Olga Novak in Gabrijela Glavač 

Valentinovo”ftičekovo gostuvaje” 14. februar 2020 – Terezija Bogdan 

Pustovanje 25. februar 2020  

Pričetek pomladi 20.3. 2020 – Marija Babič in Terezija Bogdan 
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Materinski dan Marec 2020-  po  oddelkih 

Svetovni dan zdravja 7. april 2020 – Andrej Slavič 

Dan Zemlje 22. april 2020 – Andrej Slavič 

Dan družine 15. 5. 2020 – Olga Novak in Terezija Bogdan 

Dan prijateljstva 7. 5. 2020- Pohod v vrtcu Mala Nedelja –
Andrej Slavič in Nina Maršič 

Zaključna prireditev Junij 2020–Andrej Slavič 

 
 

8  OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

 

8.1  OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI 

 
Izvajajo strokovni delavci v času poslovanja vrtca, potekajo skozi celo šolsko leto. 
Vključujejo se otroci drugega starostnega obdobja v skladu s svojimi interesi in 
željami. Dejavnosti za starše brezplačne. 
Cilji: 
- zadovoljiti različne interese otrok 
- razvijati posebna nagnjenja in sposobnosti otrok 
- obogatiti ponudbo v okviru rednega programa 
 

VSEBINA IZVAJALEC ČAS 

Otroška folklorna 
skupina Vrtca 
Razkrižje 

Olga Novak 
 

1 x tedensko 

Mali sonček Vzgojitelji v 
oddelki 

Skozi celo leto 

Športne urice Andrej Slavič 1 x tedensko 

Predšolska bralna 
značka 

Olga Novak 
Andrej Slavič 

Po dogovoru 

Cici vesela šola Nina Maršič Po dogovoru 

 
 

8.2  DODATNI PROGRAM 

 

Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno programa vrtca, ampak jih starši financirajo 
sami v dogovoru z izvajalcem. Organiziramo jih na željo staršev ob zadostnem številu 
prijav. Izvajajo jih zunanji sodelavci ali strokovni delavci šole oz. vrtca. 
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VSEBINA IZVAJALEC ČAS FINANCIRANJE 

Vrtec v 
naravi 

Andrej Slavič 
Petra Donša 

27. 5. 2020- 29. 5. 
2020 
CŠOD Ajda 
Libeliče 

Starši   37,50 €, 4,40 € 
in prevoz 

Lutkovni 
abonma 

JSKD 
Ljutomer 

*celo leto Starši – 16,50 € in 
prevoz 

Plesni tečaj Plesna šola  celo leto starši 

Plavalni 
tečaj 

Zunanji 
izvajalec 

17. 2. 2020 – 21. 
2. 2020 

Starši – približno 40 € 
in prevoz 

Glasbena 
ura za VVE 

Glasbena 
šola  
Ljutomer 
(KD 
Ljutomer) 

3.2.2020 
ob 9.30 

brezplačno 

Glasbena 
delavnica za 
VVE – OBISK 
GLASBENE 
ŠOLE 

Glasbena 
šola 

Po dogovoru brezplačno 

 
*Abonmajski program obsega 5 predstav: 

 14. in 15. oktober 2019 –SUPER BRINA, 

 13. in 14. november 2019 – PALČEK NOS, 

 3. in 4. december 2019 -  MALI MODRI IN MALI RUMENI, 

 13. in 14. februar 2020 – LA FONTAINOVE BASNI, 

 9. in 10. april 2020 – ZLATOLASKA IN TRIJE MEDVEDI. 
 

Predstave se izvajajo v dopoldanskem času v Kulturnem domu Ljutomer. Starši 
plačajo ceno abonmaja in stroške prevoza. 
 
 

9   SODELOVANJE VRTCA Z OSNOVNO ŠOLO 

 
Sodelovanje s šolsko knjižničarko – urejanje Vrtčevske knjižnice, izposoja knjig entra 
na dva tedna, obisk knjižnice. 
Predšolska bralna značka in podelitev bralne značke. 
Razstava likovnih del v avli šole – občasno. 
Po dogovoru z učiteljico 1. razreda sodelovanje med skupinami. 
Prisostvovanje ob različnih predstavah. 
Sodelovanje ob proslavi za mamice s točkami. 
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Souporaba šolske avle in telovadnice. 
 
 

10   POVEZOVANJE VRTCA Z OKOLJEM 

 
Z okoljem in ustanovami v občini izvajamo kontinuirano sodelovanje že vsa leta, 
vedno bolj pa se bomo povezovali tudi s širšim okoljem in ustanovami pri nas in 
drugod. 
 
 

10.1  POVEZOVANJE NA LOKALNI RAVNI 

 

USTANOVA NAČIN POVEZOVANJA 

Ustanoviteljica Občina 
Razkrižje 

Oblikovanje in potrjevanje cene programov. 
Obravnava in potrjevanje sistemizacije delovnih mest. 
Uskladitev elementov LDN, za katere mora 
ustanovitelj zagotoviti finančna sredstva. 
Seznanjanje s programom dejavnosti. 
Investicije in investicijsko vzdrževanje. 
Potrditev finančnega načrta. 
Poslovno in finančno poročilo. 
Nadzor poslovanja s strani ustanovitelja. 
Sodelovanje otrok na proslavah in prireditvah: 
- 7. 2. 2020  – proslava ob slovenskem kulturnem 

prazniku; 
- po potebi tudi na drugih prireditvah organiziranih 

s strani občine. 
- Druži naju ples in petje – folklorna skupina vrtca. 
- med 22. marcem in 22. aprilom  2020, čistilna 

akcija 
Organizacija in izvedba novoletne obdaritve 
predšolskih otrok. 
Uporaba dvorane v Kulturnem domu Razkrižje. 
Zagotavljanje didaktičnih pripomočkov. 
Odločanje in dogovarjanje o zadevah skupnega 
družbenega pomena. 

Osnovna šola Z  dogovori razmejena delovna mesta in pokrivanje 
materialnih stroškov. 
Sodelovanje med strokovnimi delavci, svetovalno 
službo. 
Sodelovanje s tehničnim osebjem. 
Organizacija ogledov, skupnih srečanj in praznovanj. 
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Zdravstveni dom Ljutomer Skrb za osebno higieno in zdravje otrok. 
Razstava otroških likovnih del. 

Zobozdravstvena 
ambulanta Razkrižje - dr. 
Alenka Zima 

Skrb za ustno higieno. 
Umivanje zob, popravilo zob. 

Knjižnica v OŠ in Občinska 
knjižnica Razkrižje 

Izposoja knjig v knjižnici, pravljične ure. 

Gimnazija Franca Miklošiča 
Ljutomer 

Pedagoška praksa dijakov. 

 1. 10. 2019 - Obisk in ogled vrtca – dijaki smer 
predšolska vzgoja 

 Ustvarjalnice  z otroki skupaj s Pisanim 
toboganom 

 Kulturni dom Ljutomer (prireditvi): 
– Veselo pričakovanje (december) 

Policijska postaja Ljutomer 
 

Osveščanje o prometni varnosti. 
Obisk policista Uroša Felbarja v vrtcu –18. 9. 2019 
Uporaba kolesarskega poligona 

Glasbena šola Slavka 
Ostrca 

Glasbene delavnice v vrtcu, obisk v glasbeni šoli  

Vrtec Mala Nedelja 7. 5. 2020 -  Sodelovanje v projektu Dan prijateljstva. 

Vrtec Stročja vas 24. 4. 2020 – zaključek projekta Eko nahrbtnik- Zelena 
žabica 

Vrtec Cezanjevci 3. Športne igre v Vrtcu Cezanjevci –  
26. 9. 2019 od 9. 30  do 11. ure 

Vrtec Ljutomer Likovna kolonija – 5. junij 2020 (mentorica Nina 
Maršič) 

Prireditev Vrtcev iz UE 
Ljutomer 

16. 4. 2020 Mavrični vrtiljak (organizira Vrtec 
Ljutomer) 

Športna zveza Ljutomer in 
vrtci iz bivše občine 
Ljutomer 

Dan Športa za najmlajše 11. 10. 2019 od 9.00 do 11.00 
- ŠIC Ljutomer 
 
Mini olimpijada – 31. 1. 2020 
ŠIC Ljutomer, od 9. do 11. ure 
  

Novak, Žabot, Vučko, 
Gaube 

Avtobusni prevozi otrok 

Gasilsko društvo Razkrižje Predstavitev dejavnosti – Dan odprtih vrat  
12. oktober 2019, Evakuacijska vaja 
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10.2  POVEZOVANJE NA REGIJSKI  RAVNI 

 

USTANOVA NAČIN POVEZOVANJA 

ZRSŠ Murska Sobota Vključevanje v mrežo mentorskih vrtcev in ŠS. 
Delovna srečanja z vodstvenimi delavci. 
Izobraževanje, seminarji. 
Strokovne konzultacije, svetovanja. 
Vloge za Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. 

NIJZ Murska Sobota - Koordinacija projekta Zdravje v vrtcu. 
- Sodelovanje v projektu izboljšanja  
prehrane v vrtcih in šolah. 
Sodelovanje v projektu varno s soncem 
- Redni odvzemi vzorcev živil, brisov in analize vode. 
- Pri epidemičnih obolenjih-odvzem brisov, zdravljenje. 

Vrtci Pomurja Sodelovanje in povezovanje strokovnih delavcev, obiski 
prireditev, predstavitev. 

Bioterme Mala Nedelja Izvedba plavalnega tečaja. 
 

Zavarovalnice 
 

Ponudbe nezgodnega zavarovanja. 

Plesna šola Izvedba plesnega tečaja. 

 
 

10.3  POVEZOVANJE NA DRŽAVNI  RAVNI 

 

USTANOVA NAČIN POVEZOVANJA 

MŠZŠ Informiranje - okrožnice. 
Strokovna in zakonodajna podpora. 
Izvajanje volonterskega pripravništva. 
Izvedba strokovnih srečanj ravnateljev. 
Napredovanje strokovnih delavcev v nazive. 

Skupnost vrtcev Slovenije Članstvo. 
Obveščanje o novostih. 
Kulturni dan slovenskih vrtcev – datum in lokacija 
naknadno 

Založbe Nabava strokovne literature. 
Natečaji. 

Strokovne revije Objava člankov iz vrtca. 
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Športna zveza Slovenije Sodelovanje pri program Mali sonček 

RTV Slovenija Sodelovanje na likovnem natečaju 

 
 

11  SODELOVANJE VRTCA S STARŠI 

 
 
Sodelovanje s starši bomo uresničevali s strokovnim sodelovanjem  na  različne 
načine: 
- vsakodnevna izmenjava informacij (ob prihodu in odhodu otrok), 
- na mesečnih govorilnih urah, 
- na roditeljskih sestankih, 
- srečanje s starši otrok novincev, 
- preko Sveta staršev in Sveta šole, 
- druge oblike druženja (srečanja, delavnice), 
- preko oglasne deske (pisna obvestila za starše), 
- skupna praznovanja, 
- usklajevanje individualnih posebnosti, 
- zbiranje različnega odpadnega materiala, 
- neposredno delo v skupini - predstavitev dejavnosti ali poklic, 
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi projektov, 
- zbirke in kotičke dopolnjujemo skozi celo leto, 
- seznanitev s publikacijo vrtca, 
- spoznavanje strokovne literature in seznanitev z njo. 

 

11.1 SVET STARŠEV 

 
Svoje interese, predloge, pobude in kritike bodo starši izražali preko svojih 
predstavnikov, izvoljenih v Svet staršev zavoda. 
Svet staršev se sestaja 3-4 krat letno z ravnateljico.  
SS zavoda: 

 predlaga nadstandardne programe 

 daje soglasje k predlogom ravnatelja 

 daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu, 
ter njegovi uresničitvi 

 razpravlja o poročilih ravnatelja, vzgojno-izobraževalni problematiki 

 obravnava pritožbe staršev  v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom 

 voli predstavnike v Svet šole 

 opravlja druge naloge v  skadau z zakonom in drugimi predpisi. 
 
V šolskem letu 2019/20 so za predstavnike v Svet staršev izvoljeni naslednji starši. 
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HETEROGENI ODDELEK 
 1 - 3 LETA 

               Živa Žajdela 

KOMBINIRANI   ODDELEK 
2 - 4 LETA 

               David Gjerek 

HETEREOGENI ODDELEK 
4- 6 LET 

               Barbara Slavinec Kunčič 

 
 

11. 2 RODITELJSKI SESTANKI 

 
VSEBINA IZVAJALEC ČAS IN TEME 

Roditeljski sestanek za starše 
novincev 

Svetovalna delavka, 
ped. delavci vrtca  

29. avgust  2019 
 

1. Skupni roditeljski sestanek - 
predstavitev osnutka in 
dopolnitev LDN vrtca in skupin. 
Oddelčni roditeljski sestanek: 
analiza uvajalnega obdobja, 
aktualne zadeve, predstavitev 
dela in skupine, izvolitev člana v 
Svet staršev. 

ravnateljica 
Anica Šimonka, 
pomočnica ravnateljice 
Petra Donša 
pedagoški delavci vrtca 

17. september 2019, 
Skupni roditeljski 
sestanek je v avli 
vrtca, nato  po 
oddelkih. 
 

Predavanje za starše Dr. Alenka Zima - Skrb 
za zdrave zobe 

7. ali 14. januar 
2020, skupaj z šolo 

2. roditeljski sestanek 
Zrelost za vstop v šolo in plavalni 
tečaj- predšolska skupina 

Svetovalna delavka Februar 2020 

3. roditeljski sestanek 
Vrtec v naravi – predšolska 
skupina 

Svetovalna delavka April/maj 2020 

 
 

11.3  POGOVORNE URE 

 
Vsak tretji TOREK v mesecu od 16.00 do 17.00 ure. 
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11.4  PISNA OBVESTILA ZA STARŠE IN ELEKTRONSKE INFORMACIJE 

 
Pisno obveščanje staršev bo potekalo preko vabil, obvestil, publikacije, brošur, 
zloženk. Vsa pisna obvestila staršem se nahajajo v garderobi na oglasni deski in na 
otrokovih osebnih poličkah. 
Obvestila v elektronski obliki se nahajajo na spletni strani vrtca. 
 
 

11.5  DELAVNICE ZA STARŠE 

 

VSEBINA IZVAJALEC ROK 

Praznična okrasitev vrtca Strokovni delavci vrtca, 
starši 

3. 12. 2019 

Tehnike sproščanja za 
majhne otroke (starši, 
otroci, strokovni delavci) 
 
 

Fizioterapevtka Martina 
Zorko in Mihaela Senčar 

 torek, 5. 11. 2019, 
srednja in mlajša 
skupina 

 torek, 12. 11. 2019 , 
starejša skupina 

 
 

11.6 STARŠI IN STARI STARŠI PRISOSTVUJEJO NASLEDNJIM PRIREDITVAM 

 

VSEBINA IZVAJALEC ROK 

Pohod z babicami in dedki strokovni delavci vrtca 9. 10. 2019 

Obisk Božička  strokovni delavci vrtca December 2019 

Srečanje mamic strokovni delavci vrtca Marec 2020 

Skupni pohod na Šprinc strokovni delavci vrtca 15. maj 2020 

Vključevanje staršev in starih 
staršev v vzgojno delo in izvajanje 
projektov (predstavitev poklicev, 
hobijev, praznovanja, spremstvo, 
projekto oddelkov) 

Strokovni delavci 
vrtca, starši, stari 
starši 

Celo šolsko leto po 
LDN oddelkov. 
 

Prireditve ob zaključku šolskega 
leta in slovo mini maturantov 

strokovni delavci vrtca Junij 2020 
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12  PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV 

 
 

12.1  CILJI 

 
Poglabljanje in ohranjanje dosežene ravni kakovosti strokovnega dela v vrtcu. 
Iskanje ustreznih rešitev na področjih dejavnosti, kjer obstajajo dvomi in odprta 
vprašanja. 
Poglabljanje razumevanja načel in njihovega vnašanja v neposredno načrtovanje in 
izvajanje. 
Razvijanje izmenjave izkušenj in dobre prakse. 
Spodbujati sodelovalno učenje in nenehne izboljšave. 
 
 

12.2  RAVNATELJICA 

 
- Skrbi za realizacijo letnega delovnega načrta. 
- Skrbi za povezovanje vrtca z okoljem. 
- Povezuje se z Občino Razkrižje. 
- Sodeluje  s pedagoškim vodjem in vodjem enote. 
- Predlaga napredovanja v nazive in razrede. 
- Kontrolira finančno poslovanje. 
- Ureja statistična poročila. 
- Opravlja druge naloge v skladu z zavodom in predpisi. 
 
 

12.3  POMOČNICA RAVNATELJICE VRTCA PRI OŠ  

 
- Opravlja organizacijske zadeve. 
- Organizira vzgojnovarstveno delo. 
- Pripravi letni delovni načrt za vrtec in publikacijo. 
- Organizira in izvede skupne roditeljske sestanke. 
- Skrbi za povezovanje OŠ in vrtca. 
- Pripravi seznam potrebnega materiala. 
- Povezuje se z zaposlenimi v vrtcu. 
- Skrbi za nemoten potek dnevnega reda. 
- Sodeluje pri pripravi jedilnikov. 
- Vodi potrebno dokumentacijo. 
- Sodeluje s starši. 
- Se udeležuje sestankov vodij in nato poroča vrtcu 
- Sodeluje z ravnateljico. 
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CILJ: odprta komunikacija med vsemi udeleženimi v pedagoškem procesu. 
 
 

12.4  PROGRAM DELA PEDAGOŠKEGA VODJE 

 
Primarna naloga  pedagoškega vodje je spremljanje pedagoškega dela strokovnih 
delavcev v vrtcu in podpora strokovnemu kadru vrtca v fazah načrtovanja, 
organizacije, izvedbe ter evalvacije vzgojno-izobraževalnega dela. 

 
 Pri tem ga vodijo cilji: 
- izboljšanje prakse, 
- motiviranje vzgojiteljic/ev in pomočnic, 
- spremljanje, vrednotenje in ocenjevanje pedagoškega dela, 
- spremljanje urasničevanja ciljev prednostnih področij skozi neposredno delo z 

otroki in preko zapisov v dokumentaciji oddelka 
 
Pri neposrednem spremljanju pedagoškega dela: 
- pregleda, potrdi in spremlja izvajanje letne  priprave na vzgojno delo, 
- sodeluje  s tandemi in njihovimi aktivnostmi, izmenjuje pedagoške izkušnje in 

sugestije, 
- pregleduje pedagoško dokumentacijo: dnevnik dela, dnevne in urne priprave na 

delo, 
- pregleduje zapise o otrocih in uporabi le teh za pogovorne ure  s starši, 
- izvaja hospitacije pri strokovnih delavcih, 
- pri hospitaciji izbere eno ali več tem opazovanja: strokovno kompetenco, 

učinkovitost vzgojnega dela, vzdušje v oddelku, evalvacije vzgojnega dela, 
načrtovanje in izvajanje strokovnega izobraževanja delavk, razvijanje odnosov  
med starši in med sodelavci, 

- spremlja delo s starši, 
- spremlja realizacijo načrta in izobraževanja strokovnih delavk, 
- opazuje poznavanje zakonskih in podzakonskih aktov. 
 
Pri hospitacijah bodo glavna vodila: 
- pomoč pri razvoju vzgojnega dela, 
- na osnovi analize strokovni delavci kritično ocenijo svoje opravljeno delo, 
- navajanje strokovnih delavcev na evalvacijo svojega dela, 
- spodbujanje krepitve medsebojnega sodelovanja, zaupanja in timskega dela. 
- opazovanje otrok in priprava zapisov o otroku  
- spremljanje in analiza  interakcije med vzgojitelji in otroki, vključevanje 

elementov porajajoče se pismenosti v vzgojno delo z otroki. 
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NAČRT HOSPITACIJ 

KDAJ? KDO? OPOMBE 

Februar/marec Andrej Slavič 
Nina Maršič 

 

Februar/marec Olga Novak  
Gabrijela Glavač 
 

 

Februar/marec Marija Babič 
Terezija Bogdan 

 

 
Po želji strokovnih delavcev bomo v tem šolskem letu izvedli medsebojne hospitacije 
– Kritični prijatelj, nastopi za sodelavce. 
 
- Priprava in izvedba dveh pedagoških konferenc za strokovne delavce (priprava, 

izvedba in evalvacija LDN, organizacija skupin, analiza poročil in spremljanje 
pedagoškega dela, pedagoški problemi, prioritetne naloge,….). 

- Priprava in izvedba strokovnih aktivov s poudarkom na prednostnih področjih 
- Razvojni načrt vrtca - analiza stanja, akcijski načrt, spremljave izvedbe načrta. 
- Posredovanje vsebin s seminarjev, ki se jih bodo udeležili pedagoški delavci ali 

pedagoški vodja. 
- Prenos informacij z aktivov  ravnateljev in Zavodom za šolstvo,aktiva pedagoških 

vodij vrtec UE Ljutomer, s posveta v Portorožu, s posveta Skupnosti vrtcev 
Slovenije. 

 
 
 

12.5 SVETOVALNA DELAVKA 

 
Cilji svetovalne službe v vrtcu so podpora optimalnemu razvoju vsakega od otrok. 
Vključuje se v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških, socialnih in 
organizacijskih vprašanj v vrtcu preko treh med seboj povezanih osnovnih področij 
dejavnosti svetovalne službe: 
- dejavnosti pomoči: priprava in vključitev otroka v vrtec, v šolo, posvetovanje ob 

kritičnih situacijah v družini; 
- razvojnih in preventivnih dejavnosti: posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju, 

pomoč pri odpravljanju razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk; 
- pomoč pri težavah in motnjah razvoja, spodbuajnja nadarjenih otrok… 
- dejavnosti načrtovanja in evalvacije 

 
Načela svetovalne službe v vrtcu se uresničujejo skozi naslednja področja delovanja: 
 
NEPOSREDNO DELO Z OTROKI: 
- pomoč otrokom pri uvajanju v vrtec, 
- pomoč otrokom s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja, 
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- pomoč otrokom z razvojnimi težavami, 
- neposredna pomoč otrokom – svetovanje otrokom 
- sprotno reševanje problematike v sodelovanju z vzgojiteljico, starši ter po potrebi 

ustrezno institucijo, 
- opazovanje otroka in odkrivanje težav na pobudo strokovnih delavcev ali staršev 

ter ob pisnem soglasju staršev. 
 
SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVCI VRTCA 
- svetovanje in posvetovanje s strokovnimi delavkami pri načrtovanju programa 

predšolske vzgoje, 
- sodelovanje pri vključevanju novo spejetih otrok v skupino, 
- individualni razgovori po potrebio, 
- pomoč pri težavah z vodenjem skupine, 
- pomoč pri težavah pri delu z otroki v skupini zaradi disciplinskih težav, pri 

čustevnih, osebnostnih stiskah otrok, 
- pomoč pri organizaciji prireditev in praznovanj. 
 
SVETOVALNO DELO S STARŠI IN DRUŽINAMI: 
- priprava in svetovanje ob vključitvi otroka v vrtec, 
- posvetovanje o vzgoji in o otrokovem razvoju, 
- posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, razveza, smrt, selitev, 

druge stiske, s katerimi se srečujejo starši), 
- razumevanje pri odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav 

(agresivno vedenje, nemirnost, močenje postelje, težave pri hranjenju,…), 
Svetovanje pri možni pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju. 
 
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI 
Po potrebi sodelovanje s Svetovalnim centrom, Zdravstvenim domom, Centrom za 
socialno delo. 

 
SODELOVANJE Z VODSTVOM ŠOLE 
Sodelovanje pri pripravi LDN, oblikovanju in pripravi publikacije in spletne  strani 
vrtca. Izbiranje vsebin predavanj za starše in strokovne delavce. Vodenje 
dokumentacije. 

 
URNIK DELA SVETOVALNE DELAVKE: 
 
Svetovalno delo v vrtcu izvaja pedagoginja Petra Donša ob  PONEDELJKIH in TORKIH 

Opredelitev prednostnih nalog pedagoginje po obdobjih v šolekem letu 2019/20 

SEPTEMBER-
DECEMBER 
2019 

- Oblikovanje  načrta dela svetovalne delavke za šolsko leto  2019/20 
- Ažuriranje podatkov za spletno stran vrtca (stalna naloga) 
- Pogodbe med vrtcem in starši novincev, ureditev dokumentacije, novi 
seznami 
- Ažuriranje podatkov za Portal MŠŠ in mesečno ažuriranje 
- Gledališko-lutkovni abonma za šol. leto 2019/20 
Pomoč pri organizaciji prazničnih praznovanj/prireditev 
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- Udeležba na študijskih supinah svetovalnih delavce in 
medobčinskih aktivih 

- Redni obiski v oddelkih in spremljanje otrok. 
- Načrt za delo z otroki s posebnimi potrebami. 
- Sodelovanje s starši za uvedbo postopka usmerjanja (po potrebi). 

JANUAR – 
MAREC 2020 

- Redni obiski po oddelkih in delo s strokovnimi delavci, otroci in  
starši 

- Udeležba na študijskih supina svetovalnih delavce in medobčinskih 
aktivih 

- Roditeljski sestanek za starše bodoni prvošolcev Zrelost za vstop v 
šolo 

- Evalviranje dela z otroki s posebnimi potrebami. 

APRIL-JUNIJ 
2020 

- Vpis otrok novincev 
- Redni obiski po oddelkih in delo s strokovnimi delavci, otroci  In 

straši 
- Priprava predloga sistemizacije oddelkov 
- Roditeljski sestanek za starše novincev 
- Evalviranje dela z otroki s posebnimi potrebami. 

JULIJ-AVGUST 
2020 

- Priprava novih seznamov, pogodb za starše 
- Ureditev dokumentacije 
- Arhiviranje starih vlog, pogodb 
- Evalvacija dela 

 
 

12. 6  STROKOVNI AKTIV 

 
Aktiv tvorijo vsi strokovni delavci.  Sklicuje in vodi jih pedagoška vodja Petra Donša 
vsako drugi  torek v mesecu od 15.30. Izbere teme razgovorov v sodelovanju z 
ostalimi sodelavci.  
Priključujemo se strokovnim aktivom v okviru vrtcev UE Ljutomer. 
 
 

13  STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE DELAVCEV VRTCA 

 
 
Stalno strokovno spopolnjevanje pomeni obliko  vseživljenjskega izobraževanja 
strokovnih delavcev, ki jim poleg študijskih programov za pridobitev izobrazbe nudi 
možnost, razširjanje in poglabljanje znanja ter seznanjanje z novostmi stroke. 
 
CILJI: 
- profesionalni razvoj, 
- strokovna in osebnostna rast strokovnih delavcev, 
- povečanje kakovosti in učinkovitosti vzgojno-varstvenega dela v vrtcu. 
 
Strokovno spopolnjevanje je potrebno za strokovno rast posameznika in kolektiva ter 
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je pogoj za uspešno in kvalitetno delo. Ravnateljica ga je dolžna zagotoviti po 
Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (KP). 
 
 

13. 1 PROFESIONALNO USPOSABLJANJE STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV  

 

1. Študijska srečanja - Formativno spremljanje otrokovega razvoja 
in napredka s poudarkom na spremljanju socialno-čuestvenih 
kompetenc 

Izvajalec 
ZRSŠ FanikaFras Berro z 
izvajalkami 

Kraj in čas Rok Udeležba 

Ekonomska 
šola Murska 
Sobota 

avgust/september 
2019 

Vsi strokovni 
delavci 

 

2. Usposabljanje v okviru projekta Zdravje v vrtcu 

Izvajalec 
Zavod za zdravstveno varstvo 
Ljubljana oz. nacionalni institut 
za javno zdravje 

Kraj Rok Udeležba 

Maribor Jesen 
pomlad 

 

 
 

3. Pravna zaščita vzgojitelja in zgodnja obravna otrok s posebnimi 
potrebami (skupaj z vrtci Cven, Veržej in Mala Nedelja) 

Kraj  Rok Udeležba 

Vrtec  23.  3. 2020  Andrej Slavič, Nina Maršič, Marija 
Babič, Olga Novak, Gabrijela Glavač, 
Terezija Bogdan, Petra Donša,  

 

4. ZAKLADI OTROŠTVA – S SLIKANICO, REVIJO IN KNJIGO. Pomen 
branja za razvoj otrok v digitalni kulturi. 

Kraj  Rok Udeležba 

Postojna 30. 8. 2019  Nina Maršič  

 
 

5. MOTIVACIJA – Aleksander Zadel 

Kraj  Rok Udeležba 

Kulturna dvorana 
Ljutomer 

7.10.2019  Strokovni delavci vrtca in 
šole 

 

 
 

   

6. Izobraževanje kuharjev in kuharic vrtcev v medobčinskem 
merilu 
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Vrtci UE Ljutomer Kraj  Rok Udeležba 

Naknadno Naknadno določeno Vlasta Veršič 

 

7. Redna strokovna srečanja ravnateljev vrtec 

ZRSŠ- predstojnica Irena 
Kumer in svetovalka Fanika 
Fras Berro 

Kraj  Rok Udeležba 

Gornja 
Radgona 

8.10. 2019 Anica 
Šimonka 
Petra Donša 

 

8. XXV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev: Vzgoja 
in izobraževanje v Republiki Sloveniji danes – kako pa jutri? 

Šola za ravnatelje Kraj  Rok Udeležba 

Portorož 14. in 15. 10. 2019 Petra Donša 

 
- Prisostvovanje na kolegialnih nastopih v drugih vrtcih. 

 
Strokovni delavci se bodo izobraževali na seminarjih, ki jih bo organiziral vrtec in 
zunanje institicije na osnovi prioritet vrtca, lastne odločitve in v skladu s potrebami in 
finančnimi zmožnostmi vrtca. 
 

13.2 PROFESIONALNO USPOSABLJANJE ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSKIH IN 
TEHNIČNIH DELAVCEV 

 
Po naknadnih razpisih bo nujno spremljati spremembe zakonodaje, plačne politike... 
 
 

13.3  PRAKSA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV, PRIPRAVNIŠTVO 

 
Dijakom Gimnazije Ljutomer, smer predšolska vzgoja, ki stanujejo na našem 
območju, omogočamo prakso v oddelkih našega vrtca na podlagi sklenjenih pogodb. 
Te sklepamo s šolo tudi za izredne dijake, ki se prijavljajo naknadno in prakso 
opravljajo v drugi polovici šolskega leta. Upoštevamo pravila, ki nam jih posreduje 
šola in navodila, ki jih dobijo mentorji na sestanku na Gimnaziji Ljutomer. 
 V šolskem letu 2019/20 bodo  pedagoško prakso v našem vrtcu opravljali naslednji 
dijaki: 
 

Ime in priimek Letnik Mentor Št. ur Okvirni datumi 

Dejan 
Črešnjovnjak 

4.VB Marija 
Babič 

162 ur 
 

Po časovnici GFML 
Ob torkih, januarja 2 tedna strnjeno 

 
Študentka Pedagoške fakultete iz Primorske – izredni študij smer Predšolska vzgoja 
Simona Črešnjovnjak bo v našem vrcu opravljala predpisano število ur pedagoške 
prakse (3 x 5 dni).  

http://solazaravnatelje.si/index.php/xxv-strokovno-srecanje-ravnateljic-in-ravnateljev-vrtcev-vzgoja-in-izobrazevanje-v-republiki-sloveniji-danes-kako-pa-jutri
http://solazaravnatelje.si/index.php/xxv-strokovno-srecanje-ravnateljic-in-ravnateljev-vrtcev-vzgoja-in-izobrazevanje-v-republiki-sloveniji-danes-kako-pa-jutri
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14  INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

 
Potrebna bo ureditev otroškega igrišča – ograja ob športni dvorani, menjava 
posteljine, dokup didaktičnega materiala  in  strokovne in otroške literature. 
 
Navedene potrebe bodo realizirane v obsegu sredstev iz proračuna Občine Razkrižje. 
 
 

14.1  VIRI SREDSTEV ZA PREDŠOLSKO DEJAVNOST V VRTCU 

 

Viri sredstev so naslednji: 
- Občina Razkrižje, 
- druge občine stalnega prebivališča otrok, 
- starši, 
- drugi viri (donatorji, sponzorji…), 
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
 
Cene programov določi s sklepom Občina Razkrižje. Staršem se višina plačila določi z 
odločbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila pomočnica ravnateljice vrtca pri OŠ Razkrižje: Petra Donša, univ. dipl. ped. 
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Letni delovni načrt OŠ Razkrižje, Enote vrtca Razkrižje za šolsko leto 2019/20  
 
je bil usklajen z ustanoviteljem Občino Razkrižje, dne _____________________. 
 
 
 
 
 

                                     Župan Občine Razkrižje 
          Stanko Ivanušič 
 
 

Žig 
 
 
 
 
 
 
Letni delovni načrt OŠ  Razkrižje, Enote vrtca Razkrižje za šolsko leto 2019/20  je 
obravnaval in sprejel Svet šole OŠ Razkrižje, dne  10. 10. 2019. 
 
 
 
Številka delovodnika: 352/2019 
(Podpisanih je pet izvodov LDN Vrtca pri OŠ Razkrižje za šolsko leto 2019/20)   
 
 
 
 
Predsednica Sveta šole OŠ Razkrižje                             Ravnateljica 
Mojca Zadravec                                                                    Anica Šimonka 
                         
 
                                 
 
                                                                        Žig 


