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VIZIJA IN POSLANSTVO VRTCA 

 

»Z MAJHNIMI KORAKI V ZDRAVO IN SREČNO OTROŠTVO« 

 
Osebni razvoj človeka, ki se začne z rojstvom in nadaljuje vse življenje, je dialektičen proces, 

ki se začenja s spoznavanjem samega sebe in se nato odpira v odnose z drugimi. Zato je 

osrednja naloga vrtca skrb za raznolike izzive, ki omogočajo pridobivanje izkušenj v smislu 

sodelovanja in dogovarjanja. 

Verjamemo, da lahko s svojo strokovnostjo in ustvarjalnostjo, nudimo otrokom, staršem in 

zaposlenim PRIJAZEN in VAREN vrtec, v katerem bodo odraščali srečni in zdravi otroci.  

 

Naše osnovno poslanstvo je vzgoja, izobraževanje in varstvo predšolskih otrok. Otroci so v 

vrtcu velik del dneva, zato želimo z ustreznimi pristopi poskrbeti za spodbude, ki pri otrocih 

ohranjajo in spodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in kritičnost. Na ta način želimo pomagati 

staršem pri postavljanju osnov za vseživljenjsko učenje njihovih otrok. 

 

Zagotavljati želimo raznolike izzive ter skrbeti za uravnoteženo ponudbo dejavnosti, ki bodo 

posegale na vsa področja otrokovega gibalnega, socialnega, čustvenega in spoznavnega 

razvoja, s posebnim poudarkom na verbalizaciji. 
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1 OPREDELITEV LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

 
Po 21. čl. Zakona o vrtcih je letni delovni načrt (LDN), osrednji dokument, s katerim 

zagotavljamo organizacijo in podrobno vsebino življenja in dela v vrtcih. Pri načrtovanju 

LDN izhajata Vrtec Šentilj in Vrtec Ceršak iz potreb otrok, staršev in okolja. 

 

Osnove za načrtovanje  vzgojno-izobraževalnega dela so: 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

 Zakon o vrtcih in ostali normativni akti, 

 Odlok o ustanovitvi, 

 Kurikulum za vrtce, 

 realizacija LDN  minulega leta, 

 LN strokovnih delavk, 

 materialni in kadrovski pogoji ter potrebe okolja. 

 

LDN omogoča staršem, strokovnim organom in družbenemu okolju vpogled ter spremljanje 

in vključevanje v življenje in delo vrtca, hkrati pa je osnova za realizacijo načrtovanih vsebin.  
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2 OSNOVNI PODATKI 

Ustanoviteljica vrtca je Občina Šentilj. 

 

Vrtec Šentilj in Vrtec Ceršak sta od 1. 9. 1996 organizacijski enoti Osnovne šole Rudolfa 

Maistra Šentilj. 

 

Ravnateljica šole in vrtca je Mihelca Fajs. 

Pomočnica ravnateljice je Petra Kašman Jelenko. 

Vodja Vrtca Ceršak je Barbara Škerlec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrtec Šentilj 

Starost 

vključenih otrok, 

 št. otrok 

Ime oddelka Oblika 

oddelka 

Osnovni normativ/ 

zakonsko povišan 

normativ ali znižan 

normativ 

Prosta 

mesta 

1 – 2 leti 

6 

ŽOGICE homogen                12/6 

(znižan osnovni normativ, 

prilagojen velikosti 

igralnice na 9 – prosta 

mesta) 

3 

1– 2 leti 

7 

ZVEZDICE homogen 12/7 

(prosta mesta) 

5 

 

1- 2 leti 

14 

BALONČKI homogen 

 

12/14 

(fleksibilni normativ +2) 

/ 

2 – 3 leta 

11 

LUNICE homogen                 12/11 

(glede na velikost 

igralnice je lahko v 

skupini 12 otrok – osn. 

normativ) 

1 

3 – 4 leta 

16 

DEŽNIKI homogen 

 

                17/16 

(osnovni normativ znižan 

zaradi  otroka s PP ) 

/ 

3 - 5 leta SONČKI homogen 17/17 / 

VRTEC ŠENTILJ 

ODPIRALNI ČAS: od 5. 30 do 16. 30 

V Vrtec Šentilj je v šol. letu 2020/21, 

vključenih 159 otrok v 9-ih oddelkih. 

(glede na evidenčni seznam bo med letom prišlo 

še vsaj 9 otrok) 

VRTEC  CERŠAK 

ODPIRALNI ČAS: od 5. 30 do 16. 00 

V Vrtec Ceršak je v šol. letu 2020/21  

vključenih 32 otrok v 2-eh oddelkih. 
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17 

 

 (ostane osnovni normativ 

zaradi otroka z PP) 

4 – 5 let 

20 

MLINČKI homogen 22/20 2 

4 – 5 let 

23 

COPATKI homogen 

 

22/23 

(fleksibilni normativ +1) 

1 

5 – 6 let 

23 

KLOBUKI homogen 

 

                22/23 

(fleksibilni normativ +1) 

1 

5 – 6 let 

22 

KORENJAKI 

(v prostorih OŠ) 

homogen 22/22 

(ostane osnovni normativ 

zaradi otroka s PP) 

/ 

SKUPAJ 

159 otrok 

   13 

2.1 Vrtec Ceršak 

 

Starost vključenih 

otrok, 

 št. otrok 

Ime 

oddelka 

Oblika 

oddelka 

Osnovni normativ/ 

zakonsko povišan 

normativ 

Prosta 

mesta 

1 – 3 let 

13 

CEPETAVČKI kombiniran 13/13 / 

3 – 5 let 

19 

PEDENJPEDI heterogen 19/19 

(ostane osnovni normativ 

zaradi dveh otrok s PP) 

/ 

SKUPAJ 32 otrok   32/32 

 

0 
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3 PREDNOSTNE NALOGE V LETU 2020/2021 

 
Prednostne naloge vrtcev v tem šol. letu so: 

 

- otrokom bomo tudi  v tem šolskem letu nudili priložnost, da se čim večkrat srečajo z 

lutkami, saj te nudijo možnost za dosego različnih VIZ ciljev (stimuliranje domišljije, 

razvijanje socialno-interakcijskih spretnosti, opazovanje sveta z vsemi čutili, 

sproščanje strahov, agresije in frustracij na sprejemljiv način,..); 

 

      -     otroke stare od štirih let naprej bomo tako odpeljali v Lutkovno gledališče Maribor,  

            kje si bodo ogledali lutkovno predstavo, za mlajše otroke obeh vrtcev pa bodo lutkarji  

            LGM predstavo zaigrali v vrtcu in v KD Ceršak;  

  

      -     zaradi pojava novega korona virusa bodo prilagojene nekatere aktivnosti vrtca. Mlajši  

            otroci imajo manjših sposobnosti majhnih otrok za razumevanje situacije je izvajanje      

            nekaterih ukrepov NIJZ oteženo ali onemogočeno. Ukrepe bomo izvajamo v obsegu,  

            kolikor je  to možno in izvedljivo zaradi narave dela in sposobnosti dojemanja otrok.        

            Predvsem bomo otroke še naprej navajali na ustrezno higieno kihanja in kašlja ter  

            higieno rok. Predvsem pa je pomembno, da bolni zaposleni in otroci ostanejo doma. 

 

. 
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 4   ORGANIZACIJA DELA IN DELOVNI ČAS 

 
Vrtec Šentilj in Vrtec Ceršak delujeta praviloma v okviru poslovnega časa na sedežu 

organizacijske enote vrtcev. Zavod si pridržuje pravico, da zaradi racionalnega poslovanja 

združuje več oddelkov otrok na začetku in v zadnjem delu poslovnega časa ter ob pojavu 

izjemnih okoliščin (poletni meseci, počitnice, itd). Prav tako lahko med počitnicami zaradi 

manjšega števila otrok v Vrtcu Ceršak (manj kot 10), le-te vključimo v Vrtec Šentilj. Vrtec 

Ceršak je vsako leto v mesecu avgustu zaprt, otroci so v tem času vključeni v Vrtec Šentilj. 

3.1 Uradne ure 

IME IN PRIIMEK NAZIV TELEFON URADNE URE 

Mihelca FAJS ravnateljica 02 650 61 10 7. 00 − 15. 00 

Karolina LORBER 

Metka ŠTRAUS 

računovodstvo 

administracija 

02 650 61 05 7. 00 − 15. 00 

Petra KAŠMAN  

JELENKO 

pom. ravnateljice 02 650 61 12 9. 00 − 14. 15 

Barbara ŠKERLEC vodja Vrtca Ceršak 059 0321 78 7. 00 −   8. 00 

 

 
SVETOVALNA  

     DELAVKA 

NAZIV TELEFON DELOVNI 

ČAS  

V VRTCU 

VRTEC 

Jasna POTISK 

(Valerija 

SOBOČAN do 

1. 1. 2021) 

 

prof. biologije in 

pedagogike 

02 650 61 12       po urniku    - Šentilj, 

   - Ceršak 

 

 

IZVAJALKA 

DSP 

NAZIV TELEFON DELOVNI ČAS  

V VRTCU 

VRTEC 

Mateja ROŽANC     

       VALH 

specialni 

pedagog 

  02 650 61 12 

 

po urniku - Šentilj, 

- Ceršak 

Sandra 

SEIFRIED 

logopedinja 02 650 61 12 

 

 

po urniku - Šentilj 

 

 

Svetovalna delavka spremlja razvoj otrok v skupinah in pomaga strokovnim delavkam in 

staršem ob morebitnih težavah pri otrocih.  

Dodatna strokovna pomoč pa je namenjena otrokom s posebnimi potrebami na podlagi  

odločbe o usmeritvi in zapisnika multidisciplinarnega tima na osnovi zakona o celostni 

zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP). 

 

V prilogi je LDN svetovalne službe vrtca. 
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4 ZAPOSLENI V VRTCU 

4.1 Strokovni delavci 

4.1.1 Vrtec Šentilj 

VZGOJITELJICA 

PREDŠOLSKIH 

OTROK 

Delovni 

čas 

VZGOJITELJICA 

PO - 

POMOČNICA 

VZGOJITELJICE 

Delovni čas Informacije: 

čas /tel. št.  

Alenka ZEMLJIČ  7. 00 –14. 30 Barbara FERK 7. 30 –15. 30 7. 30 – 8. 00 

02 650 61 12 

Cvetka JAUNIK 7. 15 –14. 45 Sonja BEŠTER 7. 30 –15. 30 7. 30 – 8. 00 

02 650 61 12 

Nataša ŠAUPERL 7. 30 – 15. 00 Zdenka 

KRAMBERGER 

8. 00 –16. 00  8. 00 – 8.30 

02 650 61 12 

Heidi E. VEBER 7. 30 –15. 00 
  

Andreja  

REISMAN 

7. 30 – 15. 30 7. 30 – 8. 00 

02 650 61 12 

Mirjana ŠEF BERCE 7. 00 – 14. 30 Milena HORVAT 7. 30 –15. 30 7. 30 – 8. 30 

02 650 61 12 

Nina TUCELJ /Anja 

UNGER - nadomeščanje 

7. 30 – 15. 00 Brigita MAJHENIČ 7. 30 – 15. 30 7. 30 – 8. 30 

02 650 61 12 

Maruša MAVRIČ 7. 00 – 14. 30 Bojana ŠTANC 8. 00 – 16. 00 8. 00 – 8. 30 

02 650 61 12 

Ksenija  BREG 7. 30 –15. 00 Iza HEREGA 8. 50 - 15.15 9. 00 – 9. 30 

02 650 61 12 

Petra BOHL 7. 00 – 14. 30 Jadranka KIKL 5. 30 –13. 30 7. 30 – 8. 00 

02 650 61 12 

Bernarda BREC 7. 00 – 13. 30 Ines NERAT 8. 00 – 16. 00 12. 15 –12.45 

02 650 61 12 

Petra KAŠMAN 

JELENKO 

6. 15 – 14.15 

 

Marija EFERL 7. 30 – 15. 30 7.30 – 8.00 

02 650 61 12 

 

Delovni čas strokovnih delavk se tedensko spreminja, le delovni čas delavke, ki odpira je 

enak skozi vse šolsko leto.  
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4.1.2 Vrtec Ceršak 

 

VZGOJITELJICA PO Delovni 

čas 

VZGOJITELJICA 

PO -POMOČNICA 

VZGOJITELJICE 

Delovni čas Informacije: 

čas/tel. št.  

Vesna BRENHOLC 7. 00 –14. 30 Brigita BELŠAK 5. 30 – 13. 30 7. 30 – 8.00 

059 0321 78 

Barbara ŠKERLEC 

 

7. 30 – 15. 00 Heidi ROŠKER 8. 00 –16. 00 7. 30 – 8. 00 

059 0321 78 

 

Vzgojiteljice (12) in pomočnice vzgojiteljic (13), tedensko menjajo delovni čas. 

 

Petra Kašman Jelenko opravlja dela in naloge pomočnice ravnateljice. Ima 8 urno tedensko 

obvezo dela z otroki. V sklopu teh ur opravlja vzgojno delo z otroki  zjutraj in v oddelku 

KLOBUKOV. 

4.2 Tehnično osebje 

4.2.1 Vrtec Šentilj 

Računovodsko - administrativna delavka: Karolina Lorber 

Administrator: Metka Štraus 

Hišnik: Dušan Gojić 

Kuharica, gospodinja, perica, čistilka, organizator prehrane, organizator zdravstvenega 

režima: Škerlak Suzana, Lešnik Anita, Škerget Anita, Bezjak Vesna, Lesjak Marija, 

Kolerič Janja, Romič Marjana, Marta Kocbek 

4.2.2 Vrtec Ceršak 

Računovodsko-administrativna delavka: Karolina Lorber 

Administrator: Metka Štraus 

Hišnik: Dušan Gojić 

Kuharica, perica, čistilka: Jelka Hauc 
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5 PREHRANA 

Prehrana v vrtcu je uravnotežena. Je kalorično in biološko polnovredna, vsebuje optimalna 

razmerja vseh sestavin in skupin živil. Obroki so enakomerno razporejeni v času bivanja otrok 

v vrtcu. Za žejo otroci pijejo nesladkan čaj in neoporečno vodo. 

Omogočamo tudi pripravo dietne prehrane, vendar le na osnovi izdanega zdravniškega 

potrdila otrokovega izbranega pediatra, torej za medicinsko indicirane diete. 

Hrano pripravljamo iz svežih živil. Pri tem upoštevamo smernice dobre higienske prakse –

HACCP, ki so nam v pomoč pri izvajanju notranjega nadzora. Jedilniki so pestri in sezonsko 

obarvani. 

Kosila se za otroke obeh vrtcev pripravljajo v centralni kuhinji osnovne šole, ostali obroki 

(zajtrki, malice) pa v razdelilnih kuhinjah. 
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6 VIZ PROGRAMI PREDŠOLSKE VZGOJE 

 

 DNEVNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: do 9 ur 

 POLDNEVNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: z zajtrkom in kosilom 

 

Oba programa sta namenjena otrokom od napolnjenega 11. meseca starosti do vstopa v  

osnovno šolo. Dnevni in poldnevni programi vzgoje in varstva v obeh vrtcih potekajo vsak 

dan tako, da je zagotovljeno načrtovano, organizirano in sistematično izvajanje programov s 

katerimi uresničujemo temeljne cilje predšolske vzgoje. 
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7 ODDELKI 

7.1 Vrtec Šentilj 

 

Vzgojno-izobraževalno delo poteka v vrtcu od 5.30 do 16.30 in je organizirano v devetih 

oddelkih: 

 

ODDELEK, 

STAROST OTROK 

ŠTEVIL

O 

OTROK 

STROKOVNI DELAVCI 

ODDELKA 

OPOMBE 

ŽOGICE 

1- 2 leti      (1. st. obd.) 

6 Alenka ZEMLJIČ 

Barbara FERK 

 

ZVEZDICE 

1 – 2 leti     (1. st. obd.) 

7 Cvetka JAUNIK 

Sonja BEŠTER 

 

BALONČKI 

1 – 2 leti     (1. st. obd.) 

14 Nataša ŠAUPERL 

Zdenka KRAMBERGER 

 

LUNICE 

2 – 3 leta    (1. st. obd.) 

11 Heidi E. VEBER 

Andreja REISMAN 

 

DEŽNIKI 

3 – 4 leta    (2. st. obd.) 

16 Mirjana ŠEF BERCE 

Milena HORVAT 

 

SONČKI 

3 – 4 leta    (2. st. obd.) 

                

17 Nina TUCELJ (Anja 

UNGER) 

Brigita MAJHENIČ 

Anja UNGER 

(nadomešča delavko na 

porodniškem dopustu) 

MLINČKI 

4 – 5 let      (2. st. obd.) 

20 Maruša MAVRIČ 

Bojana ŠTANC 

 

COPATKI 

4 – 5 let      (2. st. obd.) 

23 Petra BOHL 

Jadranka KIKL 

 

KLOBUKI 

5 – 6 let      (2. st. obd.) 

23 

 

Ksenija BREG 

Iza HEREGA 

 

KORENJAKI 

5 – 6 let      (2. st. obd.) 

22 Bernararda BREC 

Ines NERAT 

 

SKUPAJ: 

10 ODDELKOV 

159   

 

Oddelki se zjutraj in popoldne združujejo tako, da je v oddelkih prvega starostnega, 

zagotovljena daljša sočasna prisotnost dveh strokovnih delavk. Prav tako se otroci vseh 

oddelkov združujejo zjutraj od 5. 30 do 6. 30 in popoldne od 15. 00 do 16.30 z upoštevanjem 

razdalje med otroki  iz različnih skupin (priporočila NIJZ). 
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7.2 Vrtec Ceršak 

Vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu poteka od 5. 30 do 16. ure in je organizirano v dveh 

oddelkih. 

 

ODDELEK / 
STAROST OTROK 

ŠTEVILO 

OTROK 

STROKOVNI DELAVCI 

ODDELKA 
OPOMBE 

CEPETAVČKI 

1–3  let (kombiniran oddelek) 

13 Vesna BRENHOLC 

Brigita BELŠAK 

 

PEDENJPEDI 

3–5 let   (2. st. obd.) 

19 Barbara ŠKERLEC 

Heidi ROŠKER 

 

SKUPAJ:  

2 ODDELKA 

32   

 

Oddelka se zjutraj in popoldne združujeta tako, da je zagotovljena čim daljša prisotnost dveh 

strokovnih delavk. 

 

Delovna obveza vzgojiteljic predšolskih otrok v obeh vrtcih:  imajo 7,30 urni  delovni čas 

(vključen 30 minutni odmor in dnevno 1-urno načrtovanje  VIZ dela z vodenjem 

dokumentacije izven oddelka). Dodatno dnevno 30 minutno  dnevno obvezo v okviru 40-

urnega delovnega tedna, opravijo s pogovornimi urami in  sestanki, z udeležbo na ped. 

konferencah, strokovnih aktivih in  izobraževanjih, s  projektnimi delom in delom s študenti 

ali dijaki. 

 

Delovna obveza vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnic vzgojiteljic v obeh vrtcih: v  

tednih, ko imajo 8 urni delovni čas, vsak dan pol ure opravljajo spodaj navedene zadolžitve 

izven oddelka. V tednu, ko imajo 7,30 urni delovni čas, dodatno dnevno pol urno obvezo v 

okviru 40-urnega delovnega tedna opravijo s pogovornimi urami, sestanki, z udeležbo na 

strokovnih aktivih, pedagoških konferencah in na izobraževanjih. 

V  sodelovanju z vzgojiteljicami pripravijo materiale za VIZ delo v oddelku, redno skrbijo za 

dopolnjevanje igralnih kotičkov, redno razkužujejo igrače in druge did. pripomočke. Prav tako 

skrbijo za urejenost posteljnine, skupnih prostorov, polic z igračami in materialom ipd. 

 

Vzgojiteljice PO in  vzgojiteljice PO - pomočnice vzgojiteljic skupaj načrtujejo delo, 

dopolnjujejo didaktični material, sredstva v kotičkih, skrbijo za literaturo, za obvestila na 

oglasnih deskah in v kotičkih za starše. V okviru kurikuluma skupaj z otroki izdelujejo 

plakate o življenju in delu vrtca. 
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8 RODITELJSKI SESTANKI, POGOVORNE URE 

 

8.1 Roditeljski sestanki 

 

DATUM VSEBINA 
1. roditeljski sestanek − 

Vrtec Šentilj 

med 14. 9. 

in17. 9. 2020 

ob 16. 30 uri 

Oddelčni roditeljski sestanki z informacijami ob 

začetku šol. leta. 

1. roditeljski sestanek –   

Vrtec  Ceršak 

med 16. in 

17. 9. 2020 

ob 16. uri 

Oddelčni roditeljski sestanki z informacijami ob 

začetku šol. leta. 

2. roditeljski sestanek −   

Vrtec Šentilj 

28. 1. 2021 

ob 17. uri 

Predavanje za starše in seznanitev staršev z 

dejavnostmi do zaključka šolskega leta (v kolikor 

bo mogoče ob upoštevanju epidemiološke slike v 

državi – sicer bodo sestanki samo oddelčni). 

2. roditeljski sestanek –   

Vrtec Ceršak 

28. 1. 2020 

ob 16. uri 

Predavanje za starše in seznanitev staršev z 

dejavnostmi do zaključka šolskega leta (v kolikor 

bo mogoče ob upoštevanju epidemiološke slike v 

državi – sicer bodo sestanki samo oddelčni). 

 

8.2 Pogovorne ure za starše 

8.2.1 Vrtec Šentilj 

ODDELEK URA DAN V MESECU 
 

vsi oddelki vrtca 

 

različno  

Vzgojiteljice opredelijo dan, namenjen 

pogovornim uram,  

 v letnem načrtu oddelka. Zaradi zajezitve 

širjenja korona virusa bomo imeli v tem šol. 

letu pogovorne ure po telefonu (2-krat 

mesečno), razen v izjemnih primerih. 

 

8.2.2 Vrtec Ceršak 

 

 ODDELEK URA DAN V MESECU 
 

oba  oddelka vrtca 

 

različno 

Vzgojiteljice opredelijo dan, namenjen 

pogovornim uram,  

 v letnem načrtu oddelka. Zaradi zajezitve 

širjenja korona virusa bomo imeli v tem šol. 

letu pogovorne ure po telefonu (2-krat 

mesečno), razen v izjemnih primerih. 
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9 DODATNE ZADOLŽITVE V OKVIRU DELOVNE OBVEZE 

STROKOVNIH DELAVK 

 

9.1 Vrtec Šentilj 

 

NALOGA ODGOVORNA ROK IZVEDBE 
knjižnica v vrtcu Nina TUCELJ 

Cvetka JAUNIK 

vse leto 

razstave likovnih izdelkov 

otrok v Mariborski knjižnici 

− Knjižnici Šentilj 

Ksenija BREG 

Heidi E. VEBER 

vse leto 

likovni material Milena HORVAT vse leto 

instrumenti Nataša ŠAUPERL 

Marija EFERL 

vse leto 

telovadni kabinet Ksenija  BREG 

Jadranka KIKL 

vse leto 

skrb za lutke Petra BOHL 

Mirjana ŠEF BERCE 

Heidi Elizabeth VEBER 

vse leto 

kabinet 1. starostnega 

obdobja 

Barbara FERK 

Sonja BEŠTER 

Zdenka KRAMBERGER 

vse leto 

zuananji kabinet in kabinet 2. 

starostnega obdobja 

Bojana ŠTANC  vse leto 

posteljnina Jadranka KIKL  

mladinski tisk Petra BOHL vse leto 

oglasne deske  1. st. obdobje vse strokovne delavke 

 

vse leto 

oglasne deske  2. st. obdobje vse strokovne delavke 

  

vse leto 
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AV sredstva internetna stran, 

prispevki za glasilo 

Petra KAŠMAN JELENKO 

Mirjana ŠEF BERCE 

Nina TUCELJ 

vse leto 

urejenost skupnih prostorov vse strokovne delavke 

 

vse leto 

 

 

 

9.2 Vrtec Ceršak 

 

NALOGA ODGOVORNA ROK IZVEDBE 
knjižnica v vrtcu Vesna BRENHOLC 

Barbara ŠKERLEC 

vse leto 

kabinet z didaktičnimi 

sredstvi, materialom 

vse strokovne delavke vse leto 

telovadni rekviziti vse strokovne delavke vse leto 

mladinski tisk Barbara ŠKERLEC vse leto 

urejenost oglasnih desk vse strokovne delavke vse leto 

AV sredstav in internetna 

stran, prispevki za glasilo 

Vesna BRENHOLC 

Barbara ŠKERLEC 

vse leto 

urejenost skupnih prostorov vse strokovne delavke vse leto 
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10 OBOGATITVENE IN DODATNE DEJAVNOSTI 

 
Ob rednih dejavnostih potekajo v obeh vrtcih še dodatne in obogatitvene dejavnosti, v katere 

so vključeni otroci glede  na interese in sposobnosti. Izvajajo jih strokovne delavke in zunanji 

sodelavci. 

 

10.1 Vrtec Šentilj 

 
DEJAVNOST IZVAJALEC ČAS IZVEDBE PROSTOR 

PEVSKI ZBOR 

Klobuki, Copatki 

Korenjaki 

Nataša ŠAUPERL/Anja 

UNGER 

Tina LAPI (šola) 

enkrat tedensko zbornica/ 

večnamenski 

prostor 

DRUŽABNE IGRE  

Mlinčki, Sončki, Dežniki 

Petra BOHL enkrat tedensko 

ena skupina 

večnamenski 

prostor 

URA PRAVLJIC za 

skupine 1. st. obdobja  

Mirjana ŠEF BERCE mesečno  igralnica 

PRAVLJIČNE URE V 

KNJIŽNICI ŠENTILJ za 

otroke od 3. let naprej 

Sabina KOTNIK 

knjižničarka Mariborske 

knjižnice, Knjižnice 

Šentilj 

vse leto 

 

knjižnica Šentilj 

*** GLEDALIŠKI  

ABONMA 

Gledališče KU KUC  

Beltinci 

4 predstave (od 

marca do junija 

2021) 

večnamenski 

prostor 

ŠPORTNI PROGRAM 

MALI SONČEK 

oddelki od 2. leta naprej 

Strok. delavke: 

Balončkov, Lunic, 

Dežnikov, Sončkov, 

Mlinčkov, Copatkov, 

Klobukov in Korenjakov 

vse leto večnamenski 

prostor, igrišča, 

širše okolje 

FOLKLORA 

Korenjaki 

Zdenka ŠABEDER enkrat tedensko  igralnica 

Korenjakov 

IGRIVA KOŠARKA Saško ZEMLJIČ enkrat tedensko šolska telovadnica 

Šentilj 

***PLESNI TEČAJ Plesna šola SAMBA 

(v 2. polovici šol leta) 

enkrat  tedensko večnamenski 

prostor 

***TEČAJ NEMŠKEGA 

JEZIKA 

najstarejši otroci vrtca 

Valerija SOBOČAN 

(v  2. polovici šol. leta) 

enkrat tedensko večnamenski 

prostor 

***ŠPORTNA VADBA  

ŠPORTNI JUNAK 

Športno društvo- Športni  

junak 

(v 2. polovici šol. leta)  

 

enkrat tedensko večnamenski 

prostor 

***PLAVALNI TEČAJ JONA VADBA- Črtomir 

MATEJEK 

1 teden 

april – junij 

2021 

Športni park Ruše 
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10.2 VrtecCeršak 

 
DEJAVNOST IZVAJALEC ČAS  IZVEDBE PROSTOR 

PRAVLJIČNE URE  V 

VRTCU 

Sabina KOTNIK – 

knjižničarka 

Mariborske knjižnice, 

Knjižnice Šentilj 

vse leto 

enkrat mesečno 

igralnica 

*** GLEDALIŠKI 

ABONMA 

Gledališče KU KUC 

Beltinci 

4 predstave (od marca 

do junija 2021) 

KD Ceršak 

ŠPORTNI PROGRAM 

MALI SONČEK 

(od 2. leta naprej) 

Cepetavčki, Pedenjpedi vse leto igrišče, 

igralnica, 

gozd, 

IGRIVA KOŠARKA Saško Zemljič enkrat tedensko šolska 

telovadnica - 

Šentilj 

*** PLESNI TEČAJ 

(od treh let naprej) 

Plesna šola SAMBA 

 

enkrat  tedensko 

(v 2. polovici šol leta) 

igralnica 

*** TEČAJ 

NEMŠKEGA JEZIKA 

(najstarejši otroci vrtca) 

Tečaj nemškega jezika 

 

enkrat tedensko 

(v 2. polovici šol leta) 

igralnica 

***ŠPORTNA VADBA  

ŠPORTNI JUNAK  

(od 3. let naprej) 

Športno društvo- 

Športni junak  

 

enkrat tedensko 

(v 2. polovici šol leta) 

večnamenski 

prostor Vrtca 

Šentilj 

*** PLAVALNI TEČAJ JONA VADBA- 

Črtomir MATEJEK 

1 teden 

april - junij 2021 

Športni park 

Ruše 

 

Navedene dejavnosti bodo organizirane v obratovalnem času vrtcev le ob zadostnem številu 

prijav in predvsem za otroke od 3 do 6 let. Obogatitvene dejavnosti vodijo strokovne delavke 

vrtca, dodatne pa zunanji izvajalci.  

 

Stroške nekaterih dodatnih dejavnosti*** krijejo starši.  

 

Dejavnosti, ki jih starši plačajo, bodo potekale izven rednega programa, in sicer po 15.  uri, ko 

se oddelki že združujejo. 
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11 PRAZNOVANJA V VRTCU IN DRUGI POMEMBNI 

DOGODKI 

VSEBINA ČASOVNA 

IZVEDBA 

DEJAVNOSTI 

ROJSTNI DNEVI OTROK vse leto -  praznovanje z veliko    

   pozornostjo slavljencu. 

TEDEN OTROKA – 

ODGOVOR JE POGOVOR 

ter 

PRAZNIK JESENI 

od 5. 10. do 9. 10. 

2020 

-  športne aktivnosti 

-  eksperimenti 

-  kostanjev piknik 

-  lutkovna predstava v izvedbi  

   strokovni delavk vrtca 

-  obisk ponija Lucky-ja (Konji                  

   pri zeleni  hiški iz  Ceršaka) 

DELAVNICA MEDIMEDO 

(Društvo študentov medicine 

Maribor) 

med 2. in  6. 11. 2020 

med 9. in 13. 11. 

2020 

-  delavnica za Copatke in Klobuke 

-  delavnica za Korenjake in         

   Pedenjpede 

TRADICIONALNI 

SLOVENSKI ZAJTRK 

20. november, 2020 -  tradicionalni slovenski    

   zajtrk 

-  pomen zdrave, domače  

   prehrane 

DAN RUDOLFA MAISTRA 23. november, 2020 -  izdelava plakatov v starejših     

   skupinah 

VESELI DECEMBER december, 2020 -  kreativne delavnice s člani    

   Medgeneracijskega centra  

   Šentilj 

-  druženje z varovanci VDC  

   Polž 

-  lutkovna igra za   

   otroke in obisk dedka Mraza 

-  božič na vasi (Ceršak)  

SLOVENSKI KULTURNI 

PRAZNIK 

februar, 2021 -  obisk knjižnice v Šentilju 

-  pravljični kotiček 

PUSTOVANJE 16. 2. 2021 -  pustno rajanje v vrtcu 

-  pustna povorka po kraju 

LUTKOVNA PREDSTAVA 

V LUTKOVNEM 

GLEDALIŠČU MARIBOR 

13. 4. 2021 

 

27. 5. 2021 

-  ogled lutkovne predstave  

   Deček in hiša (Pedenjpedi,     

                           Copatki) 

- ogled lutkovne predstave  

   Sneguljčica (Klobuki,  

                       Korenjaki) 

SPOMLADANSKO 

SREČANJE S STARŠI 

marec/april, 2021 -  prireditev za starše po                                      

   oddelkih. 

GOSTOVANJE 

LUTKOVNEGA 

GLEDALIŠČA MARIBOR 

pomlad, 2021 - lutkovna predstava: 

   Sonce, Luna, mesec 

   V Vrtcu Šentilj za  
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   otroke od 1-3 let 

   in  za otroke Vrtca Ceršak v KD  

   Ceršak 

   

SIMBIOZA GIBA IN 

SVETOVNI DAN ŠPORTA 

maj, 2021 -  razgibavanje na igrišču v  

   sodelovanju z MC Šentilj 

ZAKLJUČEK PROJEKTOV 

IN  ŠOLSKEGA LETA 

junij, 2021 -  oddelčne prireditve za starše,   

-  slovo bodočih  prvošolcev. 
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12 PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE 

12.1 Strokovni aktivi 

 

Strokovne aktive vodi pomočnica ravnateljice. Strokovni aktivi bodo predvidoma vsaj 4 krat v 

šol. letu. 

 

Predvidene vsebine: 

- poročila s seminarjev in drugih izobraževanj 

- uvajanje novitet v smislu procesno-razvojnega dela, 

- organizacija prostora − kotički za zagotavljanje otrokove individualnosti, dnevne rutine, 

- spodbujanje pozitivne interakcije med otroki, sodelavci in starši; 

- področja dejavnosti, sodelovanje s starši, evalvacija. 

12.2 Pedagoške konference 

 

Pedagoške konference so namenjene izboljšanju kvalitete vzgojnega dela. Vodi jih pomočnica 

ravnateljice. 

 

Tematika vzgojiteljskih zborov:   

 -  obravnava tekoče pedagoške problematike, 

 -  posredovanje zaključkov s sestankov ravnateljev, 

 -  aktualna problematika 

 -  seznanjanje z aktivnostmi v zavodu,  

 

 

V šolskem letu 2020/2021 se bo vzgojiteljski zbor sestal nekajkrat  letno oziroma po potrebi 

in obravnaval uresničevanje vzgojno-izobraževalnih ciljev, organizacijska in kadrovska 

vprašanja ter izvajanje LDN po vsebinah. 

 

 

Strokovni delavci se bodo glede na interese in potrebe udeleževali permanentnega 

strokovnega izobraževanja, ki ga organizira Ministrstvo za šolstvo (teme, razpisane v 

Katalogu stalnega strokovnega izpopolnjevanja za šolsko leto 2019/2020), Zavod za šolstvo 

in drugi, Inštitut za gozdno pedagogiko in drugi. 

Aktivno se bomo vključevale v delo študijskih skupin v okviru Zavoda za šolstvo, OE 

Maribor. 

Strokovno se bomo izobraževale tudi na skupnih  seminarjih in predavanjih, ki jih bo 

organizirala šola in predavanjih Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. 

 

 

Mentorstvo dijakom, študentom, pripravnikom 
 

Dijakom, študentom in pripravnikom bomo skozi vse leto nudili mentorstvo pri izvajanju 

potrebne prakse in nastopov.  

V tem šolskem letu bodo v naših vrtci prakso opravljali 4 dijaki III. gimnazije Maribor. 
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13 SODELOVANJE S STARŠI 

Starši so najbolj neposredna vez med vrtcem in njegovim družbenim okoljem, zato 

vključevanje staršev v življenje in delo vrtca pomembno prispeva h kakovosti predšolske 

vzgoje. Sodelovanje med vrtci in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj 

prav to sodelovanje veliko prispeva k dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. 

13.1 Svet staršev 

Vrtec Šentilj 
ODDELEK STAROST 

OTROK 

PREDSTAVNIK STARŠEV OPOMBE 

ŽOGICE 1 – 2 leti Mišela  SENČIČ  

ZVEZDICE 1 – 2 leti Nuša GOJIĆ  

BALONČKI 1 – 2 leti Nuša ANŽEL  

LUNICE 2 – 3 leta Andreja PUČKO KEGL  

DEŽNIKI 3 – 4 leta Sandra TRUNTIČ  

SONČKI 3 – 4 leta Damjan VIDOVIČ  

MLINČKI 4 – 5 let Nika PAŽON  

COPATKI 4 – 5 let Metka GAČNIK  

KLOBUKI 5 – 6 let Gregor FRAS  

KORENJAKI 5 – 6 let Anemari KARBA LESTAN  

 

Vrtec Ceršak 
ODDELEK STAROST 

OTROK 

PREDSTAVNIK STARŠEV OPOMBE 

CEPETAVČKI 1 – 3 leta Iris ARNUŠ  

PEDENJPEDI 3 – 6 let Nina MUSTER  

 

13.2 Druge oblike sodelovanja 

Roditeljski sestanki 

Pogovorne ure za starše 

Sodelovanje staršev v vzgojnem procesu: 

 pomoč pri uvajanju novincev; 

 predstavitev poklicev; 

 pomoč pri zbiranju odpadnega papirja, zamašakov; 

 skupna praznovanja; 

 pohodi in izleti ob zaključkih projektov; 

 predavanja za starše; 

 možnost sodelovanja pri dejavnostih VIZ procesa. 
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Pomoč staršem pri reševanju problemov: 

VSEBINE: 

 skrb za zdravje otroka, 

 reševanje težav v razvoju otroka, 

 odpravljanje govornih pomanjkljivosti. 

 

OBLIKE: 

Povezovanje s strokovnimi institucijami: 

 Center za sluh in govor Maribor (logoped), 

 Svetovalni center za otroke, mladostnikein starše Maribor, 

 Pediatrija Šentilj, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, 

 Center za socialno delo Maribor, OE Pesnica. 
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14 SODELOVANJE VRTCA Z OKOLJEM 

 
Vsak vrtec živi in dela v zanj specifičnem okolju in temu ustrezno je tudi povezovanje  

posameznega vrtca z okoljem. Povezovanje z okoljem je nujno, da lahko uresničimo 

zastavljene načrte in programe, a tudi zato, da se naše delo in prizadevanja pokažejo tudi 

navzven. Sodelovali bomo s/z: 

   

  Občina Šentilj (članki za glasilo, izpolnjevanje svojih obveznosti do ustanovitelja in   

       ustanovitelja do vrtca. 

 Knjižnica Šentilj (pravljične urice); 

 Policijsko postajo Šentilj (skrb za prometno varnost otrok), 

 Lovsko družino Ceršak (skrb za naravo, živali), 

 Konji pri zeleni hiški ( v Tednu otroka), 

 Konjeniškim klubom Branka Ceršak, 

 Gasilskim društvom Šentilj in Ceršak (osnove varstva pred požarom − vaja 

evakuacije v mesecu požarne varnosti, ki letos odpade), 

  Turističnim društvom Cer - Ceršak, 

  Medgeneracijskim centrom Šentilj, 

  dobrodelnima organizacijama RK Šentilj in Karitas Šentilj (zbiranje zvezkov v akciji  

 pokloni zvezek); 

 VDC Polž, Enota Šentilj (sodelovanje na srečanjih, ki bodo letos okrnjena) 

 

Oba vrtca se bosta aktivno povezovala tudi z drugimi institucijami, ki nas bodo povabile k 

sodelovanju. Za vse navedene dejavnosti so odgovorne strokovne delavke vrtcev. 
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15 SODELOVANJE S ŠOLO IN  Z ZUNANJIMI 

STROKOVNIMI INSTITUCIJAMI 

Sodelovanje z OŠ Šentilj in Podružnico Ceršak: 

 ogled prostorov osnovne šole, srečanja in druženja otrok, 

 

Vrtci: 

 sodelovanje z vrtci v šentiljski in pesniški občini, 

 izmenjava mnenj in izkušenj med strokovnimi delavkami drugih vrtcev. 

 

Gledališče KU - KUC Beltinci: 

 ogled gledaliških predstav (abonma). 

 

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: 

 zobozdravstvena preventiva, 

 razvojna ambulanta  

 

JSKD Pesnica: 

     ●      Zgodbožerčki (spoznavanje pisateljev domačega okolja), Revija otroških pevskih  

            zborov, obisk dedka Mraza 

 

Center za socialno delo Pesnica: 

 reševanje problemov, ki se pojavijo pri otrocih. 

 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše: 

      ●    izobraževanje  staršev in strokovnih delavcev 
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16 PROJEKTNO IN DRUGO DELO 

Projektno delo predstavlja dalj časa trajajoče, načrtno, dobro organizirano in izvajano 

dejavnost z jasnimi vzgojno-izobraževalnimi cilji.  

Vrtec Šentilj in Vrtec Ceršak bosta v šolskem letu 2018/2019 izvajala naslednje projekte: 

 

Projekti na ravni vrtca: 

 PROJEKT SIMBIOZA SKUPNOST - MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE; 

 PROJEKT PROSTOVOLJSTVO – zbiranje odpadnih kartuš in zamaškov); 

 PROJEKT KNJIGA – v sodelovanju s Knjižnico Šentilj. 

 

Projekti  in drugo delo v oddelkih: 

 PROJEKT  ŽIVIM ZDRAVO (Sobivanje)  - Žogice, Zvezdice, Balončki, Lunice, 

Dežniki, Sončki, Mlinčki, Copatki; 

 PROJEKT BRALNI NAHRBTNIK/ZPM – Žogice, Zvezdice, Balončki, Dežniki,  

Sončki  in  Cepetavčki; 

 PROJEKT BEREMO SKUPAJ – Pedenjpedi; 

 PROJEKT GOZDNI VRTEC –  Cepetavčki, Pedenjpedi, Klobuki in Korenjaki; 

 PROJEKT BIBA RAJA – 1. st. obdobje: Žogice, Zvezdice, Balončki; 

 PROJEKT ZGODBOŽERČKI/ZKD-JSKD (spodbujanje bralne kulture in 

spoznavanje domačih literarnih ustvarjalcev) – Korenjaki 

 PROJEKT VARNO S SONCEM – Lunice, Dežniki, Sončki, Mlinčki, Copatki, 

Klobuki, Pedenjpedi; 

 PROJEKT POMAHAJMO V SVET – Pedenjpedi; 

 PROJEKT POKLICI (predstavitev poklicev) – Korenjaki; 

 PROJEKT MALI VRTNARJI – Korenjaki; 

 SODELOVANJE NA RAZLIČNIH LIKOVNIH IN DRUGIH NATEČAJIH; 

 CICI VESELA ŠOLA – Mlinčki, Copatki, Klobuki, Korenjaki; 

 PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA PALČEK BRALČEK/ZPM – Lunice, 

Mlinčki, Copatki, Klobuki, Korenjaki in  Pedenjpedi. 

 

Če se bo med šolskim letom ponudila možnost vključitve v zanimiv in otrokom primeren 

projekt/dejavnost, se bomo, kot nam dopušča kurikulum, vanj tudi vključili. 

 

Izvajanje nekaterih projektov bo prilagojeno oz. se bo izvajalo le v primeru, če bo stanje glede 

korona virusa to omogočalo. 
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17 SKLAD VRTCA 

 

Namen sklada je financiranje nadstandardnih dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega 

programa. Sklad pridobiva sredstva s prostovoljnimi prispevki staršev, ki so podpisali 

pristopno izjavo, donatorjev. 

Člani sklada: Petra K. JELENKO, Barbara ŠKERLEC, Mirjana ŠEF, Nina TUCELJ  in trije 

predstavniki staršev (Metka GAČNIK, Nina MUSTER in NUŠA GOJIĆ). 

 

Iz sklada se bo v tem šol. letu financiral: 

-  gledališki abonma za 2. in 3. otroka;  

-  avtobusni prevoz v Lutkovno gledališče Maribor in vstopnica za lutkovno predstavo za   

   otroke skupine Copatkov, Klobukov, Korenjakov in Pedenjpedov. 

-  lutkovna predstava LGM za otroke od 1 - 3 let  za oba vrtca (v Vrtcu Šentilj in v  KD  

   Ceršak); 

-  skupinsko obdarovanje otrok v decembru. 

 



30 
 

18 PREDLOG INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN 

NABAVE DROBNEGA INVENTARJA 

V tem šolskem leto načrtujemo v nadaljevanju navedena investicijska vzdrževanja in nabavo drobnega 

inventarja 

18.1 Vrtec Ceršak 

 

  INVESTICIJSKO  VZDRŽEVANJE: 

 vzdrževanje igral (na podlagi zapisnikov letnega pregleda igral), 

 vzdrževanje igralnic in skupnih prostorov, 

 sanacija sanitarij in garderobe za osebje, pisarne, 

 6 miz in 20 stolov, 

 nabava omar, regalov. 

 

 

 NABAVA DROBNEGA INVENTARJA: 

 nabava igrač in didaktičnih pripomočkov, 

 

18.2 Vrtec Šentilj 

 

INVESTICIJSKO  VZDRŽEVANJE: 

 uta za shranjevanje kosilnic ipd., 

 vzdrževanje igral (na podlagi zapisnikov letnega pregleda igral), 

 vzdrževanje igralnic in skupnih prostorov, 

 zamenjava obstoječih lesenih podestov na terasah vrtca, 

 ureditev zaprtega prostora za zabojnike, 

 voziček za čiščenje; 

 

 

NABAVA DROBNEGA INVENTARJA: 

 nabava igrač in didaktičnih pripomočkov glede na potrebe, 

 nabava Orffovega instrumentarija za vsako skupino. 
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19 SPREMLJANJE URESNIČEVANJA LETNEGA 

DELOVNEGA NAČRTA 

 
Realizacijo LDN, uresničitve nalog in zadolžitve spremljamo na  vzgojiteljskih zborih, 

strokovnih aktivih, pedagoških konferencah in svetu staršev. 

 

Uresničitev LDN obravnavamo na zaključni pedagoški konferenci, na svetu zavoda v mesecu  

septembru 2021 pa bo podano zaključno poročilo ravnateljice. 

Sredstva za realizacijo tega načrta zagotavljajo Občina Šentilj, starši, sponzorji in donatorji ter 

drugi, ki želijo sodelovati v njegovem programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Predsednik sveta šole                                                                               Ravnateljica                                                      

   Uroš Gašpar                                                                                           Mihelca Fajs 
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20 PRILOGA 

 

 

 

 

 

 


