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1. ODDELKI IN KADER 
  

1.1. ODDELKI 

Dejavnost predšolske vzgoje v Vrtcu Ptuj je javna služba, ki poteka v dveh starostnih obdobjih.

  

V šolskem letu 2016/17 je dejavnost predšolske vzgoje potekala v 60 oddelkih: 

o I. starostno obdobje (otroci v starosti od enega do treh let): 23 oddelkov 

o II. starostno obdobje (otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo): 30 oddelkov 

od tega 8 oddelkov od 3. do 4. leta starosti 

o kombinirani oddelki (otroci iz  I. in II. starostnega obdobja od 2. do 4. leta starosti): 5 

oddelka; 

o oddelek za otroke s prilagojenim programom: 1 oddelek; 

o oddelek za hospitalizirane otroke v bolnišnici Ptuj: 1 oddelek. 

S 1. 3. 2017 in 1. 4. 2017 smo zaradi potreb odprli dva oddelka prvega starostnega obdobja v 

enoti Mačice jasli, ki sta že zajeta v zgornje skupno število oddelkov.  

V oddelke je bilo integriranih 17 otrok s posebnimi potrebami, glede na izdano odločbo o 

usmeritvi, smo v teh oddelkih morali znižati normativ. Na prosta mesta smo med letom 

sprejemali nove otroke. 

Na dan 31. 5. 2017 je bilo vključenih v Vrtec Ptuj 1004 otrok. 

Tabela 1: Pregled števila otrok in oddelkov po enotah – na dan 31. maj 2017 

Enota 
1 – 3 let Kom.2-4 3 – 4 leta 4 – 6 let OPP Skupaj 

odd. otr. odd. otr. odd. otr. odd. otr. odd. otr. odd. otr. 

  
6 78     1 16         7 94 

Mačice jasli  

Mačice 

izmena 
2 28     1 18* 3 53****     6 99 

Spominčica         1 19 3 67***     4 86 

Tulipan         1 19 2 45*     3 64 

Marjetica 3 38 1 19 1 19 5 107 1 4 11 187 

Narcisa redni 3 35     2 37 1 21***     6 93 

Narcisa 

izmena 
1 14 1 14**     1 19     3 47 

Trobentica 1 14 1 19     2 42     4 75 

Deteljica     1 19     2 44*     3 63 

Zvonček 1 12 1 17*     1 21     3 50 

Vijolica 3 40     1 19 2 45     6 104 

Podlesek 3 42*                 3 42 

Bolnišnica1 1 oddelek za starostna obdobja otrok 1 01 

Skupaj 23 301 5 88 8 147 22 464 1 4 60 1004 

*v oddelek so vključeni otroci s posebnimi potrebami, integrirani v redne oddelke, zaradi česar je znižan 

normativ (ena* predstavlja enega OPP vključenega v oddelek).  
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1Število otrok v bolnišničnem oddelku se dnevno spreminja in ni zajeto v skupno število otrok 

 

1.2. KADER 

 

V Vrtcu Ptuj je bilo od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2017 za nedoločen čas zaposlenih: 

o strokovno delo – ravnateljica, dve pomočnici ravnateljice, dve svetovalni delavki, ena 

delavka za zdravstveno higienski režim in ena za prehrano; 

o 137 strokovnih delavk – 64 vzgojiteljic, od tega 4 vzgojiteljice obogatitvenih 

programov in ena vzgojiteljica v bolnišničnem oddelku in 73 pomočnic vzgojiteljice, 1 

spremljevalec gibalno oviranega otroka 

o Upravno – finančna služba in tehnična služba 42 delavcev. 

2. REALIZACIJA SKUPNEGA PROGRAMA 

 

Zastavljene naloge in cilje v LDN za šolsko leto 2016/2017 smo v celoti uresničili in presegli 

z nekaterimi dejavnostmi, povezanimi s posameznimi cilji. 

 

Glede na realizacijo zastavljenih nalog v LDN ocenjujemo, da je bilo šolsko leto uspešno in 

ustvarjalno. 

 

Podroben pregled in poročilo o nosilkah in  izvajalkah ter vsebinah se nahaja v prilogi Poročila 

o realizaciji letnega delavnega načrta za šolsko leto 2016/2017.  

 

2.1. SPREJEM OTROK 
 

September je bil čas uvajanja, saj so se otroci srečevali z mnogimi spremembami.  

Strokovni delavci so že pred septembrom urejali prostore in načrtovali dejavnosti za sprejem 

otrok, predvsem takšne, ki staršem in otrokom pomagajo pri prihodu v vrtec in čim uspešnejše 

vključevanje v socialno vrtčevsko okolje. Vzgojiteljice so v ta namen pripravile pestre vsebine 

ob katerih so otroci razvijali svoje spretnosti, sposobnosti, se učili, zabavali, spoznavali drug 

drugega in sproščeno komunicirali. Vsebine so bile naslednje: Žogica Marogica, Moj vrtec, 

Veselo v vrtec, Vrtec Spominčica, Mi smo prijatelji, Moj drugi dom, Naša nova hišica, V vrtec 

radi hodimo, Mi smo sončki in Dobrodošli v vrtcu,  
 

Starše novincev smo povabili na uvodni sestanek, ki so ga vodile pomočnici ravnateljice, vodja 

prehrane, vodja ZHR, svetovalni delavki ter strokovne delavke posameznih enot. Starši so ob 

prvem stiku z vzgojiteljicami pridobili osnovne informacije o delu v vrtcu ter že imeli možnost 

predstaviti posebnosti njihovih otrok. Omogočilo se jim je postopno uvajanje otroka v vrtec, na 

način, da so lahko prve dni za določen čas ostali z otrokom v skupini ali da so otroka pustili v 

vrtcu za krajši čas. Strokovne sodelavke so se s starši dogovarjale o najbolj sprejemljivem 

načinu sprejema in vključevanja njihovega otroka v vrtec, s tem tudi hitreje spoznavale otroka 

in njegovo družino ter dobile najnujnejše informacije o otroku.    
 

2.2. PRAZNIK JESENI 

 

S praznikom jeseni strokovne delavke otrokom dodatno ustvarijo prijetno in ustvarjalno 

vzdušje, z veliko gibanja, uživanja v različnih naravnih okoljih in učenju bivanja in delovanja 

v sožitju z naravo. Cilje smo uresničevali v naslednjih vsebinskih sklopih: Zelena jopica, Botra 
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jesen trka na vrata, Buča debeluča, Tetka jesen, Že jesen nam dežek trosi, Jesenska zgodba, 

Pisana jesen, Botra jesen, Gozd v jeseni, Jabolko. 

 

2.3. TEDEN OTROKA 

 

Teden otroka (projekt ZPMS) smo izvedli od 3. do 10. oktobra 2016 na temo SVET V 

KATEREM ŽELIM ŽIVETI. Ob tej priložnosti so bile po enotah organizirane naslednje 

dejavnosti: ustvarjalne delavnice (likovno področje), igralne urice, rajalne igre in plesna 

dejavnost, glasbeni dnevi, lutkovne predstave, kostanjevi piknik, športno - družabna srečanja 

otrok, staršev in vzgojiteljic.  

Vsebine, ki so jih strokovne delavke izbirale so bile razvedrilnega značaja, z usmeritvijo k 

temam kakovostnega in zdravega življenja ter načina preživljanja prostega časa, s poudarkom 

na ekologiji, ohranjanju narave in skrbi lastnega življenjskega okolja. Teme, ki so jih strokovne 

delavke izbrale so bile: Mi se imamo radi, Svet v katerem želim živeti, Pod medvedovim 

dežnikom, Muca copatarica, Igraj se z menoj, Jaz kot pravljični junak, Svet v katerem živim.  

V nekaterih enotah so v tem tednu pripravili dan odprtih vrat za otroke, ki ne obiskujejo vrtca 

in izvedli srečanja s starši. Glavni namen srečanj je bil kakovostno in prijetno preživeto 

popoldne v različnih delavnicah ob sladkanju s pečenimi kostanji in hkrati ustvarjanju »Sveta 

v katerem želim živeti«.  

Vzgojiteljici obogatitvenih dejavnosti tujih jezikov sta v vseh enotah izvedli avtorsko lutkovno 

predstavo Svet, v katerem želim živeti. 

 

2.4. VESELI DECEMBER 

 

V decembru so aktivnosti, povezane s prihajajočimi se prazniki potekale ves december. V tem 

času je vrtec še posebej povezan z družinskim okoljem, za katerega je značilno negovanje 

tradicionalnih običajev, kot so: miklavževanje, božič in novo leto. Otroci so se s tradicijo 

seznanjali v prijetnem vzdušju ob dejavnostih, ki so vključevale lutkovne igre, likovne in 

glasbene dejavnosti, pravljične ure, rajanja, palčkove in božičkove dejavnosti, praznična 

presenečenja, izdelovanja novoletnih voščilnic, okraskov in daril, krašenje smrekic, pripravo in 

peko prazničnega peciva, srečanje z dedkom Mrazom. V skupnih delavnicah so aktivno 

sodelovali tudi starši.  

Vsebine, ki so jih načrtovale vzgojiteljice v času Veselega decembra: Priprave na novo leto, 

Veseli december, Izpolnimo si želje, Trije dobri možje, Pravljični december, Uhec išče dedka 

Mraza, Božični nagajivčki, Darilo, Zajček Rudi, Rdeča kapica. 

 

V tem času je vse oddelke Vrtca Ptuj, tudi bolnišnični oddelek obiskal dedek Mraz in sicer:  

- 21. 12. 2016 enote: Narcisa, Narcisa-izmena, Podlesek, Tulipan, Zvonček, Vijolica; 

- 22. 12. 2016 enote: Mačice-izmena, Mačice-jasli, Marjetica, Spominčica, Trobentica. 

Dedek Mraz je obdaril otroke vseh oddelkov in tudi vsakega otroka posebej. 

 

Vrtec Ptuj je tudi to leto v sodelovanju z MO Ptuj, ki je financirala program, organiziral 

lutkovne predstave in dramatizacije v za vse otroke MO Ptuj. Sodelovalo je 10 lutkovnih skupin 

iz posameznih enot Vrtca Ptuj. Na prireditvah je otroke obiskal tudi dedek Mraz in jih obdaril. 

Prireditve so potekale v dvoranah mestnih in primestnih četrti od 14. do 15. decembra 2016. 
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Program v četrtnih skupnostih z DM 

ČS DATUM URA KRAJ LUTKOVNA 
SKUPINA 

NASLOV IGRE 

Grajena 14.12. 
sreda 

16.30 Dom krajanov Grajena Trobentica Rdeča kapica 

Grajena 14.12. 
sreda 

17.30 Dom krajanov Grajena Trobentica Rdeča kapica 

Panorama 14.12. 
sreda 

16.30 Dom krajanov Vičava Narcisa Uhec išče dedka Mraza 

Panorama 14.12. 
sreda 

17.30 Dom krajanov Vičava Narcisa Uhec išče dedka Mraza 

Center 12.12. 
poned 

16.30 Velika telovadnica OŠ 
Olge Meglič 

Mačice Priprave na novo leto 

Center 12.12. 
poned 

17.30 Velika telovadnica OŠ 
Olge Meglič 

Mačice Priprave na novo leto 

Center 15.12. 
četrtek 

16.30 Velika telovadnica OŠ 
Olge Meglič 

Tulipan Smrečica presenečenja 

Ljudski vrt 
 

13.12. 
torek 

16.30 Jedilnica OŠ Ljudski vrt Vijolica Pločevinka 

Ljudski vrt 
 

13.12. 
torek 

17.30 Jedilnica OŠ Ljudski vrt Vijolica Pločevinka 

Ljudski vrt 
 

14.12. 
sreda 

16.30 Jedilnica OŠ Ljudski vrt Spominčica Poredni zajček 

Ljudski vrt 
 

14.12. 
sreda 

17.30 Jedilnica OŠ Ljudski vrt Spominčica Poredni zajček 

Ljudski vrt 
 

15.12. 
četrtek 

16.30 Jedilnica OŠ Ljudski vrt Spominčica Poredni zajček 

Breg 
Turnišče 

12.12. 
poned. 

16.30 Dom krajanov Breg Podlesek 
 

Snežno drevo 

Breg 
Turnišče 

12.12. 
poned. 

17.30 Dom krajanov Breg Podlesek 
 

Snežno drevo 

Breg 
Turnišče 

13.12. 
torek 

16.30 Dom krajanov Turnišče Deteljica 
 

Rokavička 

Rogoznica 13.12. 
torek 

16.30 Dom krajanov 
Rogoznica 

Zvonček O zajčku, zvezdicah in 
novoletni smrečici 

Rogoznica 14.12. 
sreda 

16.30 Dom krajanov 
Rogoznica 

Zvonček O zajčku, zvezdicah in 
novoletni smrečici 

Rogoznica 14.12. 
sreda 

17.30 Dom krajanov 
Rogoznica 

Zvonček O zajčku, zvezdicah in 
novoletni smrečici 

Spuhlja 
 

12.12. 
Poned. 

16.30 Večnamenska dvorana 
Spuhlja 

Tulipan 
 

Smrečica presenečenja 

Jezero 13.12. 
torek 

16.30 Dom krajanov Budina-
Brstje 

Marjetica Darilo 

Jezero 13.12. 
torek 

17.30 Dom krajanov Budina-
Brstje 

Marjetica Darilo 

skupaj 21     
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2.5. PUSTOVANJE 

 

Otroci so se v predpustnem in v pustnem času seznanjali s kulturno dediščino in tradicijo 

pustovanja na našem območju, spoznavali različne običaje, značilne pustne like in jedi. V 

številnih likovnih delavnicah so izdelovali in slikali pustne maske in like, pripravili razstave in 

spoznali ter doživeli času primerne literarne vsebine.  

V vrtcu so nas tudi obiskali kurenti, ki so naš najbolj prepoznaven pustni lik. Na pustni torek 

so se otroci maskirali po svojih željah, mi pa smo jim pripravili ples v maskah. Oddelki 5-6 in 

4-6 so se udeležili 7. otroške pustne povorke v mestu, vsi otroci pa so se udeležili pustnega 

rajanja v enotah. Za predpustni in pustni čas so vzgojiteljice načrtovale dejavnosti z naslednjimi 

vsebinami: Razigrani klovni, Pustne radosti, Veseli pust, Klovn na obisku, Pustni vrtiljak, 

Rajajmo s klovneso Rdečo Peso, Nerodna Avguština, Veselo pustno rajanje, Vesele maškare, 

Veseli kurent. 

 

Otroci in strokovne delavke Vrtca Ptuj smo sodelovali v projektu MO Ptuj Kurentovanje 2017 

in se po programu vključevali z različnimi dejavnostmi:  

- izdelovali smo pustne okraske,  

- okrasili mestno hišo, pročelja in okna stavb v starem mestnem jedru in v hotelu Primus,  

- organizirali smo in se tudi udeležili že 7. otroške pustne povorke, dne 27. 2. 2017, na 

kateri je sodelovalo 22 slovenskih vrtcev s skupno 1070 otroških maškar s 

spremljevalci. 

 

Otroška povorka je prav gotovo edinstven dogodek v slovenskem prostoru, ki zahteva odlično 

koordinacijo in organizacijo, zato se V Vrtcu Ptuj se s ponosom pohvalimo, da izvedba otroške 

pustne povorke vsako leto odlično uspe. S povorko, ne le da razveselimo veliko ljudi, ampak 

ohranjamo kulturno dediščino, običaje in navade našega prostora ter skrbimo za promocijo 

Ptuja in lokalne dediščino.  

V domeni Vrtca Ptuj je: 

- povabiti čim več slovenskih vrtcev k sodelovanju, korespondenca in komunikacija z 

udeleženimi vrtci, 

- udeležba vseh predšolskih skupin Vrtca Ptuj, 

- organizacija sprejemnega prostora (parkirišče) z jutranjo malico in čajem,  

- razvrstitev skupin v povorki in spremstvo vzgojiteljic Vrtca Ptuj, 

- predstavitev skupin pri MO Ptuj, 

- zabava, glasba in animacija v šotoru, 

- obisk kurentov v šotoru, 

- priprava kosila v vrteški kuhinji za vse udeležence, razvoz kosila in pospravljanje v 

šotoru. 

 

V času pusta so 21. 2. 2017 štiri strokovne sodelavke aktivno sodelovale kot animatorke na 

pustnem rajanju otrok in staršev v hotelu Primus na Ptuju.  
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2.6. DAN VRTCA – 9. MAJ 

 

Projekt Vrtca Ptuj z naslovom »Sprehod po spominu« je potekal celo šolsko leto 2016/17. 

Vsaka enota je načrtovala svoj podprojekt, ki ga je predstavila na 33. prazniku vrtca Ptuj v 

Športni dvorani OŠ Ljudski vrt 21.4.2017. Na prireditvi je sodelovalo 221 otrok in 54 

strokovnih sodelavk. 

 

Podprojekti, ki so jih v okviru projekta Vrtca Ptuj načrtovale posamezne enote: 

 

ENOTA  VSEBINA  

Zvonček  Tam – didl – dam prijateljstvo ti dam  

Deteljica  Rajaj, zapoj prijatelj z menoj 

Vijolica  Poj z menoj  

Tulipan  Poj in pleši z menoj  

Marjetica  Pojem, plešem, se vrtim  

Spominčica  Zaplešimo prijatelji  

Mačice – izmena  Pesem in ples nas družita  

Mačice – jasli  Ob bistrem potoku je mlin  

Narcisa  Mali in veliki skupaj rastemo  

Trobentica  Poj z menoj, prijatelj moj  

Podlesek  Bela bela lilija  

 

 

Ob prazniku vrtca smo pripravili likovno razstavo na temo Sprehod po spominu. Razstava je 

bila v Starih zaporih in je bila svečano odprta za širšo javnost 19. 4. 2017. Zunanji obiskovalci 

so si lahko razstavo ogledali vse do 25. 4. 2017.  

Vsaka enota Vrtca Ptuj se je predstavila z edinstvenimi otroškimi izdelki v različnih likovnih 

tehnikah, ki so prikazovali različna obdobja človekovega življenja, radosti družinskega 

življenja in druge pomembnejše dogodke, ki zaznamujejo naše življenje (rojstvo, praznovanja, 

vstop v vrtec, v šolo ipd.). 

 

 

 

 

2.7. DRŽAVNI PRAZNIKI 

 

V enotah Vrtca Ptuj smo obeležili naslednje državne praznike: 

2.7.1. Dan samostojnosti (26. december) 

Otroci so spoznavali domovino, njene meje, pokrajine, kulturo, tipične naravne in kulturne 

znamenitosti ter poslušali in pripevali besedilo slovenske himne. Slovensko zastavo in druge 

državne simbole so slikali, risali in izdelovali iz različnih materialov. 

Vsebine: Naša domovina, Živim v samostojni Sloveniji, Slovenija, Moja domovina, Moja 

dežela, Naša himna, Slovenija zelena, Tam kjer je moj dom. 
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2.7.2. Dan državnosti (25. junij) 

Vzgojiteljice so v okviru načrtovanih tematskih sklopov izvedle različne aktivnosti kot so 

sprehodi v okolico in opazovanje državnih simbolov. Skupaj so iskali informacije s pomočjo 

različnih knjig in drugih oblik tiska. Domovinsko zavest smo krepili s prebiranjem slovenskih 

ljudskih in umetnih pravljic, zgodbic, basni in pripovedk ter deklamacij, zvrstile so se lutkovne 

in druge predstave, odličen medij pa so tudi fotografije, slike in videoposnetki. 

Vsebine: Tukaj sem doma, Slovenija, Moja domovina praznuje, Tu sem doma, Slovenska 

zastava, Slovenski simboli, Smo enotni in strpni, Naša domovina je lepa, Zastave vihrajo.  

 

2.7.3. Slovenski kulturni praznik (8. februar) 

Dejavnosti in vsebine ob kulturnem prazniku so bile tesno povezane z jezikom, prozo, poezijo 

in knjigami. Več skupin otrok je obiskalo mestno knjižnico, kjer so se udeležili tudi pravljičnih 

uric z jogo, mnogi so obiskali knjižnico v enoti in si uredili svojo izposojevalnico knjig. 

Pripravili pa smo tudi priložnostno razstavo. 

Vsebine: Moja knjiga, Dr. Fig, Fig, Jaz pesnik, Knjiga pripoveduje, S pesmijo po svetu, 

Kultura-to smo mi, Lepa Vida, Knjiga pripoveduje, Med knjigami, Knjiga-moja prijateljica. 

 

2.7.4. Praznik dela (1. maj) 

Otroci so skozi različne dejavnosti in vsebine spoznavali namen, pomen in način praznovanja1. 

maja (kresovanje, plezanje na majsko drevo, itd.). 

Vsebine: Živel 1. maj, Vrtec praznuje, Pri nas pa hiško zidamo, Kresne noči, Majsko drevo, 

Praznujmo, Vzgojiteljica, Pohod do majskega drevesa.  
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2.8. DRUŽINSKI PRAZNIKI 

2.8.1. Miklavževanje 

Otroci so spoznavali miklavževanje preko literarnih vsebin, slik in pripovedovanj na to temo. 

Vzgojiteljice so pripravile razne dejavnosti, v katerih so otroci spoznavali pomen in način 

praznovanja nekoč in danes. 

Vsebine: Kako pri nas diši, Veseli čas prihaja, Miklavževa darila, Miklavž, Tri vreče, Prvi dobri 

mož, Miklavžev škorenj, Polna vreča, prvi dobri mož je tu, Miklavževe dobre šibe. 

2.8.2. Božič 

 

Otroci so priprave na prihod Božička doživljali tako v vrtcu kot doma. Strokovne sodelavke so 

dnevno pripravljale presenečenja in praznično vzdušje, povezano z glasbo, petjem in 

umirjenimi dejavnostmi. Otroci izdelovali okraske in voščilnice, peli in poslušali praznične 

pesmi, veliko časa pa so namenili tudi literarnim vsebinam na to temo. 

Vsebine: Božični piškoti, Čarobni božič, Izpolnimo si želje, Mihovo pismo, Dišeči prazniki, 

Božično pismo, Smrečica, Božični kino, Božičkovo pismo, Čarobno božično drevo. 

2.8.3. Velika noč 

 

Otroci so spoznavali različne običaje v naših krajih, povezane z Veliko nočjo. Doživljali so 

literarne vsebine na to temo, vzgojiteljice so pripravile ustvarjalne delavnice, v katerih so otroci 

z različnimi likovnimi tehnikami okrasili velikonočna jajca, izdelovali košarice, velikonočne 

zajčke, kokoške, …  

Vsebine: Bravo putka, Skrivnostni velikonočni zajček, Velikonočni zajec, Velikonočna 

košarica, Vesele pisanice, Zajček Pablo išče jajčka, Pisani pirhi, Dorina jajca. 

 

2.9. PROMETNA VZGOJA 

 

V projektu Prometna značka so sodelovalo 266 otrok Vrtca Ptuj, ki jeseni 2017 vstopajo v šolo. 

Prometna značka se izvaja v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

(SVP). Preverjanje znanja o prometu je potekalo 8. junija 2017 vseh v enotah Vrtca Ptuj, razen 

v enotah Mačice – jasli in Podlesek, saj so tam otroci prvega starostnega obdobja. Za uspešno 

rešene naloge iz prometne vzgoje so otroci prejeli priznanja, kresničke in odsevnike.  

Skozi šolsko leto so strokovne delavke v svoje delo vključevale vsebine povezane s prometom 

ter preko le teh ozaveščale vlogo in pravilno ravnanje otroka (in odraslega) kot udeleženca v 

prometu. 
Koordinatorice: Silva Žuran, Barbara Gačnik, Mateja Lobenwein 
 

ENOTA  VSEBINE  

Zvonček  Varni v prometu  

Deteljica  Bodimo previdni  

Vijolica  Za našo varnost  

Tulipan  Dvignjena roka za varnost otroka  

Marjetica  Varno na poti  

Spominčica  Varno v prometu  

Mačice – izmena  Tekmujmo - rešujmo  

Narcisa  Rumena rutica  

Trobentica  Varno v šolo  
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2.10. KROS IN MINI OLIMPIJADA 

 

2.10.1. Kros cicibanov in cicibank 

Tek je ena od elementarnih oblik gibanja v predšolskem obdobju in zato zelo prisotna in 

priljubljena pri otrocih. Kros, kot ena od oblik teka, je sestavni del gibalne vzgoje v vseh 

starostnih skupinah otrok in se izvaja vse leto. Na krosih posameznih enot, ki ga običajno 

izvedemo spomladi in jeseni, so sodelovali vsi otroci od 2. leta naprej. V Vrtcu Ptuj že 

tradicionalno izvajamo medobčinski kros cicibanov in cicibank. 

 

37. kros cicibank in cicibanov Vrtca Ptuj je potekal 30. 5. 2017 na Mestnem stadionu Ptuj. Iz 

vsake enote vrtca je na krosu teklo 5 deklic in 5 dečkov, razen iz enote Marjetica, kjer jih je 

teklo po 10, ker je večja enota. V teku se je pomerilo 100 otrok v dveh kategorijah: dečki in 

deklice. Na cilju so bili vsi nagrajeni z medaljami, ki jih je prispeval Zavod za šport Ptuj. Sam 

dogodek smo izvedli v sodelovanju s strokovnimi delavci  Zavoda za šport Ptuj.  

K sodelovanju smo povabili atletinjo Nino Kolarič, olimpijko Atletskega kluba Ptuj in mlada 

perspektivna rokometaša Žana Simoniča ter Tomaža Pogelška iz Rokometnega kluba Ptuj.  

Prav tako so dogodek popestrili delavci Vrtca Ptuj, ki so se pomerili v krosu. Teklo je 6 

tekmovalcev. Vsi so prejeli medalje.   

2.10.2. Medobčinski kros cicibanov in cicibank 

10. medobčinski  Kros cicibanov in cicibank  je potekal 30. 5. 2017  na Mestnem stadionu 

Ptuj. Na dogodek smo povabili tudi predšolske otroke iz vrtcev drugih občin. Tekmovalo je 

197 otrok iz 12-ih vrtcev: Kidričevo, Majšperk, Markovci, Destrnik, Trnovska vas, 

Cirkulane, Zavrč, Gorišnica, Dornava, Videm, Hajdina in Ptuj. Kros smo organizirali in 

izvedli v sodelovanju Zavoda za šport Ptuj. Vrtec Ptuj je prispeval medalje za vse otroke.  

Medobčinski kros je potekal v času Krosa cicibanov in cicibank Vrtca Ptuj, pri teku so otroke 

spremljali povabljeni športniki Nina Kolarič, Žan Simonič in Tomaž Pogelšek.  

2.10.3. Mini olimpijada 

Na Mestnem stadionu je 10. 9. 2016 potekala Mini olimpijada za otroke vrtcev v sodelovanju 

z Olimpijskim komitejem Slovenije, športnimi klubi in društvi in Vrtcem Ptuj ter vrtci Hajdina, 

Juršinci in Markovci. Olimpijada je potekala po olimpijskem protokolu. V programu športnih 

aktivnosti je iz Vrtca Ptuj sodelovalo 269 otrok in 26 strokovnih delavk. Športne aktivnosti so 

se izvajale na različnih poligonih z različnimi rekviziti. 

 

2.11. MALI SONČEK 

 

Namen programa je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost, predvsem pa v njih spodbuditi 

željo, potrebo, navado po športni aktivnosti in gibanju v vseh starostnih obdobjih ter obogatiti 

področje gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Z ustreznimi spodbudami 

in pristopi so otroci ob gibanju zadovoljni, čutijo varnost, ugodje, so sproščeni, vse spretnejši 

in dojemajo gibanje kot pomembno sestavino in način življenja. 

Mali sonček – gibalni/športni program poteka vse leto in sicer za vse otroke od 2. do 6. Leta 

starosti. Program je sestavljen iz več stopenj, ki se sistematično nadgrajujejo in dopolnjujejo. 

Pomembno je kontinuirano izvajanje dejavnosti v igrivem in zabavnem vzdušju, nagrade in 

priznanja pa so spodbuda za otrokov napredek in motivacija za gibalne aktivnosti v prihodnosti.  
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Izvajali  smo štiri stopnje  programa in sicer: 

a) MALI SONČEK–MODRI: za otroke od 2. do 4. leta starosti, sodelovalo je 160 otrok; 

b) MALI SONČEK–ZELENI: za otroke od 3. do 4. leta starosti, sodelovalo je 202 otrok; 

c) MALI SONČEK–ORANŽNI: za otroke od 4. do 5. leta starosti, sodelovalo je 205 otrok; 

d) MALI SONČEK–RUMENI: za otroke od 5. do 6. leta starosti, sodelovalo je 250 otrok. 

Vsi otroci so prejeli knjižice Mali sonček, v katere so za opravljene naloge po programu lepili 

nalepke in priznanja Mali sonček za Modri, Zeleni, Oranžni program ter medalje za Rumeni 

program.  

NADSTANDARDNI PROGRAM – IGRE V VODI 

Organizacijo in izpeljavo tečaja je prevzela Plavalna akademija Kurent in sicer v dveh terminih 

od 3. 4. do 7. 4. 2017 in od 10. 4. do 14. 4. 2017.  Igre v vodi so potekale v Termah Ptuj  za 

otroke stare 5-6 let, pod vodstvom usposobljenih vaditeljev in učiteljev plavanja s potrjeno 

licenco PZS v spremstvu vzgojiteljic oddelkov. Aktivnosti so del programa Mali sonček.  

Tečaja se je udeležilo 180 otrok.  Vsi, ki so se udeležili tečaja, so prejeli diplomo in pridobili 

nalepko Mali sonček za »plavanje«. 

Stroške plavalnega tečaja so plačali  starši, pri tem so jim s sofinanciranjem pomagali za njihove 

občane MO Ptuj in občina Hajdina. Šestim otrokom, iz socialno šibkejših družin, je stroške 

pokrila Plavalna akademija Kurent iz Ptuj. 

 

NADSTANDARDNI PROGRAM – IGRE NA SNEGU 

V Vrtcu Ptuj smo to leto staršem ponudili nadstandardni program Igre na snegu, ki so ga izvajali 

smučarski vaditelji Smučarskega kluba Ptuj. Šola smučanja je potekala od 13. 2. 2017 do 17. 

2. 2017 na Arehu. Ceno 5-dnevnega tečaja so v celoti plačali starši. Starši so z doplačilom imeli 

možnost tudi izposojo celotne smučarske opreme. Aktivnosti na snegu se je udeležilo 89 otrok 

iz vseh enot našega vrtca.  

Mnogo otrok je prvič stopilo na smučke, skozi najrazličnejše igre in vajo so otroci usvojili 

premočrtno in vijugasto vožnjo, zavijanje med različnimi ovirami ter ustavljanje.  

 

NADSTANDARDNI PROGRAM – CICIPLANINEC 

Vrtec Ptuj v sodelovanju s Planinskim društvom Ptuj izvaja program Ciciplaninec. V šolskem 

letu 2016/17 je bilo vključenih 52 otrok, ki so pod vodstvom vodnikov PD Ptuj izvedli 6 izletov 

in sicer na Gomilo, Svečinske gorice, Haloze pod Donačko, Pohorje – zimska dogodivščina, 

Hum nad Laškim, Brinjeva gora ter izvedli 3 dnevni tabor od 2. do 4. 6. 2017 na Boču, ki se ga 

je udeležilo 27 otrok.  

Program temelji na pohodništvu, vzporedno pa razvija in spodbuja v otroku celo paleto 

socialnih, gibalnih, komunikacijskih in drugih osebnostnih vrlin.  

 

2.12. MINIMATURANTI 

 

Minimaturanti so se poslovili od vrtca v torek 13. 6. 2017. Kot vsako leto, so se otroci vseh 

enot zbrali pri enoti Tulipan, od koder so se v pisanih majčkah in kapah, ob bobnanju in 

žvižganju piščalk, odpravili po Raičevi ulici mimo vrtca Narcisa, čez parkirišče pod gradom in 

nato po Prešernovi ulici vse do tržnice kjer je bila osrednja prireditev. Na mestnih ulicah je 

otroke spremljalo veliko staršev, sorodnikov, prijateljev iz vrtca ter mimoidočih.  
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Na mestni tržnici sta vse prisotne nagovorila ga. Marija Vučak, ravnateljica Vrtca Ptuj ter     g. 

Miran Senčar, župan MO Ptuj. Otroci posameznih skupin so se na kratko predstavili na odru, 

nato so vsi skupaj zaplesali pod vodstvom vzgojiteljice Danijele Močnik in zapeli 

minimaturantsko himno ob dirigiranju vzgojiteljice obogatitvenega programa Darje Hanželič. 

Število udeleženih otrok je bilo 266, MO Ptuj pa je ob tej priložnosti poskrbela za pogostitev 

vseh otrok.   

 

2.13. ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA 

 

V tem projektu so sodelovali vsi otroci Vrtca Ptuj, saj je zobozdravstvena vzgoja pomemben 

element vsakodnevnega vzgojnega dela z otroki. Dejavnosti so potekale za otroke na najbolj 

naraven način, skozi igro. Otroci si v vrtcu umivajo zobe vsak dan in vsak otrok ima v vrtcu 

svojo zobno ščetko. Vzgojiteljice so načrtovale naslednje vsebinske sklope s katerimi so 

uresničevale cilje zobozdravstvene vzgoje:  

Vrtec Ptuj že vrsto let sodeluje z Zdravstvenim domom Ptuj – Preventivna zobozdravstvena 

ambulanta. V okviru sodelovanja medicinski sestri do 5-krat letno obiščeta vse oddelke našega 

vrtca. Obisk v skupini je časovno prilagojen starosti otrok, izhodišča za čim boljšo osveščenost 

o pomenu zdravih zob pa so vsebine, ki so blizu otrokom. Največkrat so to zgodbe o zobeh: 

Novice iz dežele Aleje mlečnih zob, Majavi zobki, Ah, ti zobki!.  

Medicinske sestre iz preventivne zobozdravstvene ambulante izvajajo na pobudo naših 

strokovnih delavk tudi predavanja za starše v okviru roditeljskih sestankov ali srečanj za starše 

in otroke.  

Otroci in vzgojiteljice so se 29. 5. 2017 udeležili dneva odprtih vrat v ZD Ptuj ter sodelovali s 

krajšim nastopom. 

  

2.14. RAZSTAVE 

 

a)  Razstave v enotah 

V enotah so skozi celo šolsko leto razstavljeni otroški izdelki, ki se navezujejo na različne teme, 

vsebine, projekte, podprojekte. To je eden izmed način se skozi otroške izdelke predstavi naše 

vzgojno delo staršem, drugim obiskovalcem in širši javnosti.  

b) Ostale razstave 

 Razstave v izložbah poslovne stavbe Drava (Spar):  

 19.12.2016  Krasim, krasim, se praznikov veselim,  

 17.02.2017 Prebujanje pomladi 

 06.06.2017 Sprehod po spominu. 

 Razstava v času pusta v MO Ptuj ter pustna okrasitev pročelja najznamenitejših stavb 

in izložb trgovin v starem mestnem jedru Ptuja.  

 Razstava v Starih zaporih ob dnevu Vrtca Ptuj na temo Sprehod po spominu. Razstava 

je bila v Starih zaporih in je bila svečano odprta za širšo javnost 19. 4. 2017. Zunanji 

obiskovalci so si lahko razstavo ogledali vse do 25. 4. 2017.  
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c) Obiski razstav:  

Otroci in vzgojiteljice so obiskovali razstave na različnih razstaviščih našega mesta. V tem 

šolskem letu so si ogledali:  

 

 razstavo v Pokrajinskem muzeju Tradicionalni pustni liki, Grajska miška Flormaj, 

Kraljična na zrnu graha, razstavo v Starih zaporih z naslovom Sprehod po spominu, 

ogled razstave o Ptuju v Knjižnici Ivana Potrča, ogled različnih razstav v Miheličevi 

galeriji skozi vse šolsko leto, ogled razstave Dobrote slovenskih kmetij v Minoritskem 

samostanu, ogled velikonočne razstave v Domu upokojencev Ptuj, ogled arhivskih zbirk 

v Dominikanskem samostanu ter razstave naših otrok v poslovni stavbi Drava (Spar), 

razstava na MO Ptuj. 

  

2.15. OBISKI KULTURNIH PRIREDITEV 

 

V tem šolskem letu so si otroci ogledali naslednje predstave: 

 Debela repa, Stara steklarska delavnica,  

 Tone in Toja v prometu, dvorana SŠC,  

 Zlati orehi grajske miške Flormaj, Ptujski grad, 

 Grajska skrivnost, CID, 

 Mali beli čuk, Stara steklarska delavnica, 

 Tri pomaranče, Glasbena šola Karol Pahor Ptuj. 

 

2.16. LIKOVNI  NATEČAJI 

 

V šolskem letu 2016/2017 smo sodelovali na:   

 Evropski teden mobilnosti, skupinski izdelek, 

 Naravne nesreče – pozor, nevarne snovi, 

 Zavod za zaščito rejnih živali-društvo Koki; nagrajen otrok iz enote Narcisa in 

Marjetica, 

 Spomin na žrtve prometnih nesreč, 

 60. Obletnica Ljubljanskih mlekarn – Praznujmo z mlekom, 

 Rokica in glina, to bo mojstrovina, nagrajen otrok iz enote Marjetica, 

 JSKD – Mi smo svet enakopravnost, 

 Igraj se z mano, 

 Kaj vidim, ko mižim?, 

 Mali sončki rajajo, 

 To sem jaz, to smo mi, 

 Sprehod po spominu, 

 Deluj eko, ohrani čebelo in smreko, 

 Projekt enakopravnosti: Mi smo svet, 

 Škrati v otroškem svetu, nagrajen otrok iz enote Marjetica in Trobentica, 

 SVISHTOV 2017, nagrajen otrok iz enote Marjetica. 
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2.17. PROJEKTI 

 

Projekti se izvajajo z namenom izboljšanja kakovosti in obogatitve vsebin pri delu z otroki. 

Vsebinsko se vežejo na razvojne cilje vrtca, ki so kot rdeča nit življenja in dela v vrtcu. Zgodnje 

učenje veščin in negovanje spoštljivega odnosa do narave, sebe in družbe pomembno vplivajo 

na razvoj posameznika in družbe. 

Projekti so dodatna spodbuda k poglobljenemu pristopu in vsebinam, ki jih v vrtcu izvajamo 

po načelih in ciljih kurikuluma. 

 

2.17.1. PROJEKT VRTCA: SPREHOD PO SPOMINU 
 

Projekt se je izvajal skozi celo šolsko leto. V projektu so sodelovali vsi otroci in delavci Vrtca 

Ptuj, starši in tudi nekateri zunanji sodelavci. Vsaka enota je na začetku šolskega leta, skupaj 

načrtovala celoletni podprojekt, ki je temeljil na načelih Kurikuluma in vsebinsko ustrezal 

naslovu projekta vrtca. Strokovne delavke so načrtovale cilje in predvidene dejavnosti, nato pa 

ob koncu leta oddale še celoletno evalvacijo.  

Skozi projekt Sprehod po spominu so otroci spoznavali različna obdobja človekovega življenja, 

radosti družinskega življenja in druge pomembnejše dogodke, ki zaznamujejo življenje vsakega 

človeka (rojstvo, praznovanja, vstop v vrtec, v šolo ipd.).  

V enotah so v okviru projekta podrobneje obravnavali naslednje teme in jih tudi predstavili na 

zaključni prireditvi:  

ENOTA  VSEBINA  

Spominčica  Dojenčki 

Marjetica  Vrtec 

Tulipan  Šola 

Narcisa  Srednja šola 

Mačice – izmena  Čas študija 

Trobentica  Poroka 

Zvonček in Vijolica Družinski izleti 

Deteljica  Babica praznuje 

 

Na zaključni prireditvi je sodelovalo 221 otrok starih od 4-6 let, ki so predstavili obdobja in 

pomembnejše dogodke iz življenja starejšega para.  

Prireditev sta povezovali vzgojiteljici, ki sta predstavljali »babico in dedka«, ki sta se v 

pogovoru spominjala pomembnejših dogodkov iz svojega življenja, otroci pa so ob glasbi z 

gibom, dejanji in plesom prikazovali njuno zgodbo. 

ENOTA SPOMINČICA  

Otroci iz enote Spominčica so uprizorili čas po rojstvu otroka, skrb za dojenčke in življenje z 

novim družinskim članom. 

ENOTA MARJETICA  

Otroci so nam predstavili utrip otroštva, igro, utrinke iz življenja, dela in bivanja v vrtcu. 

ENOTA TULIPAN 

Otroci enote Tulipan so se lepo vživeli v vlogo prvošolčkov in nam uprizorili prvi prihod v 

osnovno šolo. 
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ENOTA NARCISA  

Na čas srednje šole so nas spomnili s svojo uprizoritvijo otroci enote Narcisa, ki so prikazali 

življenje dijakov. 

ENOTA MAČICE – IZMENA 

Otroci so predstavili življenje, delo in zabavo mladih v študentskem naselju. 

ENOTA TROBENTICA  

Otroci iz enote Trobentica so predstavili povezanost in radost širše družine, ki se sklene ob 

poroki.  

ENOTA VIJOLICA IN ZVONČEK 

Radosti družinskega življenja so nam lepo prikazali otroci enot Vijolica in Zvonček. 

ENOTA DETELJICA 

Prireditev so zaključili otroci enote Deteljica, ki so predstavili babičin rojstni dan. Ravno na 

praznovanju je babica strnila najlepše spomine svojega življenja v zgodbo, ki so jo otroci Vrtca 

Ptuj prikazali na prireditvi. 

 

Starši in ostali obiskovalci so bili nad prireditvijo navdušeni, kar nam je dalo še dodatno 

motivacijo za naše delo. Tako velike in odmevne prireditve kot je praznik vrtca, ki je v tem 

okolju že tradicionalen, pa ne bi uspeli izvesti na tako kakovostnem nivoju brez podpore 

sponzorjev in donatorjev. 

2.17.2. OBOGATITVENI PROGRAM 

 

Obogatitveni programi potekajo že vrsto let vso šolsko leto in sicer 1-krat tedensko v vseh 

oddelkih drugega starostnega obdobja. V Vrtcu Ptuj izvajamo 4 obogatitvene programe in sicer: 

glasbo, ples, nemščino in angleščino. Ti programi veljajo za uspešne, saj jih otroci dobro 

sprejemajo ter so pri starših zelo dobro sprejeti.  

Pri izvajanju obogatitvenih dejavnosti so strokovne delavke največji poudarek dajale  otrokovi 

možnosti svobodnega izražanja, tako govorno, z gibom, mimiko, lastno izraznostjo in 

ustvarjalnostjo. 

Kot vsako leto so tudi v tem šolskem letu vzgojiteljice pri izvajanju obogatitvenih programov 

prilagodile cilje in vsebine sposobnostim, vedoželjnostim in starosti otrok, kajti otroci se zelo 

razlikujejo med seboj, prav tako pa so razlike tudi med oddelki samimi. Nekateri napredujejo 

hitreje, drugi počasneje, zato so prilagajale tempo, upoštevale njihove želje in interese. Vsebino 

so prilagodile vsaki starostni skupini, kajti otroci, ki se srečujejo z obogatitvenimi dejavnostmi 

drugo ali tretje leto, napredujejo hitreje, prav tako pa razvojno starejši otrok postaja bolj 

vedoželjen in se hkrati bolj zaveda pomena obogatitvenih dejavnosti, kot malčki, ki se z njimi 

srečujejo prvič. 

1. ANGLEŠČINA 

 

V šolskem letu 2016/2017 so bili v okviru angleščine izpeljani naslednji sklopi: 

 TO SEM JAZ: To sem jaz, Jaz in moji prijatelji, Moja družina, Čustvena stanja, Pozdravi , 

Gibanje in »ukazi«, 

 JESEN: Gozdne živali, Velikostna razmerja, Gibanje in »ukazi«, 

 ZIMA: Oblačila, Barve, Domače živali, Gibanje in »ukazi«, 

 POMLAD: Štejemo, Drobne živali na travniku, Oblike, Gibanje in »ukazi«, 

 POLETJE: Deli telesa, ponavljamo in utrjujemo znanje. 

Vsebine in dejavnosti pri angleščini: 
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 pesmice: Good morning, How are you?, Hello-be my friend, Where is daddy?, If you're 

happy, Walking walking, Make a circle, Let's take a picture, I see something blue, Are you 

ready?, 1-2-who are you?, Shapes, Head-shoulders-knees and toes, Daddy finger. 

 zgodbe (dramatizacije): Jabolko, Ivo v vrtcu, Mala in velika miška, Kaj slišiš?, Kroki, si 

pripravljen?, Zelo zaposlen pajek, Rjavi medved, kaj vidiš? 

 gibanje in gibalne igre, 

 rajalno-govorne igre, 

 didaktične in druge igre (npr. sestavljanke, spomin, igre za zaznavanje z različnimi čutili 

in bogatenje besedišča, skrivanke, igre izločanja in razvrščanja, igre uganjevanja, 

prirejanja…). 

 

2. NEMŠČINA 

 

Cilji učenja tujega jezika v predšolskem obdobju, ki jim sledimo pri uvajanju tujega jezika: 

 

-jezik kot objekt igre, 

-zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in drugih kultur, 

-poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika, 

-doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke, 

-razvijanje jezika z vidika moralno-etične dimenzije, 

-spodbujanje ustvarjalnosti, 

-razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti, 

-spodbujanje jezikovne zmožnosti (artikulacija, besednjak, besedila,   komunikacija,…), 

-doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika. 

 

Cilje je vzgojiteljica uresničevala preko naslednjih vsebin: 

 Zgodbe: 

-Hänsel und Gretel 

-Eine grosse, dicke Rübe 

-Oma Winter 

-Drei Schmetterlinge 

 

 Pesmi: 

-Guten Tag 

-Brüderchen, komm tanz mit mir 

-Kling, Glöckchen,  

-Zum Geburtstag viel Glück 

-Sing mit mir 

-Auf Wiedersehen 

 

 Pesem in ples: 

-Brüderchen, komm tanz mit mir 

 

3. GLASBA 

 

Pri glasbeni dejavnosti je vzgojiteljica poudarjala samostojno obliko glasbenega izražanja, 

spodbujala veselje do zvoka, igre, gibanja, razvijala splošne sposobnosti zaznavanja, 

pozornosti, motorične spretnosti, jezikovne komunikacije. S poslušanjem, izvajanjem in 

ustvarjanjem glasbe vplivamo na otrokov čustveni, socialni, spoznavni in gibalni razvoj. 
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Pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju so bile v ospredju naslednje naloge in cilji: 

 spodbujanje veselja do glasbe, 

 spodbujati doživljanje glasbe, 

 razvijati interes in željo po glasbi, 

 otrokom zagotoviti možnost lastnega izvajanja glasbe, 

 razvijati glasbeno ustvarjalnost, 

 razvijati glasbene sposobnosti ( melodični in ritmični posluh ), petja in igranja na različne 

instrumente ( mali ritmični instrumenti, ljudska glasbila, blok flavte, cahone,..). 

 

Otroci so se seznanjali z ljudskimi pevci, godci, ter igre in plesi nekoč in igrali na mnoga ljudska 

glasbila (kuhalnice, ribež, šef, grablje, pokrovke, lonce,…), peli in plesali so: Jaz pa pojdem na 

Gorenjsko,  Mi se mamo radi, Mat pogače pečejo, Igramo se, Petelinček je na goro šel. 

Otroci so igrali še na: 

- cahone : An ban pet podgan, Epo I tai tai eee, 

- male ritmične instrumente: različne pesmice, različne ritmične in melodične motive, 

različne igre (prepoznavanje zvokov), 

- blok flavte – različni način pihanja, pesmica Kuža pazi. 

Poslušali in prepoznavali so različne zvrsti glasbe (narodno zabavna glasba, klasična, pop, 

jazz) in se učili novih pesmic: Tri muce, Domišljavi Želodek, Na snegu, Dedek Mraz, Žiga 

žaga, Pustna, Pomladna, Po morju plava ladja, Prijateljstvo, En mali prstek, Prstki in petje 

otrokom že znane pesmice, ki jo sami želijo prepevati. 

Ena od priljubljenih dejavnosti ob glasbi pa je zagotovo tudi ples. 

 

4. PLES 

 

Pri izvajanju plesne dejavnosti sledimo ciljem in načelom  uresničevanja ciljev kurikuluma, pri 

čemer je največji poudarek na otrokovi individualnosti in možnosti svobodnega izražanja, kajti 

otrokova umetnost in okus sta izrazito osebne narave in se ju vedno opazuje, razume in presoja 

v okviru njegovega specifičnega razvoja in življenjskega okolja.  

 

Plesne vsebine, ki smo jih obravnavali, so bile naslednje: 

 plesne igre: plesni kipi, plesno zrcalo, ples v parih, ples glede na formacijo v  prostoru, 

 Palčkov ples prijateljstva, 

 Ples Levo desno, 

 Rajalna igra Žogica, 

 Ples z jesenskim  listjem ob poslušanju klasične glasbe, 

 Svobodna plesna improvizacija ob avtentični glasbi vetra in ob klasični glasbi z  daljšimi 

trakovi iz blaga, 

 Ljudska rajalna igra Čindara in Potujemo v Rakitnico, 

 Ples Božična pesem, 

 Ples Škrat, 

 Ples Prijateljstvo, 

 Ples Delamo snežaka, 

 Ples  Ob bistrem potoku je mlin, 

 Ples Zajček, 

 Ples Kaj otroci delajo, 

 Ples Potujemo v Rakitnico, 

 Ples Lapadu. 
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2.17.3. UNESCO ASPnet 

 

Slovenska mreža ASP deluje pod okriljem organizacije Združenih narodov za izobraževanje, 

znanost in kulturo. Osnovni cilj projekta je otroke seznanjati, na njim primeren način, s 

tematikami kot so: kultura miru in nenasilja, skrb za ohranitev Zemlje, spoštovanje pravic vseh, 

ustrezna komunikacija, strpnost ter vzajemnost sobivanja. 

Poslanstvo UNESCO ASPnet Slovenije je pomembno za razvijanje mladih ljudi v državljane 

sveta, ki bodo razumeli številne soodvisnosti človeka in narave ter ljudi med seboj. Z 

nacionalnim statusom smo se vključevali v razpisane nacionalne in mednarodne projekte, 

obeleževali smo mednarodne dneve ter sledili programu izobraževanja. 

V nacionalnih in mednarodnih projektih, ki so razpisani v okviru UNESCO ASP mreže 

SLOVENIJE, so sodelovale posamezne skupine otrok, starih od 1 do 6 let.  

 

Za usklajen in načrtovan potek dejavnosti po enotah je skrbel UNESCO tim, ki so ga sestavljale 

strokovne delavke iz vseh enot vrtca - nosilke UNESCO nalog v posamezni enoti. Nosilke 

projekta UNESCO ASPnet so poskrbele za organizacijo in izpeljavo UNESCO aktivnosti, ob 

koncu šolskega leta pa zapisale poročilo in ga oddale UNESCO ASPnet koordinatorici za Vrtec 

Ptuj.  

Vrtec Ptuj se je v tem šolskem letu vključeval v naslednje projekte UNESCO ASPnet:  

 Otroštvo podaja roko modrosti (nacionalni projekt OŠ Cvetka Golarja),  

 Moder stol-nekdo misli nate (nacionalni projekt z mednarodno udeležbo v organizaciji 

OŠ Maksa Pleteršnika Pišece),  

 UNESCO vrtički (nacionalni projekt OŠ Zreče),  

 UNESCO tek (mednarodni projekt Gimnazije Ptuj),  

 Menjaj branje in sanje (nacionalni projekt Gimnazije Ledina), 

 Otroci posvojijo spomenik (nacionalni projekt z mednarodno udeležbo OŠ 

Belokranjskega odreda Semič). 

 

Obeležili smo naslednje UNESCO dneve:  

o Mednarodni dan miru,  

o Evropski dan tujih jezikov,  

o Svetovni dan hrane in Svetovni dan zdravja,  

o Mednarodni dan za odpravo revščine, 

o Mednarodni dan strpnosti in Svetovni dan otrokovih pravic,  

o Mednarodni dan oseb s posebnimi potrebami, 

o Mednarodni dan prostovoljstva,  

o Mednarodni dan žena,  

o Svetovni dan poezije,  

o Svetovni dan voda,  

o Svetovni dan Zemlje,  

o Svetovni dan knjige in založništva,  

o Dan sonca, 

o Svetovni dan gibanja,  

o Mednarodni dan družin,  

o Mednarodni dan Afrike. 
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2.17.4. SMEŠKO ZAMAŠKO 

 
V šolskem letu 2016/17 smo že sedmič sodelovali v vseslovenski akciji dobrodelnega zbiranja 

reciklažnih zamaškov in pokrovčkov. Za usklajeno zbiranje, pakiranje in odpošiljanje zbranih 

zamaškov po enotah je skrbel tim, ki so ga sestavljale strokovne delavke iz vseh enot vrtca.  

Pri projektu Smeško Zamaško sodelujejo vsi delavci Vrtca Ptuj, otroci, starši ter drugi 

obiskovalci, ki v enote prinašajo reciklažne zamaške in pokrovčke. Iz enote Narcisa, kjer je bilo 

zbirno mesto vseh zbranih zamaškov, je le te odvažal g. Ignac Habjanič, aktivist društva 

NEVER GIVE UP – VZTRAJAJ!. 

 

 

2.17.5. OBZIDNA MESTA PTUJ - PIRAN 

 

Namen projekta je sodelovanje starih obzidnih mest Slovenije na področju spoznavanja kulture, 

zgodovine, običajev, enakosti in različnosti mest, medsebojno seznanjanje o aktualnih 

dogodkih, ki se v posameznih mestih in vrtcih odvijajo. Eden od ciljev projekta je bil tudi 

približati predšolskim otrokom pisno komunikacijo, ki je vse bolj pozabljena v poplavi 

novodobnih digitalnih medijev. 
 

 

2.17.6. AKTIVNOSTI SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI IN OHRANITEV 
CERTIFIKATA KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA - 
SIQ 

 

Vrtec Ptuj izvaja, vzdržuje in razvija Sistem vodenja kakovosti za prihodnost vzgoje in 

izobraževanja, ki ga preverja Slovenski institut za kakovost in meroslovje Ljubljana. 

Izpolnjujemo  zahteve modela KZP, izdaja 2.0:2008 in tako ohranjamo certifikat že od leta 

2006.  

Notranjo presojo kakovosti smo opravili med 10. in 14.10.2016, obnovitvena zunanja presoja 

za leto 2016 pa je bila uspešno opravljena 25.11.2016. 

Pregled v zadnjih treh letih izvedenih presoj je pokazal, da so bile presoje po obsegu in vsebini 

opravljene v skladu zahtevami akreditacijskih organov. 

 

 

2.17.7. SPOZNAVANJE DRUGAČNOSTI 

 

Otroci oddelka s prilagojenim programom in strokovni delavki so se vse šolsko leto vključevali 

v aktivnosti življenja in dela drugih oddelkov. Otroci večinskih oddelkov so tako imeli možnost 

spoznati vrstnike, ki potrebujejo več prilagoditev pri izvajanju aktivnosti.  

Tudi v tem šolskem letu so otroci iz oddelka s prilagojenim programom vsak dan uporabljali 

čutno sobo. Čutna soba spodbuja razvoja otroka preko različnih senzornih poti. Mnogokrat so 

bili v čutno sobo povabljeni otroci iz drugih oddelkov in enot, da so se lahko sproščali ob glasbi 

ali poslušanju različnih pravljic.  
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2.17.8. TURIZEM IN VRTEC 

 

V projektu Turistične zveze Slovenije in Skupnosti vrtcev Slovenije so sodelovali vsi otroci 

drugega starostnega obdobja, ki so raziskovali, odkrivali in doživljali kraj v katerem bivajo ter 

širšo okolje. S tem projektom smo uresničevali cilje s področja družbe, jezika, državljanske in 

ekološke vzgoje, ki so nas vodili v:  

 spoznavanje kraja in njegovih posebnosti, 

 spoznavanje zgodovinskega ozadja določenih spomenikov in stavb, 

 pridobivanje čuta za urejeno, čisto in gostoljubno okolje v katerem bivamo. 

 

Naslov Projekta v šolskem letu 2016/17 je bil POTUJEM, TOREJ SEM; za Vrtec Ptuj smo 

izbrali podnaslov Potujem po najstarejšem mestu Slovenije.  

 

Vsebine, ki so jih otroci usvajali, so vzgojiteljice pripravile pod naslednjimi naslovi: 

 

ENOTA VSEBINA 

Zvonček Moje mesto Ptuj 

Trobentica Na pot po ulicah Ptuja 

Narcisa Skrivnosti dvorišč 

Mačice - jasli Potovanje okrog gradu 

Mačice - izmena Potovanje skozi moje mesto 

Spominčica Spominčica spoznava mesto Ptuj 

Marjetica Potujem in veselo raziskujem 

Tulipan Skozi vrata preteklosti po našem mestu 

Vijolica Ptuj nekoč in danes 

Deteljica Najlepši pa je zame Ptuj 

 

2.17.9. ZAŠČITA PRED ŠKODLJIVIMI POSLEDICAMI SONČNIH ŽARKOV 

 

Tudi ta projekt izvajamo v vrtcu že nekaj let, saj se zavedamo, da je izpostavljanje soncu 

glavni dejavnik tveganja za razvoj vseh vrst kožnega raka in povzroča prezgodnje staranje 

kože, otroci pa so občutljivejši za škodljivo delovanje sončnega sevanja kot odrasli. Prav 

tako so otroci bolj izpostavljeni, saj se več gibajo na prostem, njihova koža je tanjša in slabše 

tvori zaščitno kožno barvilo. 

 Z izvajanjem zaščitnih ukrepov smo začeli že pri najmlajših in jih nadaljevali pri vseh 

otrocih vključenih v Vrtec Ptuj.  

Vzgojiteljice so s sistematičnim pristopom seznanjale otroke o škodljivih posledicah 

delovanja sončnih žarkov in o ukrepih, s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito 

preprečimo oziroma zmanjšamo. Ustreznih znanj in ukrepov otroci v okviru programa niso 

spoznavali zgolj teoretično, temveč so jih ob aktivnostih na prostem izvajali tudi v praksi.  

Tako dosežen učinek je gotovo večji, večja je tudi verjetnost, da bodo otroci osvojena znanja 

upoštevali tudi kasneje v vsakodnevnem življenju, še zlasti, ker so bili v program posredno 

vključeni tudi starši otrok.  
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2.17.10. PASAVČEK 

 

Vrtec Ptuj aktivno sodeluje v projektu Pasavček, ki se izvaja v okviru Direkcije RS za ceste – 

Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Namen projekta je spodbuditi in ozavestiti 

starše in otroke o pravilni uporabi otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov med vožnjo. 

Osrednja figura projekta je Pasavček, ki na zabaven način opozarja otroke na: RED JE VEDNO 

PAS PRIPET.  

V šolskem letu 2016/17 so strokovne delavke načrtovale naslednje podprojekte: 

 

ENOTA  VSEBINA  

Zvonček  Red je vedno pas pripet  

Trobentica  Varno na poti  

Narcisa  Red je vedno pas pripet  

Mačice izmena  Red je vedno pas pripet  

Spominčica  Pasavček  

Marjetica  Pripnimo se!  

Tulipan  S Pasavčkom varno na pot  

Vijolica  A si pripet?  

Deteljica  Red je vedno pas pripet  

 

V projektu je sodelovalo 258 otrok, ki so ob koncu projekta prejeli priznanja Pasavček, kar jih 

je še dodatno motiviralo za uporabo varnostnega pasu. 

 

 

2.17.11. UNICEF 

 

Osnovni cilj projekta je bil, da otroci na enostaven in zabaven način spoznavajo zahtevne 

vsebine ter se tako učijo sprejemanja, humanitarnosti in enakopravnosti ter kako pomagati 

sočloveku, predvsem pomoči potrebnim otrokom doma in po svetu. 

Letošnji poudarek projekta temelji predvsem na trajnem prijateljstvu po svetu, vključujoč 

otrokove pravice. Temeljni namen je razvijanje in spodbujanje solidarnosti med seboj, širše in 

globalno. 

 

Skozi vse šolsko leto smo sodelovali z gospo Ano Pšenica, organizatorko programov 

˝Izobraževanje za razvoj˝, ki nam je skoraj vsak mesec poslala zgodbo z aktualno tematiko (npr. 

preseljevanje) ali na temo določenega svetovnega ali mednarodnega dne.  

Preko dejavnosti in obeležitev dni smo seznanjali otroke o problematiki dogajanj v revnejših 

deželah, zlasti o težavah s katerimi se srečujejo tamkajšnji otroci. Unicefove zgodbe so bile 

posredovane  UNESCO nosilkam posameznih enot Vrtca Ptuj. Le te so teme vnašale v svoje 

delo, ob koncu šolskega leta pa poslale zaključna poročila o dejavnostih v njihovi enoti. 

 

V mesecu septembru 2016 je bil v Ljubljani organiziran UNICEF-ov seminar za pedagoške 

delavce, ki so se ga udeležile 4 strokovne delavke. V mesecu marcu so se 4 strokovne delavke 

udeležile tudi spomladanskega seminarja na temo ˝Kulturna senzibilizacija˝, ki sta ga vodila 

ga. Katja Bizjak, socialna pedagoginja in g. Vael Hanuna, Sirec palestinsko-slovenskega rodu, 

ki živi v Sloveniji, odkar je pred 25. leti pobegnil iz Sirije. 
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Obeležili smo naslednje svetovne in mednarodne dneve: 

- Svetovni dan boja proti nepismenosti 

- Mednarodni dan miru 

- Svetovni dan boja proti revščini 

- Svetovni dan otrokovih pravic 

- Svetovni dan prostovoljcev 

- Svetovni dan materinščine  

- Svetovni dan strpnosti 

- Svetovni dan voda 

- Svetovni dan umivanja rok 

- Svetovni dan zdravja 

- Svetovni dan Zemlje 

- Svetovni dan družine 

- Svetovni dan Afrike 

- Svetovni dan boja proti otroškemu delu 

- Svetovni dan tujih jezikov  

Podrobneje obravnavani temi sta bili Enakost spolov in Priseljevanje. V projektu Unicef so 

sodelovali otroci Vrtca Ptuj vseh starostnih obdobij.  

 

2.17.12. KLOVNI ZDRAVNIKI – RDEČI NOSKI 

 

Klovni - zdravniki so profesionalni umetniki, posebej usposobljeni za delo v bolnišnici. Njihova 

naloga je preko različnih umetniških veščin, kot so glasba, petje, čaranje in improvizacija, v 

bolnišnični vsakdan prinašati življenjsko energijo in pogum in s tem pozitivno vplivati na 

bolnišnično atmosfero in posledično na otrokovo bivanje v bolnišnici. 

V projektu smo sodelovali tako, da so naš bolnišnični oddelek  do maja 2017 mesečno 

obiskovali klovni  društva Rdeči noski. 

 

2.17.13. ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

 

V projekt Etika in vrednote v VIZ se je Vrtec Ptuj vključil v septembru 2013. 

Program »etika in vrednote«, ki ga podpira Institut za etiko in vrednote v sodelovanju s SAZU, 

spodbuja temeljne in obče veljavne vrednote, ki temeljijo na tradiciji evropske kulture in 

zgodovine in ne na posameznih ideoloških pogledih. 

 

Cilj projekta je trajna in stabilna družba, družba blagostanja, vrednot, sreče in modrosti.  

V šolskem letu 2016/2017 smo izvedli naslednje dejavnosti: 

- 23.09.2016 se je ožji tim projekta udeležil izobraževanja za modul »INTEGRITETA« v 

programu Etika in vrednote v izobraževanju, 

- 14.12.2016 se je ožji tim udeležil srečanja varuhov Etike in vrednot -  modul »HUMANOST«,        

- 17.03.2017 smo se delavke Vrtca Ptuj udeležile zadnjega srečanja varuhov etike in vrednot in 

bile seznanjene z dejavnostmi modula »ZNANJE IN MODROST«,  

- 24.05.2017 smo izvedli anketo med vsemi zaposlenimi in starši. Vprašalnike smo posredovali 

na Inštitut za etiko in vrednote, kjer so v obdelavi.  

 

Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj je podelil Vrtcu Ptuj priznanje za aktivno sodelovanje 

v programu Etike in vrednote v vzgoji in izobraževanju. 
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2.17.14. KNJIŽNI NAHRBTNIK 

 

V šolskem letu 2016/2017 smo UNESCO projekt Menjaj branje in sanje povezali s Knjižnim 

nahrbtnikom, ki je v več enotah ponovno zaživel, razen v enoti Spominčica, ki projekt pelje 

neprekinjeno že vrsto let. 

Namen projekta je, da bi spodbudili in razvijali bralno kulturo in osveščali starše o pomenu 

zgodnjega stika otroka  knjigo in pomen družinskega branja. 

 

V nahrbtnik so vzgojiteljice pripravile 1-3 zanimive in kvalitetne otroške slikanice, strokovno 

knjigo ali daljši članek za starše ter zvezek. Otroku, ki je odnesel domov nahrbtnik, so starši 

doma zgodbe prebrali, se o prebrani vsebini pogovarjali, opisovali ilustracije. V zvezek, ki je 

bil priložen, so starši zapisali kdaj in katere knjige so brali ter po želji zapisali svoje mnenje o 

strokovni knjigi/članku in občutke, pogovor, lastna opažanja ali celo otrokove odzive ob ali po 

branju. Skoraj vsi otroci so zapisom staršev dodali svojo ilustracijo iz zgodbe, ki jim je bila 

všeč. 

 

Otrok, ki je domov odnesel nahrbtnik, ga je čez teden dni vrnil in otrokom v oddelku 

pripovedoval o vsebini prebranega. Vzgojiteljica je otrokom tudi prebrala komentarje staršev 

iz zvezka, vsi so si ogledali ilustracije otrok. 

 

2.17.15. ŠPORT ŠPAS – DAN DRUŽENJA IN GIBANJA VSEH GENERACIJ 

 

Vrtec Ptuj je 13. 5. 2017  aktivno sodeloval v projektu Šport Špas – Dan druženja in gibanja 

vseh generacij, ki je podprt s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

  

Namen projekta je združevati vse generacije preko vsebin medgeneracijskega sodelovanja,   

gibanja, zdravja, športa, zdrave prehrane, zdravega okolja, iger, ustvarjanja in zabave. 

Na prireditvi, ki smo jo organizirali že deseto leto zapored, so se družili starši, otroci, stari starši 

in drugi. Vseh udeležencev je bilo 79, posebna presenečenja pa smo pripravili za najmlajšega 

in najstarejšega ter za najštevilčnejšo družino. 

 

Po pohodu vseh udeležencev so svoje dejavnosti kot popestritev programa predstavili: 

Zdravstveni dom Ptuj, Planinsko društvo Ptuj, Gasilsko društvo Ptuj, policijska postaja Ptuj in 

gospodinje Iz Društva žena Draženci. 

 

 

2.17.16. ZBIRANJE KARTUŠ IN TONERJEV 

 

V projektu smo sodelovali tako, da so naš bolnišnični oddelek mesečno obiskovali klovni  

društva Rdeči noski, ter da smo zbirali prazne kartuše in tonerje, saj vsak kos pomeni donacijo 

Društvu za pomoč trpečim in bolnim - Rdeči noski. Na tak način društvo pridobi finančna 

sredstva, ki jih potrebujejo za izvajanje obiskov v bolnišnicah. 

Ker je društvo Rdeči noski z 31. 5. 2017, zaradi vse več neoriginalnih kartuš in tonerjev, 

zaključilo akcijo zbiranja, smo se povezali Bitea d.o.o., ki so prevzeli odvoz kartuš in tonerjev.   
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2.17.17. BOLNIŠNIČNI ODDELEK 

 

Delo v bolnišničnem oddelku je bilo zasnovano tematsko, vezano na letne čase in aktualne 

vsebine ter na projekt vrtca. Globalni in splošni cilji so bili vzeti iz Kurikuluma, konkretni pa 

so bili razvojno naravnani glede na dejavnost. Delo je bilo načrtovano za prvo in drugo starostno 

skupino z nadgradnjo za šolske otroke. 

 

Pedagoško delo v oddelku se je prilagajalo dnevnemu redu in naravi dela bolnišnice. Število 

otrok se je dnevno spreminjalo in se gibalo med 5 in 15 (skupaj s šolskimi otroki). Otroke, ki 

zaradi bolezni niso mogli v igralnico, jih je vzgojiteljica obiskala v sobi in jih spodbudila za 

dejavnost.  

Tematsko zastavljene cilje in vsebine smo večinoma realizirali, vendar občasno prilagodili za 

trenutno skupino otrok in diferencirali stopnjo zahtevnosti. 

3. PODROČJE SVETOVALNEGA DELA 

 

3.1. Svetovalno delo  

 

Svetovalna služba se je v šolskem letu 2017/2018 intenzivno vključevala v kompleksno 

reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v vrtcu. Svetovalni delavki sta 

opravljali svetovalno delo z otroki, strokovnimi delavci in s starši ter sodelovali z vodstvom in 

zunanjimi ustanovami na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v vrtcu: 

na področju klime, kulture, vzgoje in vsakdanjega reda v vrtcu, 

na področju igre in poučevanja, 

na področju telesnega, osebnega (spoznavnega, čustvenega) in socialnega razvoja, 

na področju sprejemanja in uvajanja otrok v vrtec in prehoda otrok iz vrtca v šolo, 

na področju socialno ekonomskih stisk. 
 

Svetovalni delavki sta v šolskem letu opravili postopek vpisa in sprejem za novo šolsko leto 

2017/2018. Izvedli sta 6 uvajalnih sestankov za starše otrok novincev ob začetku šolskega leta 

in med letom.  

Med letom sta sodelovali na roditeljskih sestankih posameznih oddelkov na katerih sta 

predstavili določene teme npr. razvojne značilnosti otrok, grizenje, igra, vstop v šolo,…  
 

Marija Vučak in Katja Križe sta z avtorskim prispevkom sodelovali pri izdaji knjige Pozitivni 

viri, ki jo je v letu 2017 izdala Skupnost Vrtcev Slovenije.  

Svetovalna delavka Marija Vučak je koordinirala tematske konference (Joga za otroke, Pomen 

igre, Vrtec za starše.,..).  

Svetovalna delavka Katja Križe je ob tednu možganov v mesecu marcu 2018 izvedla delavnice 

Krepimo naše možgane v oddelkih drugega starostnega obdobja posameznih enot.  

Svetovalna delavka Mateja Vek je sodelovala pri pripravi in izdaji nove publikacije Vrtca Ptuj.  
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3.2. Oddelek za otroke s posebnimi potrebami in integracija otrok 

  

Za otroke s posebnimi potrebami izvajamo prilagojeni program za predšolske otroke in program 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Glede na izdane odločbe Komisije 

za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami sodelujemo z različnimi strokovnimi delavci. 

Imenovanih je bilo 34 strokovnih skupin za načrtovanje, izvajanje in evalviranje 

individualiziranih programov. Od tega 15 v šolskem letu 2016/17. Koordinatorici strokovnih 

skupin sta bili svetovalni delavki Vrtca Ptuj Marija Vučak in Katja Križe.  

1.) V oddelek, kjer izvajamo prilagojen program za predšolske otroke so bili v letu 2016 

vključeni štirje otroci. Oddelek se nahaja v enoti Marjetica, kjer imajo otroci s posebnimi 

potrebami veliko možnosti sodelovanja z ostalimi oddelki in tako možnost prehajanja med 

programi.  

Za oddelek je imenovan strokovni tim, v katerega so poleg vzgojiteljice-specialne in 

rehabilitacijske pedagoginje, pomočnice vzgojiteljice in svetovalnih delavk vključeni zunanji 

strokovni sodelavci pri katerih so otroci spremljani v strokovni obravnavi (pediatrinja dr. Vera 

Gušič Ljepovič, nevrofizioterapevtki Sanja Prelog in Smiljana Valenko, defektologinja Milena 

Zavrnik, logopedinji Barbara Skledar in Aleksandra Glatz,).  

Tim vseh članov se je v letu 2016 sestal enkrat, vsebina dela je bila spremljanje razvoja otrok  

ter svetovanje staršem. Po potrebi smo se sestajali s posameznimi strokovnimi delavci 

(spremljanje nevrofiziološke in logopedske obravnave). 

2.) V oddelke s prilagojenim izvajanjem  in dodatno strokovno pomočjo, ki so v različnih enotah 

je bilo od 1.1.2016 do 31.12.2016  integriranih 21 otrok: Mačice jasli -0, Mačice izmena – 3, 

Spominčica-3, Narcisa izmena-3, Narcisa redni-3, Tulipan-1, Marjetica-2, Trobentica-0, 

Vijolica-2, Deteljica-3, Podlesek-1. Dodatno strokovno pomoč so izvajale specialne in 

rehabilitacijske pedagoginje OŠPP dr. Ljudevita Pivka OŠPP Stanka Vraza Ormož, CSG 

Maribor, ZD Ptuj in ena upokojena defektologinja po pogodbi.  

Svetovalni delavki sta opravili redno opazovanje otrok po vseh oddelkih. Več pozornosti sta 

namenili otrokom, ki imajo težave v prilagajanju in sodelovanju v skupini ter otrokom z 

razvojnimi težavami. Skupaj z vzgojiteljicami sta po potrebi za posamezne otroke izpeljali 

postopek o usmeritvi, hkrati sta redno izvajali svetovalne storitve za otroke, ki so imeli izdane 

odločbe.  

Za vse otroke sta koordinirali in pripravili individualizirane programe, ki sta jih ob začetku 

šolskega leta 2017/2018 predstavili staršem. Starše sta na rednih pogovorih in evalvacijskih 

sestankih seznanjali z otrokovim napredkom in jim svetovali ob morebitnih težavah, ki so se 

pojavljale pri otrocih.    
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4. IZOBRAŽEVANJE 
 

4.1. Strokovni aktivi 

 

Naloge strokovnih aktivov so bile obravnavanje vzgojnega dela, podajanje predlogov za 

izboljšanje vzgojno-izobraževalnega procesa in analiza le tega. 

V tem šolskem letu so strokovni aktivi poglobljeno obravnavali strokovno temo Kako razvijati 

fino- in grafomotoriko v predšolskem obdobju. 

Cilje in nekatere vsebine dela aktivov smo povezali s cilji aktualnega projekta tega šolskega 

leta Sprehod po spominu ter podprojekti enot. Hkrati so se cilji in vsebine prepletali z drugimi 

projekti in dejavnostmi na ravni oddelkov, enot in vrtca.  

Strokovne sodelavke so za vsak strokovni aktiv načrtovale, pripravile prikaz dejavnosti z otroki 

in zapisale strokovno nalogo na izbrano temo in so jo oddale vodji aktiva, ki pa je zbrano 

gradivo uredila in ga oddala vodji strokovnih aktivov. Pripravljen je bil zbir strokovnih nalog 

vseh aktivov, ki je na voljo kot strokovno gradivo v knjižnici Vrtca Ptuj. 

V tem šolskem letu smo imeli 12 strokovnih aktivov, ki so izvedli naslednje prikaze 

dejavnosti:  

 Aktiv 1 do 3 let: 

 Tematski sklop: Prišla je pomlad 

 Vsebina: Žoga, žogica 

 Aktiv 1 do 3 let: 

 Tematski sklop: Moja igralnica 

 Vsebina: Igrarije 

 Aktiv 2 do 3 let: 

 Tematski sklop: Prebujanje pomladi 

 Vsebina: Pomladne cvetice 

 Aktiv 2 do 3 let: 

 Tematski sklop: Pomladi naproti 

 Vsebina: Bela, bela lilija 

 Aktiv 2 do 4 let: 

 Tematski sklop: Prišla je pomlad 

 Vsebina: Pisane rože 

 Aktiv 3 do 4 let: 

 Tematski sklop: Pomlad, kje si? 

 Vsebina: Pikapolonice in pike 

 Aktiv 3 do 4 let: 

 Tematski sklop: Prebujanje pomladi 

 Vsebina: Zvonček 

 Aktiv 3 do 5 let: 

 Tematski sklop: Nerodna Avguština 

 Vsebina: Pisani klobučki 

 Aktiv 4 do 5 let: 

 Tematski sklop: Zaljubljeni zvonček 

 Vsebina: Darilo za mamico 

 Aktiv 4 do 6 let: 

 Tematski sklop: Vse zeleni vse brsti  
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 Vsebina: Grafomotorika 

 Aktiv 5 do 6 let:  

 Tematski sklop: Moja družina 

 Vsebina: Dan fine motorike in grafomotorike 

 Aktiv 5 do 6 let:  

 Tematski sklop: Trarara, pust se pelja 

 Vsebina: Indijanci 

 Aktiv 5 do 6 let:  

 Tematski sklop: Pomlad se prebuja 

 Vsebina: Z igro do matematike 

 

Po izvedenih dejavnostih je sledil evalvacijski pogovor vseh strokovnih sodelavk posameznih  

strokovnih aktivov, kjer smo teoretična izhodišča in realizacijo prikaza dejavnosti strokovno 

utemeljili z različnih vidikov, hkrati smo velik poudarek dali refleksiji. 

 

4.2. Vzgojiteljski zbori 

 

1. Vzgojiteljski zbor je bil dne 29. 8. 2016  

Dnevni red je bil: 

1. poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17, 

2. razporeditev oddelkov in kadra v šolskem letu 2016/17, 

3. informacije in napotki za delo v šolskem letu 2016/17, 

4. publikacija za šolsko leto 2016/17, 

5. predlog za izvajanje nadstandardnih in obogatitvenih programov za šolsko leto 2016/17, 

6. soglasje k predlogom za napredovanje v naziv, 

7. aktualna problematika in informacije, 

8. razno. 

 

2. Vzgojiteljski zbor je bil 23. 11. 2016 

Dnevni red je bil: 

1. program dela v tem obdobju, 

2. program izobraževanja, 

3. soglasje k predlogom za napredovanje v naziv, 

4. poročilo notranje presoje, 

5. aktualne vsebine, 

6. razno. 

 

3. Vzgojiteljski zbor je bil 6. 2. 2017 

Dnevni red je bil: 

1. Aktivnosti po LDN, 

2. soglasje k predlogom za napredovanje, 

3. predstavitev kandidatk za prosto delovno mesto ravnateljice Vrtca Ptuj, 

4. aktualne informacije, 

5. razno. 

 

1. Korespondenčna seja vzgojiteljskega zbora je bila objavljena 26. 5. 2017. 

Dnevni red je bil: 

 Mnenje k predlogom kandidatk za plaketo in priznanja dr. Franja Žgeča. 
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4. Vzgojiteljski zbor je bil 22. 6. 2017 

Dnevni red je bil:  

1. naloge po letnem delovnem načrtu, 

2. soglasje k predlogom za napredovanje v naziv, 

3. aktualne informacije, 

4. razno, 

5. na dopustu si dopusti. 

 

 

4.3. Mreža mentorskih vrtcev – študijske skupine 

 

Vrtec Ptuj je bil tudi to šolsko leto mentorsko središče v mreži mentorskih vrtcev. Znotraj mreže 

se mentorsko središče Vrtec Ptuj povezuje z mentorskima središčema vrtca Slovenska Bistrica 

in Pobrežje. 

V ptujsko mentorsko središče so vključeni: Vrtec Ptuj, Juršinci, Cirkovce, Dornava, Videm, 

Destrnik, Žetale, Podlehnik, Markovci, Črešnjevec.  

V tem šolskem leto smo bili razdeljeni v 4. študijske skupine, izvajalki študijskih skupin sta bili 

Marjeta Klajnšek in Fanika Fras Berro. 

Vsebina srečanj je bila Formativno spremljanje otrok. V ta namen smo želeli strokovne delavce 

opolnomočiti pri nudenju ustrezne podpore za otrokov razvoj in učenje ter hkrati prispevati k 

dvigu kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu. 

Srečanje se je odvijalo po skupinah med 24. in 27. 10. 2016.  

Za pridobitev točk za napredovanje so nekatere strokovne delavke na lastno željo oddale nalogo 

v spletno učilnico, in sicer za 0.5 točke ali 1 točko. 

 

4.4. Seminarji, posveti, predavanja 

 

1. Seminar Unicef: 19. 9. 2016 

2. Posvet SVS (Pravne pasti ob strokovnem delu v vrtcu): 26. 9. 2016 

3. Igre za razvijanje pozornosti in koncentracije pri predšolskem otroku: 27. in 28. 9. 2016 

4. Disleksija: 1. 10. 2016 

5. Gozd kot prostor udejanjenja kurikula za vrtce: 11. 10. 2016 

6. Disleksija 2: 15. 10. 2016  

7. Tematske konference v okviru Vrtca za starše: 10. 10. 2016, 10. 11. 2016, 8. 12. 2016, 

10. 1. 2017 

8. Pomen proste igre za predšolske otroka: 21. in 22. 10. 2016 

9. Gozd kot prostor udejanjenja kurikula za vrtce: 25. 10. 2016 

10. 7. strokovni posvet OPZHR Slovenije, 7. 11. 2016 

11. Postanimo navdihujoči starši za svoje otroke: 8. 11. 2016 

12. OŠ Mladika: Klepet ob kavi: 9. 11. 2016 

13. Joga v vsakdanjem življenju: 16. 11. 2016 

14. Pomoč za boljše poučevanje: 28. 11. 2016 

15. Praznična vzgoja: 8. 12. 2016 

16. Etika in vrednote: 14. 12. 2016 
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17. Unesco ASPnet: 26. 12. 2016 

18. Medvrstniško nasilje: 9. 1. 2017 

19. Kako otroke naučiti upravljati s čustvi? 10. 1. 2017 

20. Skrb za zdravje: 14. 1. 2017 

21. Izobraževanje Pasavček: 14. 1. 2017  

22. Kaj družino loči in kaj jo pripelje nazaj?: 7. 2. 2017 

23. Ploske lutke v UM: 17. in 18. 2. 2017 

24. Joga za otroke: 1. in 15. 3. 2017 

25. Otrok spoznava snovi z eksperimenti: 10. in 11. 3. 2017 

26. Kakovost za prihodnost: 17. 3. 2017 

27. Zdrav življenjski slog: 17. 3. 2017 

28. Simpozij SVS: 20. in 21. 3. 2017 

29. Učenje matematike skozi igro v predšolskem obdobju: 1., 7., 8. in 22. 4. 2017 

30. Izobraževanje iz področja varstva pri delu in požarne varnost: 12. 4. 2017 

31. Tanka črta odgovornosti: 23. 5. 2017 

32. Tečaj za notranje presojevalce: 25. in 26. 5. 2017 

33. Zdrav življenjski slog - Zmanjšaj in preprečuj bolečino v križu: 13. 6. 2017 

34. Otroci s spektroavtistično motnjo: 14. 6. 2017 

35. Ljudska univerza Ptuj – računalniška pismenost, Angleščina, Nemščina (marec – junij 

2017)  

36. Seminar Gluhi in naglušni otroci, CSG Mb, 28. in 29. 6. 2017 

37. Posvet Kako prebuditi otroka v sebi, 20. in 21. 3. 2017 

38. Unicefov seminarja Kulturna senzibilizacija, 7. 3. 2017 

39. Izobraževanje za mentorja planinskih skupin, Bavšica,  

40. Usposabljanje s področja higiene živil in HACCAPPP sistema in ZHR v vrtcu, 8.6.2017 

41. Seminar CORT, 24. 10. 2017  

42. Otrok v vrtincu starševskih nesoglasij, 21. 2. 2017 

43. Depresija skozi življenjska obdobja, 7. 4. 2017 

44. Promocija zdravja na delovnem mestu, 11. 5. 2017 

45. Ocenjevanje letne delovne uspešnosti strokovnih delavk – redni letni pogovor, 

31.1.2017 

46. Mednarodne konference »Pomahajmo v svet«, 21. 4. 2017 

47. Mednarodne konference Erasmus plus, 16. 5. 2017 

48. Šola izvršbe - začetna stopnja, 15. 5. 2017 

49. Seminarja na MJU Sodobno računovodstvo v vzg. in izobraževanju, 12. 4. 2017 

50. Seminar za plače in druge prejemnike, 29.11.2016 

51. Srečanje računovodij v javnem sektorju, 12.10. 2016 

 

4.5. Študij ob delu 

 

V šolskem letu 2016/17 so ob delu študirale tri strokovne delavke in en strokovni delavec. 
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4.6. Strokovni izpiti 

 

Strokovni izpit sta opravili dve strokovni delavki.  

 

I. Mentorstvo 

 

V tem šolskem letu smo vsem dijakom, študentom, ki so oddali vlogo za opravljanje pedagoške 

prakse v našem vrtcu, le to tudi omogočili.  

Tako so v našem vrtcu opravili obvezno pedagoško prakso: 

 III. Gimnazija Maribor, 9 dijakov,  

 Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, 2 dijaka,  

 Gimnazija Ormož, 11 dijakov,  

 Ljudska univerza Ptuj (prekvalifikacija), 7 dijakov, 

 Pedagoška fakulteta Maribor, 9 študentov,  

 Pedagoška fakulteta Koper, 2 študenta.  

 

4.7. Seminarske, diplomske naloge, ankete, raziskave 

 

Sodelovali smo pri: 

 raziskavi za gradivo knjige o kulturni dediščini in objavo izsledkov v časopisu, 

 raziskavi za diplomsko nalogo z naslovom Vloga staršev in vzgojiteljev pri razvoju 

vrednot predšolskih otrok, Pedagoška fakulteta Maribor, 

 raziskavi za diplomsko nalogo z naslovom Vloga vzgojitelja pri zgodnjem odkrivanju 

motorično nadarjenih otrok, Pedagoška fakulteta Maribor, 

 raziskavi za diplomsko nalogo z naslovom Spanje otrok in odhod iz vrtca kot elementa 

rutinskih dejavnosti, Pedagoška fakulteta Maribor, 

 raziskavi za magistrsko nalogo z naslovom Analiza stroškov in koristi potencialne 

preventivne akcije za preprečevanje prekomerne telesne teže in debelosti pri predšolskih 

otrocih v MO Ptuj, Ekonomska fakulteta Ljubljana, 

 raziskavi za magistrsko nalogo z naslovom Stališča vzgojiteljev do področja 

matematika v Kurikulumu za vrtce, Pedagoška fakulteta Ljubljana. 

5. SODELOVANJE S STARŠI 

 

Sodelovanje s starši je potekalo preko  roditeljskih sestankov, srečanj oddelkov ali enot, 

pogovornih ur, predstavnikov staršev v Svetu Staršev, v Vrtcu za starše. 
 

V mesecu avgustu 2016 je bil izveden roditeljski sestanek za starše otrok novincev v šolskem 

letu 2016/2017. 
 

V vseh oddelkih je bil, v šolskem letu 2016/2017, organiziran roditeljski sestanek v mesecu 

septembru za 2 oddelka, ki sta se odprla tekom šolskega leta pa v mesecu marcu in aprilu. 
 

Vzgojiteljice so izvedle tudi dva do štiri oddelčna srečanja s starši ali srečanja več oddelkov in 

enot. Vsebine srečanj s starši so bile različne: ustvarjalne delavnice, prikaz vzgojnega dela z 

otroki, zabavna srečanja in skupni izleti, pohodi, tudi igre na snegu. Starši so sodelovali pri 

izvedbi športnih dni, piknikov ter drugih dejavnosti, ki so se navezovali na posamezne projekte.   
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V vseh oddelkih so bile mesečno izvedene pogovorne ure. Termin pogovornih ur je bil določen 

za vsako skupino posebej, na prvem roditeljskem sestanku. Na mesečnih pogovornih 

urah sta sodelovali obe strokovni delavki iz posameznega oddelka. 

Preventivni program Vrtec za starše smo v sodelovanju z Lokalno akcijsko skupino za 

preprečevanje zasvojenosti v MO Ptuj izvedli že deveto leto. Staršem otrok vključenih v Vrtec 

Ptuj in drugim zainteresiranim smo pripravili bogat program različnih vsebin in odličnih 

predavateljev.  
 

1.  Ponedeljek, 
10.10.2016  
 

Dr. Zdenka Zalokar Divjak:   
Kako razvijati osebne potenciale predšolskega otroka 1. del;  
KJE SO POMEMBNI MEJNIKI V RAZVOJU? 

2. Četrtek, 
10.11.2016  
 

Dr. Zdenka Zalokar Divjak:  
Kako razvijati osebne potenciale predšolskega otroka 2. del;  
KAKO PREPOZNATI KAJ OTROK ŽE ZMORE SAM? 

3.  Četrtek, 
08.12.2016  

Marko Juhant:  
PRAZNIČNA VZGOJA; kdo je tukaj glavni? 

4. Torek, 
10.1.2017 

Mag. Maruška Željeznov Seničar:  
 KAKO OTROKA NAUČITI UPRAVLJATI S ČUSTVI;  Ko otrok »kuha« jezo 

5. Ponedeljek, 
07.02.2017 

Nataša Čebulj:   
KAJ DRUŽINO LOČI IN KAJ JO PRIPELJE NAZAJ? 

 

 

  

6. SODELOVANJE Z OKOLJEM 
 

6.1. SODELOVANJE Z MESTNO OBČINO PTUJ 

 

Mestna občina Ptuj je ustanoviteljica Vrtca Ptuj in za organizacijo ter zagotavljanje pogojev za 

izvedbo predšolskega programa je izrednega pomena sodelovanje in zaupanje.  

 

V vrtcu sledimo aktivnostim in dogodkom našega mesta in se vanje aktivno  vključujemo v 

sodelovanju z drugimi javnimi zavodi ter mestnimi četrtmi.  

Najobsežnejše so dejavnosti v  okviru prireditev »Veselega decembra« ter Otroška pustna 

povorka.  

 

V sodelovanju z  MO Ptuj in predstavniki mestnih četrti, smo v zimskem času aktivno 

sodelovali pri zbiranju in zavijanju darilnih paketov, pisanju osebnih vabil za predšolske otroke, 

obisk dedka Mraza ter s predstavami dramskih in lutkovnih skupin v celotni Mestni občini Ptuj.   

 

V sodelovanju z Zavodom za turizem smo organizirali in izvedli  7. otroško pustno povorko na 

kateri je sodelovalo 1070 otrok in njihovih spremljevalcev iz vse Slovenije. Hkrati smo v 

pustnem času sodelovali pri okraševanju starega mestnega jedra, pri krasitvi mestne hiše in 

drugih pomembnejših stavb v mestu Ptuj.  
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6.2. OŠ Ljudevita Pivka 

 

Strokovna tima obeh zavodov sta sodelovala pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v 

predšolski program ter ob spremembi ravni izobraževanja. V sodelovanju s strokovnimi delavci 

OŠ Ljudevita Pivka, mobilno službo, smo zagotovili dodatno strokovno pomoč otrokom s 

posebnimi potrebami, ki obiskujejo Vrtec Ptuj. 

 

6.3. Glasbena šola Karol Pahor Ptuj 

 

V mesecu februarju 2017 so otroci enote Zvonček obiskali Glasbeno šolo Karol Pahor Ptuj, kjer 

so si ogledali baletno predstavo Tri pomaranče.  

 

6.4. Gimnazija Ptuj (UNESCO središče Ptuj) 

 

Skozi vse leto sodelujemo in izvajamo projekt UNESCO ASPnet, katerega članica je tudi 

Gimnazija Ptuj ter OŠ Destrnik in OŠ Cirkovce. S skupnim sodelovanjem izvajamo različne 

projekte znotraj načrtovanega UNESCO programa. 

 

6.5. Zdravstveni dom Ptuj – preventivna zobozdravstvena ambulanta 

 

Projekt je bil namenjen predvsem preventivni zobozdravstveni vzgoji. Med šolskim letom so 

bili organizirani vsaj trije preventivni zobozdravstveni pregledi z različnimi vsebinami, 

povezanimi z nego zob. Otroke se je spodbujalo k zdravemu načinu življenja in k skrbi za zobe.  

Pri aktivnostih so sodelovali vsi oddelki otrok. 

Ob otvoritvi prenovljenega dela ZD Ptuj so 6. 4. 2017 sodelovali otroci z vzgojiteljicami iz 

enote Spominčica.  

Ob dnevu odprtih vrat Zdravstvenega doma Ptuj, 29.5.2017, so se otroci in vzgojiteljice enote 

Spominčica vzgojiteljice iz enote Spominčica z otroki pripravile predstavo Miška in veliko 

rdeče jabolko ter pripravile pevsko točko  z otroki na temo zdravstva. 

 

6.6. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 

 

V okviru različnih projektov in tematskih sklopov so posamezne skupine otrok redno ali 

občasno obiskovale knjižnico. Pravljičarka Liljana se je večkrat odzvala povabilu in otroke 

obiskala v vrtcu, nekaj srečanj s starši pa je potekalo v knjižnici, kjer so se s pravljičarko družili 

ob zgodbi, nato pa se sproščali ob jogi.  

 

6.7. Center za socialno delo 

 

S strokovnimi delavci Centra za socialno delo smo sodelovali pri uveljavljanju pravic iz javnih 

sredstev, pri sprejemu otrok iz družin z ogroženim socialno ekonomskim položajem in sprejemu 

otrok s posebnimi potrebami (komisija za usmerjanje) ter pri zaščiti otrok pri pojavu nasilja in 

trpinčenja otrok v družinah. 
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Letos smo prvič sodelovali tudi na tematski konferenci, kjer so nam strokovne delavke CSD 

predstavile problematiko v zvezi z nasiljem v družini, posledice ob razvezah in odgovornosti 

ter dolžnosti, povezane z dogodki v družini, ki ji v  prevzemajo vsi strokovni delavci v vrtcu. 

 

6.8. Zavod za šport Ptuj 

 

Vrtec Ptuj je sodeloval z Zavodom za šport:  

o pri realizaciji programa Mali sonček, 

o pri izvedbi krosa cicibanov in cicibank Vrtca Ptuj, 

o pri izvedbi medobčinskega krosa, 

o pri izvedbi krosa delavcev vrtca, 

o pri izvedbi Mini olimpijade, 

o pri realizaciji programa Hura, prosti čas. 

 

6.9. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Gimnazija Ormož in III. gimnazija 
Maribor, Pedagoška fakulteta v Kopru in Mariboru, Ljudska univerza Ptuj, 
Ekonomska fakulteta Ljubljana 

 

Dijakom in študentom smo omogočali praktično usposabljanje z delom ter sodelovali pri 

empiričnih raziskavah za diplomske in magistrske naloge. V letošnjem šolskem letu je 

praktično usposabljanje opravljalo 29 dijakov in 11 študentov. 

 

6.10. Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož 

 

Skozi vse leto so otroci z vzgojiteljicami obiskovali muzej in muzejske  pedagoške delavnice. 

V sodelovanju s pokrajinskim muzejem Ptuj – Ormož smo v okviru praznika vrtca pripravili v 

Starih zaporih razstavo Sprehod po spominu, ki je bila odprta od 19. do 25.4.2017. 

 

6.11. Zavod za RS, enota Maribor 

 

Vrtec Ptuj je mentorsko središče v mreži mentorskih vrtcev. V ptujsko mentorsko središče so 

bili poleg Vrtca Ptuj vključeni še: vrtec pri OŠ Markovci, vrtec Najdihojca pri OŠ Hajdina, 

vrtec Juršinci pri OŠ Juršinci, vrtec pri OŠ Destrnik-Trnovska vas, vrtec Žetale, vrtec 

Črešnjevec-Leskovec. Delovale so 4 študijske skupine, ki so imele vsaka po eno srečanje 

oktobra 2016.  

Sodelovanje poteka tudi preko raznih strokovnih usmeritev, informiranja, izobraževanja in 

svetovanja.   

 

6.12. Planinsko društvo Ptuj - Mladinski odsek 

 

Projekt Ciciban planinec se je izvajal s sodelovanjem Planinskega društva Ptuj. Program se je 

ponudil vsem otrokom pred vstopom v šolo iz vseh enot vrtca.  
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Na začetku šolskega leta je bil pripravljen program in cilji, ki so ustrezali sposobnostim otrok, 

kar je vsakemu otroku omogočilo aktivno udeležbo. Vodniki PD Ptuj so redno spremljali otroke 

na izletih ter na 3-dnevnem taboru na Boču. 

 

6.13. Čebelarska zveza Slovenije - lokalna čebelarska društva 

 

Tradicionalni slovenski zajtrk je projekt v katerem sodelujemo že vrsto let. Namen projekta je 

seznaniti otroke s pomenom in zdravilnimi učinki čebel in medu. V času vseslovenske 

dobrodelno-izobraževalne akcije čebelarske zveze Slovenije so v novembru in decembru vse 

naše enote obiskali čebelarji. Dne 18. 11. 2016 smo v Vrtcu Ptuj izvedli že 10. medeni zajtrk.  

 

6.14. Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti v MO Ptuj 

 

Sodelovanje z lokalno akcijsko skupino za preprečevanje zasvojenosti v MO Ptuj je v šolskem 

letu 2016/2017 potekalo po načrtovanem akcijskem načrtu. Že deveto leto je bil v akcijski načrt 

sprejet program Vrtec za starše, ki ponuja bogat nabor različnih tem pomembnih iz vidika 

razvoja otroka in osebnostne rasti.  

Glede na sprejeti poslovnik, koordinacijo dela izvaja predsednica Marija Vučak v sodelovanju 

z MO Ptuj.  

 

6.15. Sodelovanje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

 

Sodelovanje s SPVCP je potekalo aktivno skozi različne vsebine in dejavnosti. Otroci so skozi 

različne aktivnostih spoznavali cestno prometne predpise in pravila ter kako sami skrbimo za 

varnost v prometu. 

  

6.16. Plavalna akademija Kurent - Igre v vodi 

 

Igre v vodi je v okviru nadstandardnih programov izvajala Plavalna akademija Kurent. Program 

je bil namenjen otrokom od 4-6 leta starosti ter izveden v dveh terminih aprila 2017. Program 

so vodili usposobljeni vaditelji in učitelji plavanja s potrjeno licenco PZS v spremstvu 

vzgojiteljic oddelkov.  

 

6.17. Smučarski klub Ptuj - Igre na snegu 

 

Igre na snegu so februarja 2017 v okviru nadstandardnih programov izvajali vaditelji in učitelji 

smučanja iz smučarskega kluba Ptuj.  

 

6.18. Sredstva javnega obveščanja 

 

O življenju in delu v vrtcu je bila javnost obveščena preko spletne strani vrtca http://www.vrtec-

ptuj.si, preko prispevkov v časopisih, revijah ter na lokalnem televizijskem programu. 

http://www.vrtec-ptuj.si/
http://www.vrtec-ptuj.si/
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6.19. Dom upokojencev Ptuj 

 

Otroci, vključeni v enote Mačice jasli, Mačice izmena in Spominčica so ob različnih 

priložnostih, praznikih in dogodkih obiskali zaposlene in oskrbovance v Domu upokojencev 

Ptuj. 

 

6.20. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 

Z MIZŠ smo sodelovali na njihovem Portalu, kjer smo mesečno ažurirali podatke  Vrtca Ptuj 
glede prostih vpisnih mest za otroke. Sodelovanje je potekalo tudi pri pripravništvu, pravnih 

nasvetih, razlagah, napredovanju zaposlenih, poročilih, informiranju. 

 

6.21. Trgovina Vitapur 

 

Otroci z vzgojiteljicami iz enot Deteljica in Trobentica so na povabilo direktorja trgovine 

Vitapur ob njihovem odprtju poslovalnice na Ptuju pripravili različne plesno – glasbene točke. 

Za sodelovanje so prejeli bogate nagrade. 

 

6.22. Sodelovanje z osnovnimi šolami Ljudski vrt Ptuj, Breg Ptuj, Mladika Ptuj, Olga 
Meglič Ptuj 

 

Sodelovanje z osnovnimi šolami je potekalo z namenom, da se otrokom omogoči lažji prehod 

iz vrtca v šolo. Odvijale so se različne skupne aktivnosti in obisk osnovnih šol. 

 

6.23. Turistično društvo Ptuj 

 

Septembra 2016 smo sodelovali ob obeležitvi 130-letnice obstoja društva ter ob praznovanju 

Svetovnega dne turizma. 

 

6.24. Šola za ravnatelje 

 

Sodelovanje je potekalo na  posvetu v mesecu oktobru 2016.  

 

6.25. Kmetijsko gozdarska zbornica Ptuj 

 

Otroci in vzgojiteljice iz enote Narcisa so se odzvali povabilu na osrednjo prireditev Dobrote 

slovenskih kmetij in za njih pripravili nastop Od setve do žetve, ter se s tem nastopom 

predstavili tudi na Dnevu odprtih vrat na sedežu KGZ Ptuj. 
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7. DRUGO 

 

7.1. DOGODKI IN PRIREDITVE 

 23. 9. 2016 – 1. seja vodij enot  

 24. 09. 2016 - Ciciban planinec - planinski izlet na Gomilo 

 26. 9. 2016 – 1. Unesco sestanek (koordinatorice vseh enot) 

 6. 10. 2016 – 1. seja sveta staršev  

 10. 10. 2016 - sestanek mentorjev PV Gimnazije Franca Miklošiča  v Ljutomeru 

 12. 10. 2016 – 1. seja Sveta zavoda Vrtca Ptuj 

 12.-14. 10. 2016 -  notranja presoja SQ (po seznamu) 

 22. 10. 2016 - Ciciban planinec - planinski izlet na Svečinske gorice 

 26. 11. 2017 - Ciciban planinec - planinski izlet po Halozah pod Donačko 

 1. 12. 2016 – pisanje vabil za Dedka Mraza  

 7. 12. 2016 – pakiranje daril za otroke, ki jih je obiskal dedek Mraz v ČS Ptuj 

 9. 1. 2017 – 2. seja vodij enot  

 23. 1. 2017 – sestanek koordinatoric za pustno krasitev 

 28. 1. 2017 - Ciciban planinec – zimski planinski izlet na Pohorje 

 tretji teden v februarju – krasitev stavb v starem mestnem jedru 

 25. 3. 2017 - Ciciban planinec - planinski izlet na Hum nad Laškim 

 22. 4. 2017 - Ciciban planinec - planinski izlet na Brinjevo goro 

 2. - 4. 6. 2017 – tri-dnevni planinski tabor Boč za predšolske otroke. 

 

7.2. Društvo kulturnih dejavnosti Vrtca Ptuj 

 

V društvu sta v šol. L. 2016/2017 delovali dve sekciji: 

1. Ženski pevski zbor, 

2. Dramsko lutkovna skupina. 

 

Ženski pevski zbor je v šolskem letu 2016/17 vodila zborovodja Jasna Drobne. S svojim 

petjem so delavke Vrtca Ptuj razveseljevale občinstvo na naslednjih nastopih: 

 05.03.2017, nastop ob dnevu žena na prireditvi Svobodnih sindikatov Slovenije; 

 18.03.2017, nastop na občnem zboru Društva diabetikov; 

 04.05.2017, udeležba na Območni reviji pevskih zborov; 

 12.05.2017, nastop na letnem občnem zboru sindikata VIR za Vrtec Ptuj; 

 13.05.2017, nastop ob Tednu ljubiteljske kulture v organizaciji JSKD; 

 08.06.2017, Letni koncert;  

 10.06.2017, nastop na modni reviji v organizaciji MO Ptuj; 

 15.06.2017, nastop na dobrodelni prireditvi Tadeja Toša za ptujski urgentni center. 

 

Dramsko lutkovna skupina je v šolskem letu 2016/17 vodila Mojca Rimele. Nastopile so: 

 20.01.2017, skeč Pedagoška konferenca v KD Hajdoše; 

 19.04.2017, skeč Anonimka, Dramski recital; 

 17.05.2017, skeč Modna revija vzgojiteljic, Show Zvezde plešejo. 
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8. PODROČJE PREHRANE IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA 

REŽIMA 

 

V Vrtcu Ptuj se zavedamo, da otroci v vrtcu predstavljajo z vidika prehrane občutljivo starostno 

skupino zaradi intenzivne rasti in razvoja. Prehrana otrok in zaposlenih v vrtcu ima poseben 

pomen, saj le-ta pomembno vpliva na zdravje in počutje naših uporabnikov. 

Posodobljene smernice zdravega prehranjevanja so vodilo za primerno organizacijo in režim 

načrtovanja prehrane, normativov glede porcij, nabave in izbire živil, kot tudi postopanja v 

primeru dietnih obrokov otrok. Skupina za prehrano bo nenehno skrbela za primerno 

oblikovanje jedilnika. 

 

Razpoložljivi kader v centralni kuhinji vrtca Ptuj bo dnevno zagotavljalo veliko število obrokov 

za otroke (1000) in zaposleni kader, ki se bo dnevno transportirala v 10 dislociranih enot. V 

razdelilnih kuhinjah bo poskrbljeno za postrežbo hrane otrokom v igralnicah vrtca. 

Strokovni delavci v oddelkih bodo z lastnim vzorom in spodbudo pristopali k oblikovanju 

dobrih in primernih prehranskih navad  otrok. S pomočjo slednjih si bomo prizadevali ustvarjati 

pozitiven odnos do zdravega načina prehranjevanja.  Dobre prehranske navade in izkušnje otrok 

so dragocena popotnica zdravemu načinu življenja. 

Prehrano otrok v vrtcu obravnavamo iz več vidikov in sicer: 

- zadovoljevanje otrokovih fizioloških potreb, 

- zagotavljanje ustreznih in zdravih živil, 

- upoštevanje otrokovih prehranjevalnih navad, 

- z vidika kulture uživanja. 

 

Prehrana v vrtcu zagotavljala 70 % dnevnih fizioloških potreb, ki jih otroci dobijo s tremi 

obroki.  Strokovne delavke otroke vabijo k aktivni postrežbi hrane tako, da si samostojno 

izbirajo med vrsto in količino zaužite hrane ter tako razvijajo zdrav občutek za sitost. 

Jedilnik je sestavljen pestro in vsebuje različne vrste kruhov, žit, riža, testenin, stročnic, mleka 

in mlečnih izdelkov, mesa in mesnih izdelkov ter veliko svežega sadja in zelenjave. Na jedilnik 

so dodani Bio proizvodi in lokalno pridelana hrana (sadje, zelenjava, mleko in mlečni izdelki).  

 

Z dodajanjem lokalno pridelane hrane omogočamo otrokom, da zaužijejo kakovostne 

substance, ki se ohranjajo v hrani, zaradi bližine njenega izvora. Pri tem smo izbirali 

dobavitelje, ki so vpisani v register pri Uradu za varno hrano RS. 

Jedilnik za otroke je načrtovan na mesečni ravni v skladu s Smernicami zdrave prehrane in je 

fleksibilno naravnan. Pri načrtovanju upoštevamo: 

- raznolikost v izboru živil in sestavi jedi, 

- dnevno sveže pripravljeno hrano, 

- hranilno uravnoteženo prehrano,  

- zmernost v količini. 

 

Za otroke, ki imajo prehranske alergije in posebnosti je prehrana premišljeno in skrbno 

načrtovana.  Pri sestavi jedilnikov upoštevamo navodila zdravnikov alergologov (dietologov) 

in sodelujemo s starši. Prehrana za otroke z dietami je pripravljena tako, da vizualno in 

vsebinsko čim manj odstopa od hrane, ki jo dobivajo otroci brez prehranskih posebnosti. Število 

otrok in zaposlenih, katerim zagotavljamo dietno prehrano se giblje med  40-50. 

Pri dobavi živil si prizadevamo, da nam dobavitelji zagotavljajo vpogled v sledljivost živil, ki 

jo vzdržujemo v vseh stopnjah živilske verige, do potrošnje oziroma umika. 
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Za stalno kontrolo kakovosti živil in prehrane imamo v Vrtcu Ptuj vzpostavljen lasten 

HACCAP načrt, s katerim zagotavljamo optimalne pogoje za varno prehrano otrok in 

zaposlenih.  

 

Z njim zagotavljamo higienske zahteve in vzpostavljamo, izvajamo in vzdržujemo  postopke, 

ki so opredeljeni v zakonodaji o živilih. 

Nadzor nad pripravljeno hrano in stanjem v  kuhinjah (centralna, razdelilne)  vrši NLZOH 

Maribor in  pristojne inšpekcijske službe. Opravljajo redno vzorčenje in preglede kuhinjskih 

prostorov ter razgovore z zaposlenimi. 

 

V skladu z odredbo pristojne inšpekcijske službe smo po dogovorih z ustanoviteljem MO Ptuj 

sanirali ter odpravili pomanjkljivosti v centralni kuhinji ter na tak način izboljšali pogoje za 

pripravo kakovostne hrane. 

 

V skladu z omenjenim načrtom omogočamo zaposlenim redno obveščanje in posredovanje 

informacij s področja higiene živil, skladno z zahtevnostjo njihovega dela ter nadgrajevanje 

znanj s področja zdrave prehrane. 

 

ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM 

Okolje in zdravje otroka sta medsebojno tesno povezana, zato smo se skozi vse leto trudili 

otrokom zagotavljati varno in zdravo okolje, ki spodbuja dobro počutje organizma, da deluje s 

polno zmogljivostjo ter možnostjo pozitivnega prilagajanja okoliščinam v vrtcu. 

S sprejetim zdravstveno higienskim režimom v vrtcu smo uravnavali delovanje in preventivno 

ravnanje na več ravneh življenja in dela v vrtcu in skrbeli za: 

o zagotavljanje ustreznih mikroklimatskih pogojev v prostorih vrtca (temperatura, vlaga, 

zračenje, osvetlitev) 

o ustrezno vodenje higiene v kuhinjah in ostalih prostorih vrtca 

o izvajanje osebne higiene otrok in zaposlenih, higiene previjanja, 

o urejenost in varnost okolja, igrišč in igral v vrtcu ter vzdrževanje igrač, 

o preventivno delovanje na področju epidemiologije nalezljivih bolezni, ob upoštevanju 

značilnosti otroškega kolektiva, 

o obveščanje staršev o aktualnih zdravstvenih vsebinah in preventivnih ravnanjih, 

o  vodenje zobozdravstvene preventive v vrtcu, 

o Požarna varnost, varstvo pri delu in zdravstveno varstvo zaposlenih. 

 

Z zdravim načinom življenja otroci pridobivajo potrebna prehranska znanja, pozitiven odnos 

do okolja in ustreznega sloga življenja. 
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9. EKONOMSKI POGOJI 

 

Ob pregledu poročil o izvedenem programu LDN za šolsko leto 2016/17 ugotavljamo, da smo 

tudi letos tako kot vsa pretekla leta izvedli obsežen in bogat program v obsegu dejavnosti, ki jo 

omogočajo razpoložljive kapacitete Vrtca Ptuj.  

Na zagotovaljanje pogojev za izvedbo programa vpliva sprejeta cena programa Glede na že 

obstoječo starostno strukturo otrok ter oddelkov smo v začetku šolskega leta optimalno 

oblikovali oddelke prvega in drugega starostnega obdobja ob upoštevanju fleksibilnega 

normativa v vseh oddelkih.  

Tudi v tem šolskem letu smo šolsko leto začeli z dvema oddelkoma manj in glede na potrebe 

staršev ob soglasju MO Ptuj dodatno odprli dva oddelka za otroke prvega starostnega onbdobja. 

Za Do konca šolskega leta smo glede na potrebe staršev zapolnili večino prostih  mest. 

Na zagotavljanje pogojev za izvedbo programa vpliva sprejeta cena programa, ki pa se ni 

spremenila do 1.1.2017. 

Od 1.9.2016 je veljala sprejeta cena programa  s 1. 2 2015. V  skladu z ocenjeno višino zbranih 

sredstev smo sprejeli finančni načrt in ocenili, da lahko poslujemo brez večjih težav, v kolikor 

se ne bodo med letom spremenile višine obveznosti ali povečale pravice delavcev. Cena 

programov je bila sprejeta na takrat znanih in veljavnih vrednostih posameznih elementov cene, 

ki so zagotavljale ob upoštevanju strogih racionalnih ravnanjih, tudi normalno poslovanje.  

V letu 2016 so delavci pridobili pravico uveljaviti napredovanje, kar je imelo bistveni vpliv na 

vrednost elementa cene plače in drugi prejemki delavcev. Med nje spada tudi  višji regres za 

letni dopust, ki prav tako ni bil upoštevan v takrat veljavni ceni. Zaradi tega smo v skladu z 

Zakonom o vrtcih pripravili več variant predlogov cen, da bi na ta način zagotovili nemoteno 

poslovanje. Predlog nove cene ni bil sprejet, vse pridobljene pravice delavcev smo na predlog 

ustanoviteljice morali pokriti s presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let.  

Tej odločitvi smo sledili v pripravi finančnega načrta za leto 2016 iz katerega je razvidno, ob 

zahtevi planiranja z indeksom 100, da del večjih obveznosti ne pokrivamo s sredstvi poslovanja, 

ampak s presežkom, ki pa tudi ne zadošča za pokritje celotnega zneska.  Torej smo celo šolsko 

leto skrbno sledili izdatkom in zelo omejili porabo. Glede na nastalo situacijo smo pripravili 

predlog nove cene programov kjer smo upoštevali spremembe vrednosti posameznih elementov 

cene ter problem nezadostnega pokrivanja dejavnosti z veljavno ceno. Na  zahtevo 

ustanoviteljice smo morali pripraviti nove izračune cen programov, ki smo jih kar nekajkrat s 

spremembami vrednosti posameznih elementov cene, popravljali. MO Ptuj je pripravila svoje 

izračune cen programov, ki pa niso pokrivali vseh stroškov dejavnosti. Zaradi jasno izraženega 

nezadovoljstva in vnaprej napovedanih težav v poslovanju vrtca se je MO Ptuj odločila, da 

poslovanje in cene programov pregleda neodvisna revizijska hiša. Ugotovitve bi naj bile 

podlaga za nadaljne poslovanje in financiranje dejavnosti predšolske vzgoje v MOP. 

Zaključno poročilo pregleda je pokazalo, da je Vrtec Ptuj dobro posloval in da je v 

dogovorjenem načinu financiranja dosledno upošteval vsa določila, ki jih je zahtevala MOP. V 

tem poročilu predlaga revizijska hiša tudi bistveno spremembo načina financiranja tako, da bi 

bila določena le cena za prvo starostno obdobje in cena za drugo starostno obdobje ob 

upoštevanju zakonsko veljavnih normativov ter upoštevanju fleksibilnega normativa. Sklep 

Mestnega sveta MOP je naložil tako občini, kot vrtcu, naj upošteva vse ugotovitve pregleda 

oziroma priporočila iz zaključnega poročila pregleda za novo šolsko leto, kajti med šolskim 
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letom bi takšna sprememba financiranja povzročila veliko zmedo tako pri starših, kot vrtcu in 

občini.   

Kljub izjemnim naporom vseh dogovarjanj in pregledom smo v celoti realizirali Letni delovni 

načrt za šolsko leto 2016/2017 in k vsem opravljenim nalogam sprejeli vrsto aktivnosti, ki so 

se ponudile med šolskim letom in za katere smo ocenili, da lahko obogatijo naše programe. 

Med osnovne pogoje  kakovostnega dela spadajo zagotovo tudi prostorski pogoji, ki pa jih v 

Vrtcu Ptuj, kot to pišemo že vrsto let v vseh poročilih, ne zagotavljamo v skladu z določili 

Pravilnika o prostorskih pogojih. Ti določajo, da mora vrtec zagotavljati 4m2, vendar ne manj 

kot 3m2,  notranje igralne površine na otroka. V Vrtcu Ptuj imamo še vedno več vrtcev, ki so 

bili grajeni v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so veljali povsem drugačni normativi. Z 

njimi smo ravnali zelo skrbno, jih sproti urejali, zato vizualno še vedno izgledajo zelo dobro, 

vendar so premajhni oziroma notranja igralna površina ne zadošča novim predpisom. 

 Glede na prehodna določila pravilnika, je MOP pridobila soglasje MIZŠ, ki je omogočalo, da 

je vrtec deloval z manjšimi notranjimi igralnimi površinami.  

Iz naslova neporabljenih sredstev v upravljanju smo za potrebe dela v poletju  leta 2017 

nabavili: profesionalni pralni stroj, profesionalni štedilnik s pečjo, nadgradili kuhinjsko napo v 

prostoru pomivalnice v centralni kuhiji in zamenjali del ograje v enoti Narcisa.  

MO Ptuj je namenila sredstva za nabavo igral v treh enotah (Mačice, Narcisa in Marjetica), ter 

izvedla investicijo zamenjave stenske in delno talne keramike, ter del kanalizacijskih cevi pod 

centralno kuhinjo. Zaradi dotrajanosti kanalizacijskih in vodovodnih cevi v celotni enoti 

Mačice nenehno izvajamo nujna vzdrževalna dela, ki pa ne zadostujejo in bo potrebno oceniti 

stanje in izdelati dokumentacijo za obnovo enote ter pristopiti k obnovi  enote Mačice s 

centralno kuhinjo in pralnico.  

Ostaja še veliko odprtih potreb po vlaganjih v prostor in opremo; nadomestitev dotrajanih 

osnovnih sredstev in nabava igral na igriščih enot, ter večja vzdrževalna dela v posameznih 

enotah, ki jih bo MOP morala finacirati izven cene programa.  

Naša občina ustanoviteljica staršem s stalnim bivališčem v MO Ptuj subvencionira ceno 

programa 1. starostnega obdobja,  dodatno sofinancira k njihovi ceni daljše odsotnosti zaradi 

bolezni otroka in daljše odsotnosti v času počitnic. Skupaj želimo ustvarjati pogoje za doseganje 

vzgojno izobraževalnih ciljev, predvsem pa mladim družinam omogočati, da se lažje posvetijo 

zagotavljanju eksistenčnih pogojev. Smo eden izmed redkih vrtcev v Sloveniji, ki omogočamo 

vpis otrok tudi v izmenskem času.  
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10.  ZAKLJUČEK 

 

Za realizacijo Letnega delovnega načrta smo odgovorni vsi zaposleni v vrtcu. Glede na dela in 

naloge, ki jih opravljamo, pomembno vplivamo k dobremu počutju otrok, ustvarjanju pogojev 

za njihov razvoj ter doseganju zastavljenih ciljev. Tesno sodelovanje s starši in medsebojno 

zaupanje je temelj, ki prispeva k napredku otroka in mu omogoča aktivno vlogo v družini in v 

vzgojno izobraževalnem procesu.  

 

 

 

Pomočnici ravnateljice:                                                                     Ravnateljica: 

Damjana Jakomini                    Marija Vučak                                                                             

Barbara Gačnik 

 

 

Opb: pri zapisu poročila sta sodelovali Božena Bratuž in Mateja Lobenwein. 

 

 


