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   VIZIJA 

 
 
 
 
 
 
 
 

   POSLANSTVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

CILJI IN NALOGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VREDNOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Strokovno delo se v našem vrtcu pozna, saj je tu veliko 
otrok, sodelovanje in dobro počutje doma. 

 

Smo vrtec po meri otrok, staršev in delavcev, ki uresničuje 
cilje in načela kurikula, z upoštevanjem pričakovanj in pravic 

vseh na skupni poti. 

 

Upoštevamo otrokove 
pravice in potrebe 

(možnost izbire, pravica 
do drugačnosti, 

spoštovanje zasebnosti). 

 
 

Skrbimo za medsebojno 
povezovanje in 

sodelovanje med 
družino in vrtcem ter 

širšim družbenim 
okoljem. 

 
 

Ustvarjamo  pogoje za 
dobro klimo in kulturo 

ter nudimo možnosti za 
strokovno in osebno rast 

vseh delavcev vrtca. 

 
 

V vrtcu sledimo naslednjim vrednotam: 
sprejemanje, spoštovanje, strpnost, sodelovanje, strokovnost, 

odprta komunikacija, odgovornost, pozitivna klima, 
ki jih vključujemo v življenje preko metod aktivnega učenja. 
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Spoštovani starši, otroci in sodelavci. 
 
 
V publikaciji vam na kratko predstavljamo vrtec in naše delovanje.  
 
Z vizijo, ki je usmerjena k našemu poslanstvu in pridobivanju pozitivnih vrednot, prispevamo h gradnji 
otrokovega sveta. 
 
Zavedanje naših skupnih ciljev in ustvarjalno uresničevanje le teh, je naloga vseh zaposlenih, ki 
vstopamo v interakcijo z otroki, starši in drugimi uporabniki naših storitev. 
 
Skrbno načrtovanje izobraževanj prispeva k strokovni rasti vseh zaposlenih. Preko organiziranih 
delavnic in predavanj pa podpiramo in krepimo tudi družine. 
 

Za sproščeno in varno počutje otrok je potrebno sodelovanje staršev in zaposlenih v vrtcu. Skupaj smo 
močnejši in uspešnejši pri načrtovanju spodbudnega učnega okolja za otroke.  Z vsakodnevnim delom v 
ustvarjalnem vzdušju in z medsebojnim zaupanjem vplivamo na oblikovanje otrokove osebnosti. 
Otrokom želimo na čim bolj aktiven in neposreden način približati notranje in zunanje okolje njihovega 
delovanja. Spodbujamo otrokovo radovednost tako, da se preizkušajo v reševanju problemov. S 
podporo odraslih lahko pogumno vstopajo v odnos s samim seboj in z okoljem. Navajamo jih na 
samostojnost pri reševanju miselnih izzivov.  
 
Z našo strokovnostjo in organiziranostjo Vam spoštovani starši želimo biti v največjo podporo in pomoč 
pri vzgoji. Vašim otrokom pa želimo postati drugi pomembni odrasli.  
 
 

 
                                                                                                                            Stanislava Stegne 
                                                                                                                            ravnateljica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAŠ VRTEC 
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Vrtec "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica je javni zavod. Ustanovile so ga Občine Slov. Bistrica, 
Oplotnica, Poljčane in Makole z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec "Otona Župančiča" 
Slovenska Bistrica, Ur. list RS, št. 81/08, 41/11, 18/12, 66/13, 36/15.   
 
Predšolska vzgoja v vrtcu je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja. Temeljne naloge vrtca so 
pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka, izboljšanje kvalitete življenja otrok ter ustvarjanje pogojev 
za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. 
 
Zavod izvaja javno veljavne programe za predšolske otroke od končanega porodniškega dopusta 
(približno 11 mesecev otrokove starosti) do vstopa v šolo ter za predšolske otroke s posebnimi 
potrebami. 
 
Sedež zavoda, ki opravlja skupne naloge za vse enote vrtca, je v Slov. Bistrici, kjer deluje tudi uprava s 
službami.  
 
UPRAVA: 
Zidanškova 1/a 
2310 Slovenska Bistrica                                                
tel.: 02/ 80 51 420 
fax: 02/ 80 51 430 
e-mail: vrtec.slo-bistrica@guest.arnes.si 
http://www.vrtec-slobistrica.si 
 
Vrtec ima svoje enote: 

▪ v Občini Slovenska Bistrica – v Slovenski Bistrici, na Zg. Polskavi, Sp. Polskavi, Pragerskem, Zg. 
Ložnici, Tinju, Keblju, Šmartnem na Pohorju;  

▪ v Občini Poljčane – v Poljčanah in Studenicah; 
▪ v Občini Oplotnica – v Oplotnici in na Prihovi; 
▪ v Občini Makole.   

 

 
 

Otroci v vrtcu Sonček hodijo po lužah. 
 
 

PODATKI O VRTCU 
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RAVNATELJICA VRTCA: 
Stanka STEGNE, dipl. vzg. 
Organizira, vodi in predstavlja vrtec. Je pedagoški vodja ter poslovodni organ zavoda in opravlja naloge, 
ki so določene z zakonom. 
tel.: 02/ 80 51 422 
e-mail: stanislava.stegne@guest.arnes.si 
 
POMOČNICE RAVNATELJICE: 
Judita KAMENŠEK, dipl. vzg.  
Izvaja pedagoško svetovanje in realizacijo načrtov, vodenje projektov ter opravljanje zadolžitev po 
nalogu ravnateljice.  Pedagoško vodi enote: Ciciban, Marinškov dom, Zg. Ložnica, Prihova, Oplotnica. 
tel.: 02/ 80 51 440 
e-mail: judita.kamensek@guest.arnes.si 
 
Aleksandra PIRŠ, dipl. vzg. 
Izvaja pedagoško svetovanje in realizacijo načrtov, vodenje projektov ter opravljanje zadolžitev po 
nalogu ravnateljice. Pedagoško vodi enote: Poljčane, Studenice, Makole, Sp. Polskava, Zg. Polskava, 
Pragersko.  
tel.: 02/ 80 33 463 
e-mail: aleksandra.pirs@guest.arnes.si 
 
Nina BORKO BEZJAK, dipl. vzg. 
Izvaja pedagoško svetovanje in realizacijo načrtov, vodenje projektov ter opravljanje zadolžitev po 
nalogu ravnateljice. Pedagoško vodi  enote: Sonček, Ozka ulica, Šmartno, Kebelj, Tinje. 
tel.: 02/ 80 51 429 
e-mail: nina.borko@guest.arnes.si  
 
SVETOVALNA DELAVKA: 
Tanja HECL, univ. dipl. soc. ped. 
Sodeluje z vodstvom vrtca in strokovnimi delavci pri načrtovanju ter evalvaciji razvoja vrtca. Vodi vpis 
otrok v vrtec. 
tel.: 02/ 80 51 426 
e-mail: tanja.hecl@guest.arnes.si 
 
ORGANIZATORKA PREHRANE:  
Petra LOZINŠEK, univ. dipl. inž. živ. teh. 
Sodeluje z vodstvom vrtca, vodi prehrano in javna naročila. 
tel.: 02/ 80 51 446 
e-mail: petra.lozinsek@guest.arnes.si 
 
ORGANIZATORKA ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA: 
Nataša OBREHT, dipl. san. inž. 
Sodeluje z vodstvom vrtca, vodi zdravstveno higiensko področje in javna naročila. 
Tel.: 02/ 80 33 456 
e-mail: natasa.obreht@guest.arnes.si 
 

ORGANIZIRANOST VRTCA 

mailto:tanja.hecl@guest.arnes.si
mailto:natasa.obreht@guest.arnes.si
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FINANČNO - ADMINISTRATIVNA SLUŽBA 
 
POSLOVNA SEKRETARKA:  
Jelka SMOGAVEC  
tel.: 02/ 80 51 420 
e-mail: jelka.smogavec@guest.arnes.si 
 
VODJA RAČUNOVODSTVA: 
Alenka ROMIH, dipl. ekon. 
tel.: 02/ 80 51 424 
e-mail: alenka.romih@guest.arnes.si 
 
KNJIGOVODKINJA  - OBRAČUN PLAČ:  
Zdenka JEREB  
tel.: 02/ 80 51 427 
e-mail: zdenka.jereb@guest.arnes.si 
 
PLAČILA STARŠEV:  
Irena POGOREVC 
tel.: 02/ 80 51 428 
e-mail: irena.pogorevc1@guest.arnes.si 
 
VODJA VZDRŽEVALCEV:  
Toni OBLONŠEK 
Tel.: 02/ 80 51 432 
GSM: 041 839 347 
e-mail: toni.oblonsek@guest.arnes.si  
 
 
Za VZDRŽEVANJE zgradb, igrišč, naprav in opreme skrbijo vzdrževalci. KUHARICE IN KUHARJI dnevno 
pripravljajo tri obroke hrane. V največjem bistriškem vrtcu imamo PRALNICO, v kateri peremo večino 
perila. Za higieno prostorov skrbijo ČISTILKE. 
 
 
ODDELKI VRTCA                        
Prvo starostno obdobje: 27 oddelkov                
Drugo starostno obdobje: 42 oddelkov  
Kombinirani oddelki (prvo in drugo starostno obdobje): 10 oddelkov  
 
 

 

          

 

 

         

                

mailto:irena.pogorevc1@guest.arnes.si
mailto:toni.oblonsek@guest.arnes.si
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Enota vrtca je del samostojnega vrtca, ki se organizira za izvajanje vzgojnega dela na eni ali več 
lokacijah. Enote vrtca se med seboj razlikujejo po programskih poudarkih – prednostnih nalogah, saj 
menimo, da se mora vrtec razvijati glede na specifično okolje, v katerem se nahaja in glede na ljudi, ki 
so v njem. Vsi pa smo si enotni v osnovnih izhodiščih za vzgojno delo, kjer imata osrednje mesto 
spoštovanje otrokove osebnosti in upoštevanje njegovih pravic. Za to se zavzemamo na svoj način, 
vendar vedno skupaj z vami starši, ki nam zaupate svoje otroke. 
 
 
 
 

 
VRTEC Sonček                     
Zidanškova 1 
2310 Slov. Bistrica 
 
tel.: 02/ 80 51 434 – oddelki otrok v pritličju 
tel.: 02/ 80 51 435 – oddelki otrok v prvem nadstropju 
tel.: 02/ 80 51 431 – oddelka otrok v sosednji stavbi 
tel.: 02/ 80 51 433 – kuhinja 
 
 
POSLOVALNI ČAS: 5.30—16.30   
 
Stara vila s sodobno urejenimi prostori daje prijetno toplino in domačnost. Lepo urejene igralnice z 
igralnimi kotički zrcalijo vpetost v kurikul. Sanitarije za drugo starostno obdobje so sodobne in 
primerne tudi za otroke prvega starostnega obdobja. Obroki se pripravljajo v lastni kuhinji. Prednost 
vrtca je urejeno igrišče z veliko sence in napeljano pitno vodo ter urejene sanitarije za otroke. Igrišče 
vrtca krasi krušna peč, ki nudi otrokom številne možnosti učenja na prostem, povezovanja, 
sodelovanja ter druženja. 
 
Pod upravo vrtca se nahajata dislocirana oddelka otrok prvega starostnega obdobja. Obe igralnici 
imata izhod na teraso, ki ponuja možnost prenosa dejavnosti na prosto. Leta 2018 je bila v vrtcu 
Sonček  izpeljana energetska sanacija. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Sonček – dislocirana    
  oddelka v sosednji zgradbi 
   Zidanškova 1/a 
   2310 Slov. Bistrica 
 
   tel.:  02/ 80 51 431 
 
   POSLOVALNI ČAS:  6.45 – 16.00  
 

 
 
 

ENOTE VRTCA 

VRTCI V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA 



                                                                

7 

 

V letu 2019 smo pridobili nov, sodoben tri oddelčni vrtec, ki se nahaja v središču Slovenske Bistrice, v 
Ozki ulici. V njem so oddelki otrok prvega starostnega obdobja. Igralnice so prostorne in svetle. Vse tri 
igralnice imajo zunanjo pokrito teraso, kjer je izhod na igrišče vrtca. V pritličju se nahaja tudi 
večnamenski prostor. V prvem nadstropju se nahajajo prostori za individualno delo ter prostori za 
strokovne delavce. V stavbi so prostori, ki nudijo možnost skupinskega dela z otroki in razgibavanje v 
telovadnici. V enoti je razdelilna kuhinja, kamor se pripelje hrana iz centralne kuhinje vrtca Ciciban. Za 
vrtcem je igrišče za otroke, kjer se nahajata igralo in prostor za hrambo športnih pripomočkov. Na 
igrišču vrtca je tudi kotiček s pitno vodo. Dislocirana oddelka, kamor vpisujemo otroke prvega in  
drugega starostnega obdobja, se nahajata na lokaciji ob novogradnji. Vseh pet oddelkov se 
organizacijsko povezuje. 

Prizadevamo si, da bi bil vrtec za otroke kraj prijetnih doživetij in pozitivnih izkušenj. Uporabljamo 
pozitivne metode usmerjanja. Trudimo se, da vso našo pozornost namenimo otrokom, upoštevamo 
njihovo individualnost, enkratnost in neponovljivost.  
 

                            
   Ozka ulica – dislocirana oddelka  
   v sosednji zgradbi 
    Ozka ulica 7 
    2310 Slov. Bistrica 
 
    tel.:  02/ 80 51 412 
 
    POSLOVALNI ČAS:  6.30 – 15.30 

 

 
 

 
 

Vrtec Ozka ulica  

Ozka ulica 5 
2310 Slov. Bistrica                                                       
 
tel.: 02/ 80 51 414 – 1. igralnica   
tel.: 02/ 80 51 415 – 2. igralnica                                         
tel.: 02/ 80 51 416 – 3. igralnica 
tel.: 02/ 80 51 412 – dislocirana 
oddelka  
tel.: 02/ 80 51 418 – pisarna vodje 
enote 
tel.: 02/ 80 51 419 – pedagoška soba 
              
 
POSLOVALNI ČAS: 5.30—16.00 
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Vrtec Ciciban 
Tomšičeva 1 
2310 Slov. Bistrica                                                      
 
tel.: 02/ 80 51 442 – oddelki otrok drugega starostnega obdobja 
tel.: 02/ 80 51 443 – oddelki otrok drugega starostnega obdobja      
tel.: 02/ 80 51 447 – oddelka otrok prvega starostnega obdobja 
tel.: 02/ 80 51 445  – oddelka otrok prvega starostnega obdobja            
tel.: 02/ 80 51 440 – pomočnica ravnateljice Judita KAMENŠEK 
tel.: 02/ 80 51 446 – organizatorka prehrane Petra LOZINŠEK 
tel.: 02/ 80 51 444 – kuhinja 
tel.: 02/ 80 51 441 – pralnica    
 
POSLOVALNI ČAS:  5.30—16.30   
 

 

                     
 
 
 
Vrtec Ciciban je naš največji vrtec. Stavbo obkroža veliko, ograjeno in z otroškimi igrali opremljeno 
igrišče, ki nudi možnosti številnih športnih aktivnosti. Kotiček za igro z vodo nudi otrokom, da z 
izkušenjskim učenjem pridobijo nova znanja. Številna raznovrstna drevesa nudijo učenje in dajejo 
senco za igro na prostem tudi v poletnih mesecih. Igralnice so sodobno opremljene. Z dozidavo 
dodatnih prostorov za dejavnost otrok smo povečali igralni prostor in možnost medoddelčnega 
sodelovanja. Nizko pohištvo zagotavlja fleksibilnost in stimulativnost, saj ga je moč prilagajati 
dejavnostim ter starosti in potrebam otrok. V sodobni, na novo preurejeni kuhinji skrbimo za pripravo 
zdrave hrane. 
 
Igralnice otrok prvega starostnega obdobja so opremljne s pohištvom prilagojenim malim otrokom ter 
s kotički za nego in so tudi barvno usklajene. Vsaka igralnica ima ločen sanitarni prostor, kar otroku 
omogoča intimnost. Leta 2018 je bila v vrtcu Ciciban izpeljana energetska sanacija. 
 
Zavedamo se, da skrbno načrtovano okolje in sredstva spodbujajo otroke, da raziskujejo, se učijo in 
kreirajo. Preko dobro organizirane igre otroci najbolj naravno in sproščeno odkrivajo svet in njegove 
zakonitosti. Intenzivno izvajamo nalogo vključevanja staršev v življenje vrtca.  
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Ciciban – dislociran      
oddelek v Marinškovem  
domu 
Čopova 13 
2310 Slov. Bistrica 
 
tel.:  02/ 80 51 410 
 
 
POSLOVALNI ČAS:  5.30 – 16.00  

 

 
 
 
 

 
  

V prostorih Marinškovega doma imamo tri skupine otrok. Dva oddelka se nahajata v pritličju, en 
oddelek pa v prvem nadstropju zgradbe. Ob vrtcu se nahaja igrišče, ki nudi možnosti igre otrok na 
prostem, raziskovanje ter povezovanje med oddelki. Obroki se pripravljajo v kuhinji vrtca Ciciban, s 
katerim se dislocirani oddelek tudi sicer povezuje. 

 
 
 
Vrtec Zg. Polskava       
Ingoličeva 7 
2314 Zg. Polskava 
 
tel.:  02/ 80 33 481 – igralnici v pritličju 
tel.: 02/ 80 33 482 – igralnice v prvem 
nadstropju  
tel.: 02/ 80 33 480 – pedagoška soba 
tel.: 02/80 33 483 – pisarna vodje 
enote 
tel.:  02/ 80 33 484 – kuhinja  
 
 
POSLOVALNI ČAS: 5.30—16.00 

 
 

 
 

 
Zaradi premajhne zmogljivosti vrtca na Zg. Polskavi je bila obstoječa pritlična stavba vrtca leta 2015 
porušena. Na istem prostoru je zgrajen nov, sodobni, enonadstropni vrtec. 
V pritličju stavbe sta dve igralnici za prvo starostno obdobje, z vmesnim skupnim sanitarnim 
prostorom in garderobo. Igralnici imata zunanjo pokrito teraso. V pritličju je tudi skupni večnamenski 
prostor, ki služi različnim dejavnostim. Kuhinja in pralnica sta sodobno opremljeni. V nadstropju so tri 
igralnice za drugo starostno obdobje, z garderobo in sanitarijami. Dve igralnici imata, enako kot 
igralnici v pritličju, zunanjo pokrito teraso. Pritličje in nadstropje sta povezana s stopnicami ter z 
dvigalom. Dvigalo je namenjeno prevozu hrane in prevozu gibalno oviranih oseb. Pred vhodom v 
stavbo je parkirišče za starše. Za vrtcem je otroško igrišče z igrali, s pitno vodo, s straniščem ter s 
prostorom za hrambo rekvizitov in igrač. 
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Trudimo se, da otroci dobijo občutek, da so varni, zaščiteni in zaželeni. Zagotavljamo spoštovanje 
zasebnosti, zato jim nudimo umik iz skupine, kadar to želijo. Otroke vzgajamo za zdrav način življenja. 
Skrbimo za zdravo prehrano in čim več bivanja na prostem. Poleg športnih dejavnosti v igralnicah in na 
zunanjih površinah vrtca, lahko veliko dejavnosti s področja športa izvajamo tudi v večnamenskem 
prostoru. Tako širimo otrokom različna spoznanja in izkušnje s področje športa. 
 

 
 
Vrtec Sp. Polskava 
Sp. Polskava 240 
2331 Pragersko 
 
tel.: 02/ 80 33 475  
tel.: 02 / 80 33 476 – oddelek v bloku  
               
 
POSLOVALNI ČAS: 6.00 – 16.00 

 
 
 
 
 
Dvooddelčni vrtec je prizidek k osnovni šoli. Igralnici, sanitarije in drugi prostori so sodobno 
opremljeni. Osrednji prostor nudi otrokom možnost druženja, gibanja in ustvarjanja v kotičkih, ki jih 
vzgojiteljice uredijo glede na interese otrok.  
 
Zaradi povečanega vpisa otrok je urejena igralnica v pritličju stanovanjskega bloka. Igralnica je 
svetla, s primernim nizkim pohištvom za otroke prvega in drugega starostnega obdobja. Igrišče ob 
vrtcu in šolska telovadnica nudita otrokom možnost razvoja različnih gibalnih spretnosti.   
 
Trudimo se, da se življenje otrok prepleta kot rdeča nit skozi vsa področja dejavnosti. Z dobro 
organizacijo vzgojnih dejavnosti razvijamo ustvarjalnost in vedoželjnost otrok. Strokovne delavke 
ustvarjajo možnosti, da otroci izražajo svoje misli, čustva ter doživetja z različnimi govoricami: z 
gibom, petjem, risanjem, slikanjem, modeliranjem in govorom. 
 

 
 
 

 
 Sp. Polskava – dislociran oddelek v bloku 
 Sp. Polskava 245 
 2331 Pragersko 
 
 tel.: 02 / 80 33 476  
 
 POSLOVALNI ČAS: 7.50—14.10 
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Vrtec Pragersko 
Pionirska ulica 13 
2331 Pragersko 
 
tel.:  02/ 80 33 486 — igralnice  
tel.: 02/ 80 33 488 – dislociran oddelek 
Mavrični vrtec – vodja enote 
tel.: 02/ 80 33 485 - kuhinja 
 
POSLOVALNI ČAS: 5.30—16.00 

 

 
 
 
 
 
 

 
Vrtec je prizidek k osnovni šoli. Sodobno opremljene igralnice, garderoba in sanitarije so primerne za 
predšolske otroke. Skupni prostor omogoča medoddelčno povezovanje in širjenje prijateljskih vezi. 
Leta 2018 je bil prenovljen dislociran oddelek v Mavričnem vrtcu, ki se nahaja v neposredni bližini. 
 
Otroke opogumljamo na poti k samostojnosti. Podpiramo jih, da izražajo svoje želje in potrebe. 
Nudimo jim pogoje, da ob svojem delovanju v skupini in ob svojih izdelkih doživljajo občutek uspeha 
ter občutek lastne vrednosti in sposobnosti. 

 
  Pragersko – dislociran oddelek v 
  Mavričnem vrtcu 
   Ulica Karla Paja 10  
   2331 Pragersko 
 
   tel.: 02 / 80 33 488  
 
   POSLOVALNI ČAS: 7.30—14.30 
 
 

                       
Vrtec Zg. Ložnica     
Zg. Ložnica 20 
2316 Zg. Ložnica                                        
 
 
tel.: 02/80 51 406 – oddelek otrok v  
prvem nadstropju v novem delu vrtca 
tel.: 02/80 51 407 – oddelek otrok v  
pritličju v novem delu vrtca 
tel.: 02/80 51 408 – oddelka otrok v  
starem delu vrtca  
tel.: 02/80 51 409 – kuhinja 
 
 
POSLOVALNI ČAS: 5.30—16.00 
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Z novim prizidkom se nam je izpolnila želja, da smo vsi skupaj pod eno streho. Igralnice so velike, 
sodobno opremljene s pohištvom, ki je razporejeno tako, da lahko potekata igra in dejavnosti v manjših 
skupinah.  
Vsaka igralnica ima svoje sanitarije in izhod na teraso. Pridobili smo še večnamenski prostor, prostor za 
individualno delo z otroki ali manjšo skupino otrok, igrišče z novimi igrali, teraso za igro in gibalne 
dejavnosti na strehi vrtca. Možnost za igro in gibalne dejavnosti na prostem nam nudijo atrij vrtca, 
igrišče, terase in seveda naravno okolje v okolici vrtca.  
 
Vsakodnevno življenje v vrtcu omogoča otrokom občutek pripadnosti. Ustvarjamo prijetno vzdušje in 
vzpostavljamo trdne vezi med vrtcem in družino. Veselimo se uspehov, ki jih otroci dosegajo na 
spontan način ob igri v igralnici, na igrišču ali naravnem okolju, ki nam nudi mnogo izzivov pri učenju 
malih otrok. 
 
 
 

Vrtec Kebelj 
Kebelj 17 b 
2317 Oplotnica 
 
tel.: 02/ 80 33 650 
tel.: 02/ 80 33 655 – oddelek   
v večnamenski stavbi 
 
 
POSLOVALNI ČAS: 5.30—16.00  

                                                                                                 
  V spodnjih prostorih osnovne šole je urejena igralnica za izvajanje predšolske vzgoje otrok prvega 
starostnega obdobja. Je sodobno opremljena z nizkimi elementi, kar omogoča otrokom samostojno 
učenje in igro. Otroci so dobili starosti primerne sanitarije in prostor za nego.  
Zaradi potreb smo uredili igralnico drugega starostnega obdobja v prostorih krajevne skupnosti. Za igre 
in razne športne spretnosti uporabljamo igrišče in šolsko telovadnico. Leta 2018 je bila v vrtcu izpeljana 
energetska sanacija. 
 
S pozornim opazovanjem spoznavamo stil otrokovega učenja. Načrtovanje usmerimo v vsakega 
posameznika in s tem upoštevamo individualizacijo otrok. 
 
Enota se v času počitnic, v mesecu avgustu, zapre. Starši lahko v tem času otroke odpeljejo v enoto 
Oplotnica. 

 

  Kebelj – dislociran oddelek  
  v večnamenski stavbi    
   Kebelj 26 a 
   2317 Oplotnica 
 
   tel.: 02/ 80 33 655 
    
   POSLOVALNI ČAS:  7.30—12.45 
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Vrtec Tinje      
Veliko Tinje 30 
2316 Zg. Ložnica 
 
tel.: 02/ 80 51 405 
 
 
POSLOVALNI ČAS: 6.00—15.30     

 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   
 
 
Vrtec je prizidek k osnovni šoli. Nudi vpis otrok prvega in drugega starostnega obdobja. Igralnici sta 
veliki, svetli, opremljeni s sodobnim pohištvom. Pokriti terasi sta podaljšek igralnicama. Osrednji 
prostor, ki povezuje ostale prostore, nudi otrokom možnost gibanja, kadar je to zaradi vremenskih 
razmer nemogoče na velikem, z igrali opremljenem igrišču. Tretji oddelek, drugega starostnega 
obdobja, se nahaja v šoli, kjer je igralnica opremljena z nizkim pohištvom, ki omogoča razporeditev 
kotičkov v prostoru. 
 
Težimo k cilju: "Postanimo in ostanimo prijatelji." To vodilo ne velja le za odnose med otroki, med 
otroki in odraslimi, vrtcem in šolo, temveč tudi za povezanost s krajem. 

 
 
 
 
Vrtec  
Šmartno na Pohorju     
Šmartno na Pohorju 24 a 
2315 Šmartno na Pohorju 
 
tel.: 02/ 80 33 231 
 
POSLOVALNI ČAS: 5.00 —15.30     

 
 
Vrtec se nahaja v prostorih osnovne šole. Igralnice so urejene za otroke prvega in drugega starostnega 
obdobja. Z urejenostjo notranjega prostora nudijo udobje in pogoje, ki ga potrebujejo predšolski 
otroci. Leta 2019 so bili urejeni dodatni sanitarni prostori za otroke ter predprostor z garderobo.  
Poglobljeno je sodelovanje z osnovno šolo, ki skrbi za prehrano vrtčevskih otrok. Poleg lastnega igrišča 
uporabljamo tudi igrišče, telovadnico in avlo osnovne šole. 
 
Otroci, strokovne delavke in starši se povezujejo ter skupaj ustvarjajo srečne trenutke preko igre, 
učenja in zabave. 
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Vrtec Poljčane 
Dravinjska cesta 28 
2319 Poljčane 
 
tel.: 02/ 80 33 460 – oddelki otrok prvega 
starostnega obdobja 
tel.: 02/ 80 33 455 – oddelki otrok drugega 
starostnega obdobja 
tel.: 02/ 80 33 463 – pomočnica ravnateljice 
Aleksandra PIRŠ 
tel.: 02/ 80 33 461 – kuhinja 
tel.: 02/ 80 33 456 – organizatorka zdravstveno 
higienskega režima Nataša OBREHT 
 
POSLOVALNI ČAS: 5.30—16.00 

 

 
Nov, nizko energetsko grajen vrtec z osmimi oddelki je v neposredni bližini šole. Ob treh igralnicah za 
prvo starostno obdobje in petih igralnicah za drugo se ponaša še z akustično sobo, namenjeno 
obogatitvenim dejavnostim ali skupinskemu delu z otroki. Vsaka igralnica omogoča neposredni izhod 
na prosto, le te pa so med seboj povezane. Tri igralnice drugega starostnega obdobja imajo 
funkcionalen kotiček, ki omogoča otrokom zasebnost, hkrati pa igrivo povezanost z otroki sosednjega 
oddelka preko prozornih kupol.  Večnamenski prostor omogoča kulturna in športna udejstvovanja 
uporabnikom vrtca. Vrtec je sodobno opremljen, igralnice pa so odete v barve, ki ustrezajo celostni 
podobi projekta Občine Poljčane. Pogled na Boč vabi k vsakodnevnemu bivanju na prostem, s 
poudarkom na raziskovanju okolja in preizkušanju narave z vsemi čutili. V vrhunsko opremljeni kuhinji 
se  pripravlja zdrava hrana za otroke. Moderna je tudi opremljenost igrišča, ki otroke dnevno vabi k 
medsebojnemu preizkušanju spretnosti ter druženju z vrstniki iz vrtca. 
 
V sodobnem vrtcu si prizadevamo ustvarjati aktivnosti, ki bodo naše otroke obogatile na osnovi lastnih 
doživetij in pozitivnih izkušenj. 

 

 
 
 
                                 
 
 

                 Otroci  iz vrtca Ciciban raziskujejo luže. 

            
 
. 

 

VRTCA V OBČINI POLJČANE 
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Vrtec Studenice 
Studenice 53 
2319 Poljčane 
 
tel.: 02/ 80 33 465 
 
 
 
POSLOVALNI ČAS: 5.30—15.30 
               
                                              
 
 
 
Na sončnem griču, v pristnem naravnem okolju, stoji vrtec z dvema oddelkoma. Obstoječo zgradbo 
smo sanirali in dogradili prizidek. V zgradbi se nahajata igralnici, ki sta namenjeni otrokom prvega in 
drugega starostnega obdobja, sanitarije, umivalnica ter garderoba za otroke in delavce vrtca. Vrtec 
obkroža prostrano igrišče, kjer se nahaja učilnica v naravi. Z novo, sodobno opremljeno kuhinjo 
nadaljujemo s pripravo sveže in zdrave hrane. 
 
Veliko poudarka dajemo športnim aktivnostim in sodelovanju s starši. Uresničujemo zadane cilje in 
naloge, ki si jih skupaj zastavimo. Starši in okolje so neločljivi spremljevalci našega vsakdana. 
 
Enota se  v času počitnic, v mesecu juliju in avgustu, zapre. Za otroke je poskrbljeno v enoti Poljčane. 
 

                    

 
 

Otroci  v vrtcu na Zg. Polskavi ob 
                                                                       potoku gradijo velike hiše. 
                                                                                        



                                                                

16 

 
 
 
 
 

 
Vrtec Mlinček Oplotnica   
Pohorskega bataljona 23/a 
2317 Oplotnica 
 
tel.: 02/ 80 33 450 – igralnice v pritličju vrtca 
tel.: 02/ 80 33 451 – igralnici v prvem nadstropju 
tel.: 02/ 80 33 459 – igralnici v dvooddelčnem vrtcu 
tel.: 02/ 80 33 453 – pisarna vodje enote 
tel.: 02/ 80 33 452 – kuhinja 
 
POSLOVALNI ČAS: 5.30—16.00 
 
                                            

                                     
 
                 
V Občini Oplotnica smo v šolskem letu 2013/2014 odprli nov nizko energetski vrtec. Šest igralnic, v 
pritličju in prvem nadstropju, nudi možnost vpisa otrok prvega in drugega starostnega obdobja. 
Igralnice so prostorne, opremljene s sodobnim pohištvom in nudijo izhod na teraso ter na igrišče vrtca. 
Sanitarije so ločene, čeprav so v sklopu igralnic. Prostori nudijo možnost skupinskega in individualnega 
dela z otroki. Večnamenski prostor je prilagojen gibalnim dejavnostim otrok, kot tudi različnim oblikam 
sodelovanja s starši. V sodobno opremljeni kuhinji se pripravljajo trije obroki zdrave in uravnotežene 
hrane za vse predšolske otroke. 
 
Montažni, dvooddelčni vrtec nudi možnost vpisa otrok drugega starostnega obdobja. Ima veliko igrišče. 
Igralna hišica in igrala nudijo otrokom neštete možnosti domišljijske igre in športnih aktivnosti. 
 
Z dobro organizacijo prostora in časa omogočamo otrokom umik od skupinske rutine oziroma možnosti 
izražanja individualnosti pri različnih dejavnostih, kjer doživljajo uspehe in si tako gradijo pozitivno 
samopodobo. Vrtec je sporočilno bogat. Povezanost z osnovno šolo in krajem je zelo velika. 
Prizadevamo si za zaupanje staršev in sodelovanje z njimi. S starši izmenjujemo spoznanja in 
razmišljanja o otrocih. Sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela. Vabimo jih na 
praznovanja in druge prireditve. 

VRTCA V OBČINI OPLOTNICA 
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   Oplotnica – dislociran dvooddelčni vrtec 
     Pohorskega bataljona 23 
     2317 Oplotnica 
 
     tel.: 02/ 80 33 459 
 
     POSLOVALNI ČAS: 6.45—15.30 
 
 
 
 

Vrtec Prihova     
Prihova 1 
2317 Oplotnica 
 
tel.: 02/ 80 33 658 
 
 
POSLOVALNI ČAS:  6.00—15.30 

 

 

 
 
 
 
V pritličju osnovne šole sta urejena dva oddelka za predšolske otroke. Po meri otrok opremljeni 
igralnici nudita možnosti izvajanja vzgojnega programa za otroke prvega in drugega starostnega 
obdobja. Okolica in urejeno igrišče omogočata idealne možnosti za bivanje v naravi. Program dela smo 
prilagodili potrebam staršev. Organiziran je dnevni program, ki poleg vzgoje, izobraževanja in varstva 
zajema tudi prehrano otrok.  
 
Pri načrtovanju dajemo poudarek dejavnostim, pri katerih otroci z veseljem raziskujejo in prihajajo do 
vedno novih in zanimivih spoznanj, ki jim odpirajo vrata v nove probleme. 
 
Enota se  v času počitnic, v mesecu avgustu zapre. Starši lahko v tem času otroke odpeljejo v enoto 
Oplotnica. 

                                         
 

        Otroci in vzgojiteljice na igrišču vrtca Studenice. 
          s skupnimi močmi pripravljajo mlako. 
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Vrtec Krtek Makole  
Makole 39 
2321 Makole 
 
tel.: 02/ 80 33 470 – igralnice  
tel.: 02/ 80 33 472 – kuhinja 
        
 
 
POSLOVALNI ČAS: 5.30 —15.45 

                                

 
 
 
V Makolah stoji energetsko učinkovit vrtec. Meri 682 m². Narejen je iz naravnih materialov. Vrtec ima 
štiri igralnice s sanitarijami in garderobami. Vsaka igralnica ima tudi  prehod na skupno teraso, kjer se 
odvija druženje otrok. Večnamenski prostor služi za gibalne dejavnosti in prireditve. Kuhinja je velika in 
moderno opremljena. Objekt  ima tudi urejeno mansardo, katero smo preuredili v dodatni prostor za 
otroke drugega starostnega obdobja. Na terasah vrtca smo zamenjali macesnov les s samorazlivno 
gumo in s tem povečali varnost otrok. Vrtec obkroža urejeno igrišče z igrali in pitno vodo. Dve 
permakulturni gredi nudita otrokom možnost vrtnarjenja in samooskrbe, izjemno urejena čutna pot pa 
razvija vsa otrokova čutila.  
 
Vrtec predstavljajo tudi zaposleni, ki s svojim znanjem, normami, vrednotami in kulturo bivanja 
omogočajo kvaliteto življenja vsem otrokom in hkrati razvijajo identiteto vsakega posameznika. Vrtec 
živi s krajem in se vključuje v lokalno dogajanje, hkrati pa skrbi, da otroci spoznavajo naravno in 
kulturno dediščino Makol. 

                              

                                  
 
                                              V vrtcu Ozka ulica se otroci veselijo ob igri v sadovnjaku. 

VRTEC V OBČINI MAKOLE 
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Program je zasnovan na ciljih in smernicah predpisanega nacionalnega programa – Kurikuluma za 
vrtce. Vzgojno delo poteka preko spontanih in vodenih dejavnosti. Osnova vsem dejavnostim je igra. 
Igra je za otroke najbolj naraven način učenja, odkrivanja sveta in svojega mesta v njem. 
 
Programi vrtca so namenjeni predšolskim otrokom od zaključka starševskega porodniškega dopusta do 
vstopa v šolo. Obsegajo vzgojo in izobraževanje ter varstvo in prehrano otrok. 
 
 

DNEVNI PROGRAM (od 6 do 9 ur) 

Vzgojno delo poteka v: 

• homogenih oddelkih, kamor so vključeni otroci v starostnem razponu enega leta, 

• heterogenih oddelkih, kamor so vključeni otroci prvega ali drugega starostnega obdobja, 

• kombiniranih oddelkih, kamor so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja. 
 
V dnevnem programu nudimo tri obroke hrane: ZAJTRK, MALICO in KOSILO. 
 
 

OBOGATITVENE IN DODATNE DEJAVNOSTI 
Vsebinska popestritev osnovnega programa so obogatitvene in dodatne dejavnosti.  
 
Obogatitvene dejavnosti bodo vodili strokovni delavci enkrat tedensko v okviru poslovalnega časa 
vrtca. V dejavnosti se vključujejo otroci v skladu z njihovimi interesi, željami in sposobnostmi. 
Obogatitvene dejavnosti so za starše brezplačne, prispevajo samo za stroške prevozov ob sodelovanju 
na prireditvah izven kraja in zagotavljajo spremstvo. 
 
Dodatne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, so plačljive. Praviloma se izvajajo izven prostorov 
vrtca po poslovalnem času enote.  
 

• OKVIRNI SEZNAM OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI, ki je odvisen od deležnikov in dodatnih 
kompetenc vzgojiteljic posamezne enote: 
✓ mali sonček 
✓ predšolska bralna značka 
✓ glasbeno – plesne urice 
✓ ljudski plesi in igre 
✓ pevski zbor 
✓ glasbene igrarije 
✓ likovno–oblikovalni kotiček 
✓ likovno ustvarjanje 
✓ pravljične - ustvarjalne urice 
✓ lutkovni kotiček  
✓ reševanje ugank 
✓ igralne igrice v angleščini 
✓ igralne igrice v nemščini 
✓ mali kuhar 
✓ cici gasilec 

PREDSTAVITEV PROGRAMOV 
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✓ mini nogomet 
✓ telovadba za otroke  
✓ mali raziskovalci 
✓ ciciban vrtnar 
✓ ciciban zeliščar 
✓ ciciban planinec 
✓ ciciban tabornik 
✓ malček v naravi 
✓ planinski tabor na Boču 

 
 

PRAZNOVANJA V VRTCU 
• rojstni dan otroka 

• teden otroka (7. – 11. oktober )   

• dan malega sončka (10. oktober)  

• pravljični december 

• kulturni praznik – dan pravljic in pesmic (februar) 

• pust (25. februar) 

• pozdrav pomladi (marec, april) 

• dan zemlje (22. april) 

• občinski praznik (štiri občine: v marcu Slovenska Bistrica, v maju Oplotnica, v juniju Poljčane, v 
novembru Makole) 

• svečana prireditev vrtca »VRTEC POJE IN PLEŠE« (maj) 

• slovo od vrtca (junij) 

• odprta vrata vrtca: »IGRAJMO SE SKUPAJ« v mesecu aprilu 
 
 

PROJEKTI VRTCA 
• ZDRAV VRTEC – promocija zdravja v vrtcu, spodbujanje zdravega načina življenja v vsakodnevnih 

dejavnostih. 
 

• TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK – promocija lokalno pridelane hrane, poudarek na pomenu 
zajtrka. 

 

• EKO VRTEC – v nacionalnem in mednarodnem programu graditev okolju prijaznih vrednot preko 
različnih podprojektov. 

 

• KORAK ZA KORAKOM – na otroka osredotočena metodologija dela, ki temelji na humanističnih 
pristopih k vzgoji in izobraževanju v zgodnjem otroštvu, poudarek na individualizaciji. 

 

• MODEL KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (KZP) – v sodelovanju s Slovenskim 
inštitutom za kakovost in meroslovje iskanje učinkovitih in inovativnih pristopov za doseganje 
uspehov, ki vodijo k povečanju zadovoljstva otrok, staršev, zaposlenih in širše družbe. 

 

• MREŽA MENTORSKIH VRTCEV – v sodelovanju z ZRSŠ izmenjava modelov dobre prakse zunaj 
našega vrtca. 
 

• DEDIŠČINA KOT IZZIV USTVARJALNOSTI IN INOVATIVNOSTI – ozaveščanje o pomenu naravne in 
kulturne dediščine - senzibilizacija do prostora in razvijanje ustvarjalnosti.  
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• PASAVČEK – v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, vnašanje vsebin, 
ki sovpadajo s priporočili Ministrstva za promet. 
 

• TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU) – preko kulturnih prireditev, družabnih srečanj in 
izobraževanj ozaveščanje otrok, staršev ter širše okolice o pomembnosti učenja v vseh starostnih 
obdobjih. 

 

• VARNO S SONCEM – v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ozaveščanje otrok, 
staršev in delavcev vrtca o pomenu zaščite pred škodljivimi posledicami sončnih žarkov pri 
aktivnostih na prostem. 

 

• Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV – v sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije in Skupnostjo 
vrtcev Slovenije ozaveščanje o vseslovenskem gibanju za promocijo turističnih vsebin med 
najmlajšimi. 

 

• MALI SONČEK – v sodelovanju z Zavodom za šport RS Planica izvajamo gibalni/športni program za 
predšolske otroke. 

 

• ODGOVORNO S HRANO – v mednarodnem projektu, v okviru Ekošole, razvijanje odgovornega 
odnosa do hrane. Povezujemo se z državami: Bolgarija, Češka, Hrvaška, Latvija, Malta, Poljska, 
Romunija in Slovaška. 

 
 
Naši uspehi v šolskem  letu 2018/2019 
 
Sodelovali smo v različnih projektih, akcijah, izobraževanjih, kulturnih in drugih prireditvah. Svoje delo 
smo predstavili širši javnosti preko delavnic, posvetov, nastopov in medijev. 
 
Sodelovali smo v različnih projektih, akcijah, izobraževanjih, kulturnih in drugih prireditvah. Svoje delo 
smo predstavili širši javnosti preko delavnic, posvetov, nastopov in medijev. 

• V okviru projekta PASAVČEK so strokovni delavci našega vrtca pripravili razstavo in različne 
delavnice na enotah, kjer so predstavljale pomen varnosti v prometu. Osrednja zaključna prireditev 
je potekala v Poljčanah. 

• V sodelovanju s KS smo se udeležili akcije OČISTIMO SVOJ KRAJ.  

• Otroci so pod mentorstvom svojih vzgojiteljic sodelovali na različnih prireditvah v kraju (občinski 
prazniki, nastopi za starejše krajane …). 

• Organizirali smo PLANINSKI TABOR na Boču. Preko gibanja in različnih iger so lepote narave 
odkrivali otroci in vzgojiteljice enot: Sonček, Ciciban, Zg. Ložnica, Makole, Oplotnica, Poljčane, 
Studenice in Zg. Polskava. 

• Sodelovali smo na mednarodnem posvetu v Bosni in Hercegovini, kjer so strokovne delavke 
predstavile primere dobre prakse. 

• Sodelovali smo na mednarodni konferenci BAPTA v Kopaoniku. 

• Vodstvene delavke so za starše pripravile različna tematska predavanja, katerih naslovi so bili: 
«Kako se mali otroci učijo«, »Kako s hrano krepimo zdravje.«, »Vpliv odraslih na zdravje predšolskih 
otrok.«, »Odgovorno vedenje že v vrtcu.«, »Jeza in samopodoba v predšolskem obdobju.« 

• Kot soorganizatorji, smo izpeljali 4. mednarodno konferenco »Integralno zeleno gospodarstvo za 
boljši svet« - IGE 2018, ki je potekala v vrtcu Poljčane. 
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• Organizirali smo tradicionalno prireditev VRTEC POJE IN PLEŠE, kjer so se s plesom in petjem ter 
recitalom predstavili otroci in vzgojiteljice iz enot, na katerih delujejo tovrstne obogatitvene 
dejavnosti. Ob tem smo predstavili tudi projekt ŠTAFETA SEMEN. 

• S svojim delom smo tudi letos upravičili CERTIFIKAT KAKOVOSTI, ki nam ga je z zunanjo presojo 
našega dela podelil Slovenski institut kakovosti in meroslovja. 

• V mesecu decembru so vzgojitelji organizirali različne LUTKOVNE PREDSTAVE za vse predšolske 
otroke, tudi za tiste, ki niso vključeni v vrtec. 

• Otroci in vzgojiteljice iz enot Sonček, Pragersko, Poljčane, Tinje, Ciciban, Zg. Polskava, Sp. Polskava, 
Makole in Zg. Ložnica so sodelovali na 46. OBMOČNI REVIJI OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV v 
Poljčanah. Pevski zbor enote Zg. Polskava se je predstavil tudi v SNG Maribor na prireditvi Ciciban 
poje in pleše. 

• TRADICIONALNEGA BISTRIŠKEGA TEKA so se udeležili otroci, starši in vzgojitelji različnih enot 
našega vrtca. Strokovne delavke so sodelovale v štafetnem teku in dosegle 1. mesto v kategoriji do 
30. let. 

• V enoti Studenice smo s pomočjo ddr. Ane Vovk Korže, vzgojiteljice – vodje enote, staršev ter 
ostalih sodelavcev odprli UČILNICO V NARAVI.  

• Na 13. Minkini likovni koloniji sta sodelovala dva otroka in vzgojiteljica iz enote Ciciban. 

• V šolskem letu 2018/2019, v mesecu aprilu in avgustu, smo v vseh enotah organizirali ODPRTA 
VRATA VRTCA, kamor smo povabili starše in vse predšolske otroke. 

• V okviru projekta TURISTIČNI PODMLADEK sta mentorici enote Pragersko prejeli priznanje za 
predstavitev dobre prakse na prireditvi Tkanje prijateljstva z nitkami turizma. Nastop na prireditvi 
je uspešno izpeljal podmladek iz enote Ciciban.  

• Ravnateljica je na okrogli mizi na sejmu Altermed predstavila delovanje našega vrtca v okviru 
gibanja EKOCI. 

• V okviru Ekošole smo na sejmu Altermed sodelovali s temo »Hlače malo drugače«. 

• Ob TEDNU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA so strokovni delavci v vseh enotah organizirali dejavnosti, 
dogodke in prireditve, kamor so vključili obiskovalce vseh generacij. 

• Vzgojiteljice z otroki iz vrtca Poljčane in Ciciban so aktivno sodelovali s starejšimi občani in 
zaposlenimi Doma dr. Jožeta Potrča. 

• Na mednarodnem posvetu v Rakičanu so vzgojiteljice predstavile primere dobre prakse.  

• Na III. gimnaziji v Mariboru so strokovni delavci enot Sonček in Ciciban z otroki in s kitajskima 
asistentkama sodelovali na prireditvi ob praznovanju kitajskega novega leta. 

• Naš vrtec je ŠTUDIJSKO SREDIŠČE z organiziranimi delavnicami tudi za vrtce pri OŠ Hoče, Slivnica, 
Fram, Laporje, Črešnjevec, Rače in Korena. 

• Enota Poljčane je bila deležna obiskov različnih slovenskih in mednarodnih delegacij ter številnih 
kolektivov vrtcev v Sloveniji. Enota se predstavlja kot primer odlične arhitekturne izvedbe in 
izvedbenega kurikuluma, ki izkorišča vse danosti notranjega in zunanjega prostora. 

• Strokovne delavke enote Oplotnica so organizirale 4. MLINČKOV TEK. 

• V občini Makole so se otroci in strokovne delavke enote Makole udeležile 4. LOŽNIŠKEGA TEKA. 

• Na Pragerskem je potekal tradicionalni TEK ZA MAJHNE IN VELIKE. 

• V okviru metodologije Korak za korakom smo izpeljali medregijsko delavnico na temo Učno okolje. 

• V okviru JSKD je bila organizirana občinska 39. revija folklornih skupin, ki so se jih udeležili otroci iz 
enot Poljčane in Zg. Ložnica pod vodstvom mentorjev. 

• V mesecu juliju in avgustu so bili za starše, ki prvo leto vpisujejo otroke v vrtec, organizirani 
informativni sestanki. In sicer v enotah: Ciciban, Poljčane, Makole in Oplotnica. 

• Vzgojiteljica iz enote Makole je sodelovala s skupino otrok na razstavi z naslovu »Čebele – naše 
življenje« na dvorcu Štatenberg. 

• Ravnateljica in vzgojiteljica iz enote Ciciban sta aktivno sodelovali na posvetu v okviru SIMS z 
naslovom »Vključevanje priseljencev – izziv naše lokalne skupnosti«. 
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• Na enotah: Sp. Polskava, Zg. Polskava, Zg. Ložnica, Kebelj, Marinškov dom, Makole, Oplotnica, 
Tinje, Ciciban, Pragersko in Sonček smo pristopili k akciji Podari zvezek.  

 
 
 
 
 
 
 
Strokovno delo v vrtcu je naravnano tako, da otrokom omogoča varno, zdravo, čustveno, toplo in 
srečno otroštvo z vplivanjem na razvoj otrokovih miselnih, telesnih, čustvenih in socialnih sposobnosti 
skozi ves dan. 
 
JUTRANJI SPREJEM OTROK 
 
Jutranji sprejem je vsakdanji stik otrok z vzgojiteljico in drugimi otroki v vrtcu. Hkrati se v tem času 
ponuja tudi možnost za kratek razgovor med strokovno delavko in starši o počutju, razpoloženju in 
doživljanju otroka. 
 
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO 
 
V dnevnem redu se igra otrok spontano prepleta s strokovno pripravljenimi dejavnostmi. Vzgojiteljica 
in pomočnica vzgojiteljice poskrbita za ureditev prostora, pripravo materiala in sredstev oziroma za 
pogoje, v katerih upoštevata otrokov razvoj in potrebe. S tem omogočata otrokom ustvarjanje, 
sproščanje domišljije, raziskovanje in preizkušanje ter zadovoljevanje želja, potreb in interesov. 
Dejavnosti potekajo v vrtcu ali zunaj njega. Otroci razvijajo svoja nagnjenja in sposobnosti. Izvajamo 
pedagoški proces, s pomočjo katerega dosegamo globalne cilje pedagoške vzgoje. 
 
PREHRANJEVANJE OTROK 
 
Dnevno zagotavljamo tri obroke hrane. Za žejo ponudimo vodo, limonado ali nesladkan čaj. Otroci 
imajo v igralnicah vedno na razpolago tudi sadje. Z vzgojnega vidika otroke navajamo na 
prehranjevalno kulturo ter na zdrave prehranjevalne navade. Obroke pripravljamo v lastnih kuhinjah in 
v kuhinjah osnovnih šol. 
 
POČITEK 
 
Potrebe po počitku zagotavljamo v skladu z življenjskim ritmom in željami posameznega otroka ter v 
dogovoru s starši. Spanje ni obvezno. Otrokom, ki počitka ne potrebujejo, nudimo dejavnosti, ki jih 
umirijo in jim nudijo drugačno možnost počitka: individualna igra v kotičkih, ogled knjig, poslušanje 
pravljice. 
                                      
 
                                                     
 
 
 
 
 
 

DAN V VRTCU 
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Pravice staršev in otrok so določene v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih. 

 

• Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični 
državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki (v nadaljevanju 
besedila starši). 

 

• Otrokom, ki so vključeni v javne vrtce, država zagotavlja možnost za optimalen razvoj ne glede 
na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno 
konstitucijo itn.. Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem 
področju. 

 

• Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik ter pravice do 
izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to 
povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem 
kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. 

 

• Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni. 
 

• Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke, do obveščenosti o življenju 
ter delu v vrtcu in v skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati 
meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca. 

 

• Ob vstopu v vrtec le-ta omogoči staršem postopno uvajanje otroka tako, da smejo biti skupaj z 
njimi v skupini v obdobju, ki lahko traja več tednov. 

 
                            

 
 

 
 
                                                    V vrtcu Mlinček Oplotnica otroci luščijo koruzo. 
 
 

PRAVICE STARŠEV IN OTROK 
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Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to 
sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. 
 
NAČINI SODELOVANJA: 
 

• Informativna 
✓ roditeljski sestanki 
✓ informacije preko stenčasov, glasila … 
✓ pogovorne ure vsak prvi torek v mesecu od 17.00 do 18.00 ure 
✓ dodatne pogovorne ure na željo staršev 
✓ svet staršev vrtca 
✓ svet zavoda  

 

• Družabna 
✓ izleti 
✓ rojstni dan otroka 
✓ zabavne, tekmovalne igre 
✓ kostanjev piknik 
✓ odprta vrata vrtca … 

 

• Kulturna 
✓ razne prireditve in nastopi otrok (pevski zbor, folklora, razstava otroških likovnih del, 

pozdrav pomladi, slovo od vrtca …) 
 

• Izobraževalna 
✓ podpora družinam preko predavanj in delavnic 

 
 
 
 

 
 
 

• Pisno sporočite spremembo programa ali izpis otroka za mesec vnaprej na sedež zavoda. 
 

• Javite bistveno spremembo socialnih razmer, ki vpliva na dohodek družine in plačilo staršev.  
  

• Redno plačujte oskrbnino, izračunano na podlagi odločbe ustanovitelja o razvrstitvi v plačilni razred 
na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, Ur. list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 
102/09.  

 

• V slučaju neporavnane obveznosti staršev za oskrbnino si vrtec pridružuje pravico, da v naslednjem 
šolskem letu prepiše otroka na tisto enoto, kjer je prosto mesto. 

 
 

SODELOVANJE S STARŠI 

PRIPOROČILA IN OBVEZNOSTI STARŠEV 
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• Pri vpisu drugega otroka iste družine, morajo starši imeti poravnane vse obveznosti za že vpisanega 
otroka. V nasprotnem slučaju vpis ne bo mogoč. 

 

• V slučaju neporavnanih obveznosti oskrbnine staršem vrtec ne izda potrdila o vpisu oziroma 
prisotnosti otroka v vrtcu. 

 

• Priporočamo, da izkoristite možnost, ki jo imate v primeru bolezni vašega otroka, ki je daljša od 
enega meseca. Na pristojni oddelek Občine oddajte vlogo, v kateri prosite za oprostitev plačila 
vrtca. 

 

• Priporočamo, da izberete oblike sodelovanja, za katere menite, da vam najbolj ustrezajo. 
 

• Sporočite strokovnemu delavcu spremembo bivališča in telefonske številke.  
 

• Odsotnost otroka sporočite do 8.00 ure.  
 

• Zagotovite spremstvo otroka v vrtec in iz njega s polnoletno osebo, kot to določa Zakon o pravilih 
cestnega prometa, Ur. list RS, št. 109/2010, 7. odstavek. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši 
od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka.  

 

• V primeru, da otrok nima spremstva starša ali skrbnika, dajte vzgojiteljici pisno dovoljenje. 
 

• Otroka osebno predajte strokovni delavki. 
 

• Sporočite vzgojiteljici dan in čas vašega obiska v oddelku, ko želite sodelovati pri dejavnostih.  
 

• Pred vključitvijo v vrtec opravite z otrokom zdravniški pregled in oddajte strokovni delavki ustrezno 
potrdilo. V primeru prehranske alergije kuhamo za otroke dietno hrano. Zdravniško potrdilo 
pediatra čim prej oddajte strokovni delavki. Ob tem priporočamo tudi pogovor z organizatorko 
prehrane. 

 

• Vzgojiteljici povejte nujno potrebne informacije o otrokovih zdravstvenih posebnostih ter pri 
dnevnem sprejemu tudi o njegovem počutju. 

 

• V slučaju bolezni otroka zadržite doma in vzgojiteljici sporočite vzrok izostanka. V vrtcu otrokom ne 
dajemo zdravil, razen na podlagi pisnega potrdila in priporočila zdravnika. 

 

• Priporočamo, da prebirate vam namenjena pisna obvestila (oglasne deske, internetna stran, 
publikacija za tekoče šolsko leto, ki jo prejmete pri vzgojiteljici vašega otroka in je vedno na vpogled 
pri njej). 

 

• Upoštevajte meje vašega soodločanja, sprejmite strokovne usmeritve vrtca. 
 

• Priporočamo, da otrok v vrtec ne nosi nakita  – zlatnine, da ima rezervno oblačilo, ob dežju pa 
primerno obutev ter dežni plašč ali dežnik. 

 

• Rojstni dan otroka praznujemo ob hrani, ki jo dobijo otroci za malico v vrtcu, zato vas prosimo, da v 
vrtec ne prinašate hrane. 

 

• Spoštujte sprejete dogovore in naš poslovni čas. 
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• Zaradi lažje organizacije poslovalnega časa oddelka in delovnega časa strokovnih delavcev, vas 
prosimo, da sporočite vzgojiteljici čas bivanja vašega otroka v vrtcu. 

 

• Javni uslužbenci smo dolžni delovati v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Ur. list RS, št. 45/2010). Obvezuje nas, da delujemo v skladu s krepitvijo delovanja pravne države, 
integritete in transparentnosti. 

 

• Z otroškimi vozički, rolerji in ostalimi pripomočki, ki so namenjeni uporabi na prostem, ni dovoljena 
vožnja po hodnikih in igralnicah vrtca. Dostop v te prostore je omogočen zgolj osebam na 
invalidskih vozičkih. 

 

 

 
 

                                     V vrtcu Šmartno otroci lovijo milne mehurčke. 

 
 

 

   
 
                                            Otroci iz vrtca Zgornja Ložnica nabirajo gozdne plodove.  
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