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   UVODNE BESEDE 

Spoštovani starši, skrbniki. 

Strani, ki so pred vami, so namenjene temu, da vam pobliže predstavimo življenje našega vrtca. Tako 

staršem, ki nas že poznate, saj ste nam že zaupali vaše otroke v varstvo in vzgojo, pa tudi vsem staršem, 

ki boste to morda še storili v prihodnosti.  

Naš vrtec je majhen, z dvema enotama sredi narave, pokrajine in okolja, ki otrokom ponuja, da veliko 

časa lahko preživijo zunaj. 

Teh danosti se zavedamo, zato smo jih  v letošnjem šolskem letu še posebno gosto prepletli z našimi 

cilji in temeljnimi usmeritvami. 

Hkrati smo tesno povezani s šolo, saj smo del enotnega zavoda OŠ Miklavž pri Ormožu, kar nam 

omogoča, da se naši otroci  preko različnih aktivnosti in druženj seznanijo s šolskim okoljem, v katerega 

kasneje prehajajo.  

Z vso strokovnostjo in odgovornostjo se bomo trudili, da svoje cilje in temeljne usmeritve uresničimo 

v največji možni meri v korist kakovostne vzgoje in izobraževanja naših in vaših otrok. 

Janja Škrlec, 

pomočnica ravnatelja za vrtec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ODDELKI VRTCA 

 

ENOTA MIKLAVŽ 

 

SKUPINA OTROCI LETNIKI V ODDELKU SO  

PIKAPOLONICE 

Heterogeni oddelek  

1 do 3 leta starih otrok 

2020, 2021, 2022 Sandra Škrlec - vzgojiteljica 

Anja Kocjan -VPO-pomočnica vzgojiteljice 

MAVRICE 

Kombinirani oddelek 2-4 

leta starih otrok 

2019, 2020 

 

Adrijana Ozmec-vzgojiteljica 

Mateja Rakuša-VPO-pomočnica vzgojiteljice 

 

ČEBELICE 

Heterogeni oddelek 

4 in 5 let starih otrok 

2017, 2018 

 

Janja Kocjan-vzgojiteljica 

Renata Šimunić- VPO-pomočnica vzgojiteljice 

Stanislava Pšak-spremljevalka 

 

POSLOVNI ČAS ENOTE je  od 5.30 do 16.00 ure. 

 

 

ENOTA KOG 

 

SKUPINA OTROCI LETNIKI V ODDELKU SO  

MEHURČKI 

Heterogeni oddelek  

1 do 3 leta starih 

otrok 

2020, 2021 

 

 

Petra Lah -vzgojiteljica 

Ines Bolcar -VPO-pomočnica vzgojiteljice 

 

BALONČKI 

Heterogeni oddelek 

3-5 let starih otrok 

2017, 2018, 2019 Andreja Koščak -vzgojiteljica 

Majda Topličar -VPO-pomočnica vzgojiteljice  

Milena Kosec - VPO-pomočnica vzgojiteljice 

 

POSLOVNI ČAS VRTCA  je  od 5.30 do 15.30 ure. 

 



 
 

VRTEC SE PREDSTAVI 

 

Vrtec Miklavž pri Ormožu z dislocirano enoto na Kogu  je vzgojno-izobraževalna institucija, ki deluje v 

okviru javnega zavoda OŠ Miklavž pri Ormožu. VIZ ima 5 oddelkov, in sicer 2 oddelka prvega 

starostnega obdobja, 2 oddelka drugega starostnega obdobja in 1 kombinirani oddelek. 

 

Osebje vrtca sestavljajo zaposleni, ki prijazno, odgovorno in strokovno skrbijo za vzgojo, izobraževanje 

in varstvo vaših otrok, za njihovo prehrano ter čistočo, vzdrževanje in upravljanje prostorov. S 

strokovnim delom, zagotovljenimi prostorskimi pogoji, primerno opremo in didaktičnimi sredstvi 

omogočamo ustrezne pogoje za otrokov vsestranski razvoj in kakovostno dopolnilo k družinski vzgoji. 

 

Imamo veliko izkušenj, strokovnega znanja in ljubezni do vzgojno-izobraževalnega dela, hkrati pa nam 

ne manjka ustvarjalnosti, inovativnosti in veselja do novih izzivov, ki jih prinašajo nova strokovna in 

pedagoška dognanja. 

 

Pri svojem delu in dejavnostih sodelujemo s šolo, lokalno 

skupnostjo in z drugimi vrtci v občini Ormož, Zdravstvenim 

domom Ormož, PP Ormož, PGD Miklavž in Vitan, Knjižnico Franca 

Ksavra Meška Ormož, Gimnazijo Ormož, in še mnogimi drugimi. 

 

Za vzgojo in izobraževanje v našem vrtcu skrbijo vzgojiteljice in  

VPO-pomočnice vzgojiteljic, za zdravo in pestro prehrano v 

Miklavžu kuharica Daniela Prapotnik, na Kogu pa Anica Strelec. 

Negovalka prostorov je Silva Pokrivač. Tehnična dela opravlja 

hišnik Silvo Kirič. 

 

 

 

 

  

 

 

Slika 1: Buča. Luka, 1,5 let 



 
 

Slika 2: Jež. Klemen, 3 leta 

PREDSTAVITEV PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI 

1. PROGRAMI GLEDE NA TRAJANJE: 
V vrtcu izvajamo celodnevni program. 

 

Celodnevni program traja v skladu z zakonskimi določili (9 ur), s poslovnim časom enote in poleg 

vzgojno-izobraževalnega programa vključuje zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. 

Redni program bomo obogatili še z raznimi dejavnostmi in internimi projekti, ki jih bomo izvajali v 

dogovoru z vzgojiteljicami in starši. 

 

DODATNE DEJAVNOSTI: 

 VRTEC V NARAVI 

 GLEDALIŠKI ABONMA 

 PLAVALNO OPISMENJEVANJE 

 

Bivanje otrok v vrtcu bomo  

popestrili tudi z dejavnostmi, ki jih v vrtcu izvajamo občasno, daljši ali krajši čas.  

 

To so OBOGATITVENE DEJAVNOSTI: 

 CICI FOLKLORA 

 ANGLEŠČINA 

 POHODNIŠTVO 

 GIBALNE URICE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

2.  PREDSTAVITEV 
PROGRAM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 

Izvaja se glede na cilje in smernice nacionalnega programa Kurikulum za vrtce (konceptualna zasnova 

dela in življenja). To je dokument, v katerem sta uokvirjena koncept in sistem predšolske vzgoje v 

vrtcih. V njem so prepoznavna temeljna načela in cilji predšolske vzgoje. Delo je načrtovano po 

tematskih sklopih, kjer so poudarjeni vzporednost, skladnost in integracija med posameznimi področji 

otrokovega razvoja. 

 

PROJEKTI V VRTCU 

 

Program  ZDRAVJE V VRTCU 
 
V okviru zdravega vrtca se vsebine  vzgojno izobraževalnega dela prepletajo tako, da v dejavnostih 
spodbujajo zdrav način življenja otrok, razvijajo ustrezne prehranjevalne navade, osebno higieno in 
vsakodnevno gibanje ter so v smiselni povezavi z drugimi področji kurikuluma. Organiziramo dneve 
dejavnosti, ki jih v sodelovanju s strokovno delavko ZD Ormož (Center za krepitev zdravja) koordinira 
in izvede vzgojiteljica, ki je vodja projekta. 
 
Projekt ŽIVIMO Z NARAVO 
 
Projekt je zasnovan na osnovah projekta Eko vrtec, v katerem smo sodelovali prejšnja leta. Otroci  s 
pomočjo tega projekta spoznavajo okolje in naravo med najrazličnejšimi oblikami otroške igre, skozi 
sprehode opazujejo naravo v različnih letnih časih.  
 
Gibalno/športni program MALI SONČEK 
 

Namen projekta  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. 

Projekt PASAVČEK 
Otroci  v okviru tega projekta intenzivno spoznavajo pomen upoštevanja pravil in predpisov v 
cestnem prometu, varnosti v avtomobilu, spoznavajo tudi delo policistov. 
 
 

Projekt BRALNA PISMENOST 
Namen projekta in njegovih aktivnosti je ob igri približati otrokom knjižni jezik, ljubezen do pisane 

besede, pozitivnih občutkov ob poslušanju in branju knjig, slikanic, širiti  besedni zaklad, razvijati 

besedno in nebesedno komunikacijo.  

 

 

 



 
 

Slika 3: Jesensko drevo. Lukas, 3 leta 

Projekt  GOZDNI VRTEC 
Poglavitni cilj projekta je izpeljati čim več vsakodnevne dejavnosti v naravi (gozdu, travniku, 
sadovnjaku, vinogradu,…) Preživljanje časa v gozdu ima za otroke številne pozitivne učinke. Ne samo, 
da se otroci v naravi sprostijo, ampak tudi lažje razmišljajo in so bolj ustvarjalni. Namen projekta Gozdni 
vrtec je, da se večina dejavnosti v vrtcu prenese iz igralnice v naravo.. Otroci bodo znanje sprejemali 
preko igre, saj bo tako za njih manj stresno ter formalno. Izvedene dejavnosti so načrtovane iz različnih 
področij kurikuluma. 
 
Projekt DEDIŠČINE DESTINACIJE JERUZALEM 
Projekt  izvajamo  v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Ptuj-Ormož in nosilko projekta g. Nevenko 
Korpič. Namen projekta je, da se otroci seznanijo s kulturno in naravno dediščino lokalnega okolja oz. 
naše pokrajine, lokalnega domačega okolja in z njihovim doprinosom k lokalni in nacionalni kulturi.  
 

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI SODELAVCI IN DRUŠTVI 

V našem vrtcu si izkušnje pridobivajo bodoči vzgojitelji in VPO-pomočniki vzgojiteljev na obvezni 

pedagoški praksi, saj sodelujemo z Gimnazijo Ljutomer, Gimnazijo Ormož. Sodelujemo z drugim vrtci v 

občini Ormož. V kraju, kjer vrtec živi in deluje, sodelujemo s krajevnimi društvi, Zdravstvenim domom 

Ormož, Policijsko postajo Ormož, Knjižnico Ormož, Slovensko vojsko, JSKD Ormož ter mnogimi drugimi, 

ki si sodelovanja želijo. 

Sodelujemo tudi na različnih likovnih natečajih na ravni države, ki jih razpisujejo posamezne 

organizacije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

DEJAVNOSTI VRTCA PO LETNIH ČASIH 

Dejavnosti potekajo v okviru vzgojnega dela in skozi vse šolsko leto. Strokovne delavke jih načrtujejo 
in realizirajo na nivoju oddelka. Dejavnosti so na nivoju vrtca povezane in usklajene z LDN vrtca. 
Strokovne delavke pa se povezujejo tudi z zunanjimi sodelavci, tako je ponudba dejavnosti raznovrstna 
in pestra. 
 

 

 

 

POMLAD/POLETJE 
 

ČASOVNI OKVIR 

SREČANJE Z MAMICAMI, BABICAMI MAREC 2023 

PRAVLJIČNA URICA – MATERINSKI DAN MAREC 2023 

Z IGRO V POMLAD Z LUTK. PREDSTAVO V SODELOVANJU Z OŠ MIKLAVŽ 6. MAREC 2023 

ŠPORTNI DAN Z DIJAKI GIM ORMOŽ-SMER PREDŠOLSKA VZGOJA 28. MAREC 2023 

PLAVALNI TEČAJ ZA PREDŠOLSKE OTROKE 17. – 21. april 2023 

OGLED PREDSTAVE   APRIL 2023 

VRTEC V NARAVI – CŠOD ŠKORPIJON  11. IN 12. APRIL 2023 

ZAKLJUČEK PRAVLJIČNIH URIC ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE MAJ 2023 

DAN DRUŽINE V sodelovanju z VRTCEM IVANJKOVCI MAJ 2023 

ORIENTACIJSKI POHOD Z OŠ  7. JUNIJ 2023 

POHODNIŠTVO IN NOČ V ŠOTORU - ZAKLJUČNA PRIREDITEV JUNIJ 2023 

 

 

 

JESEN 
 

ČASOVNI OKVIR 

MNOŽIČNI TEK OTROK NA 100 OZ. 200 METROV 21. september 2022 

LJUDSKI OBIČAJI JESENI 22. september 2022 

OBISK POLICISTA V OKVIRU PROJEKTA PASAVČEK 5. OKTOBER 2022 

Dan s terapevtskimi psi 3.10.2022 

AKTIVNOSTI V TEDNU OTROKA »SKUPAJ SE IMAMO DOBRO!« 3.-7. OKTOBER 2022 

PRAVLJIČNA URICA S KNJIŽNICO ORMOŽ 7 . OKTOBER 2022 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 18. NOVEMBER 2022 

OGLED PREDSTAVE  17. OKTOBER 2022 

ZIMA 
 

ČASOVNI OKVIR 

Predstava POD PRAZNIČNIM DEŽNIKOM 1. DECEMBER 2022 

KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO- OBISK DEDKA MRAZA 21.  DECEMBER 2022 

JOGA ZA OTROKE  DECEMBER 2022 

PRAZNIČNA PRAVLJIČNA URICA DECEMBER 2022 

Projektni teden BRALNA PISMENOST JANUAR 2023 

PROJEKTNI TEDEN Dediščina destinacije Jeruzalem FEBRUAR 2023 

PUSTNO RAJANJE V VRTCU-pustna povorka 21. FEBRUAR 2023 

ZDRAVJE V VRTCU-dan dejavnosti in obisk strokovne delavke ZD Ormož Februar 2023 



 
 

3. PRAVICE STARŠEV IN OTROK TER NAČIN ZAGOTAVLJANJA PRAVIC 

 

Pravice staršev in otrok so zapisane v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih. Pravice otrok 

izhajajo iz Konvencije o otrokovih pravicah, ki poudarja načelo otrokove koristi, izhaja pa iz otrokovih 

potreb in utemeljuje posebno skrb za otroka. Otrokove pravice zastopajo njihovi starši oz. zakoniti 

zastopniki. 

 

PRAVICE STARŠEV 

Starši imate pravico: 

 do vpogleda v  program za predšolske otroke (Kurikulum); 

 do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu; 

 do postopnega uvajanja otroka v vrtec; 

 do  sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju  
dela v vrtcu, upoštevajoč strokovno avtonomijo vrtca; 

 do zaščite zasebnosti in varstva osebnih podatkov;   

 do sodelovanja v Svetu staršev in drugih organih zavoda. 
 

 

PRAVICE OTROK 

Otroci imajo pravico: 

 do varnega, zdravega, razumevajočega in spodbudnega okolja, ki je temelj za optimalni razvoj 
ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved in narodno pripadnost; 

 do spoštovanja osebnega dostojanstva in integritete; 

 do enakih možnosti z upoštevanjem razlik in pravice do izbire in drugačnosti.  
 

 

DOLŽNOSTI STARŠEV: 

 Ob vstopu otroka v vrtec oddajo vzgojiteljici zdravniško potrdilo (v skladu z 51.a členom 
Zakona o nalezljivih boleznih) in ji posredujejo nujno potrebne informacije o otrokovih 
zdravstvenih težavah  

 Posredujejo podatke o tem, kje so dosegljivi v primeru nujnih sporočil. Vsako spremembo 
podatkov sporočijo v 8 dneh od nastale spremembe  

 Se zanimajo za otrokovo vzgojo in razvoj ter sodelujejo s strokovnimi delavkami vrtca  

 Obvestijo vzgojiteljice o posebnostih, ki bodo pri otroku morebiti  vplivale na potek dneva v 
vrtcu  

 Poskrbijo, da otroci ne prinašajo v vrtec igrač in predmetov, ki bi ogrožali otroka samega in 
sovrstnike. Prav tako naj ne prinašajo dragocenih predmetov in dragih igrač, ker za poškodbo 
ali izgubo le teh vrtec ne odgovarja. V primeru, ko predmeti ogrožajo varnost in zdravje 
otrok, jih strokovna delavka lahko začasno vzame  

Slika 4: Grozd. Sara, 5 let 



 
 

 V slučaju bolezni otroka obdržijo doma in javijo izostanek telefonsko, po e-pošti ali 
eAsistentu. Zaradi odjave prehrane je potrebno izostanek javiti do 8. ure.  

 Otroka osebno predajo vzgojiteljici ali pomočnici in ga tudi osebno prevzamejo. Ob predaji in 
prevzemu otroka starši ne zadržujejo strokovnih delavk, če to ni nujno potrebno. Starši so 
sami odgovorni za svojega otroka takoj, ko ga prevzamejo. 

 Po 87. členu Zakona o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS št. 82/2013 in Spremembe) mora 
otroka ob odhodu iz vrtca spremljati polnoletna oseba. Če starši osebno ne morejo sami 
prevzeti otroka, lahko za to pisno pooblastijo drugo osebo. Izjemoma so lahko spremljevalci 
tudi mladoletne osebe, stare najmanj 10 let. Za tako spremstvo starši predložijo vzgojiteljici 
še posebno pisno pooblastilo.  

 Zadrževanje staršev z otroki na igrišču v času, ko so tam drugi otroci brez staršev, pod 
nadzorom strokovnih delavk, ni dovoljeno zaradi preglednosti nad igriščem in otroki. Prav 
tako ni dovoljeno zadrževanje in sprehajanje po igrišču vrtca po prevzemu otroka iz oddelka 

 

 
 
 

4. OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA 

S podpisom pogodbe se starši obvežete, da boste spoštovali dogovore v zvezi s plačevanjem oskrbnine 

in z ostalimi določili. 

Starši morate strokovne delavke seznaniti z otrokovimi morebitnimi zdravstvenimi posebnostmi. 

Otroka smete pustiti v vrtcu oz. ga prevzeti le ob prisotnosti strokovne delavke. Otroka spremljajte v 

vrtec osebno oz. ga spremlja od vas pooblaščena polnoletna oseba ali oseba starejša od 10 let, če s 

tem soglašate. V vrtec ni dovoljeno prinašati predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje otrok. 

Starši ste dolžni upoštevati poslovni čas vrtca, upoštevati pravila hišnega reda ter upoštevati 

avtonomijo vrtca in osebno integriteto delavcev vrtca. 

 

PLAČILO STARŠEV IN ZNIŽANO PLAČILO VRTCA 

Vlogo za znižano plačilo vrtca oddate na pristojnem Centru za 

socialno delo  pred vključitvijo  otroka v vrtec. Kadar je otrok zaradi 

bolezni odsoten najmanj 10 delovnih dni, lahko starši na podlagi 

zdravniškega opravičila podajo vlogo za oprostitev plačila za dneve 

odsotnosti. 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 5: Od cveta do cveta. Nik, 5 let 



 
 

5. NAČINI POVEZOVANJA IN SODELOVANJE S STARŠI 

Vrtec sodeluje s starši v obliki formalnih in neformalnih povezovanj. 

FORMALNE OBLIKE: 

 roditeljski sestanki, 

 sestanki Sveta staršev in Sveta zavoda, 

 tematska predavanja,  

 pogovorne ure. 
 

NEFORMALNE OBLIKE 

 dnevni kontakti s strokovnimi delavkami; 

 informiranje preko oglasne deske, spletne strani, zloženk …; 

 različna druženja, dnevi odprtih vrat; 

 delavnice. 
 

 

POMEN VSTOPA V VRTEC 

Za otroka in morda tudi za starše pomeni vrtec popolnoma novo izkušnjo. Otrok se bo srečal z novim, 

drugačnim okoljem, seznanil se bo z drugačnim načinom življenja, spoznal bo veliko novih ljudi, tako 

vrstnikov kot odraslih. Priprava in uvajanje v prvih dneh otroku in staršem pomagata, da vstop v vrtec 

poteka čim manj stresno. 

 

V prvih dneh … 

 si vzemite čas za uvajanje; že pred vstopom v vrtec se z otrokom o tem pogovarjajte; 

 v družini takrat  ne uvajajte kakšnih drugih večjih sprememb 

 otroku poskušajte vrtec predstaviti realno, predvsem pa vrtca ne povezujte z grožnjo  

 otroku omogočite, da prinese v vrtec ljubkovalno igračko, ki ga pomirja; 

 poskušajte pri sebi razviti zaupanje do vzgojiteljice, pogovarjajte se z osebjem vrtca, saj se bo 
tako otrok počutil bolj varnega; 

 skupaj z otrokom raziskujte igralnico; 

 bodite strpni in potrpežljivi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BELEŽKE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strokovno besedilo pripravila: Janja Škrlec 

Slikovni material: likovna dela otrok 

September 2022 


