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1 POVZETEK DELA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 

 

Vrtec Ptuj je javni vzgojno izobraževalni zavod, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Ptuj. 

 

Dejavnost vrtca obsega varstvo in vzgojo predšolskih otrok od 1. do 6. leta starosti, ob tem pa 

nudi tudi zdravo prehrano in varno, spodbudno ter prijetno okolje, v katerem otroci načeloma 

preživijo do 9 ur.  

Vrtec se nahaja v najstarejšem slovenskem mestu s 24.000 prebivalci in je v letu 2018 beležil 

73 let od ustanovitve. Od osnovnega varstva na širšem ptujskem območju se je Vrtec Ptuj do 

danes razširil na deset dislociranih enot v mestu Ptuj in okolici, z dodatnim bolnišničnim 

oddelkom, ki se izvaja v Splošni bolnišnici Ptuj.  

 

Enote poslujejo v različnih odpiralnih časih pretežno dopoldan, vsak dan od ponedeljka do 

petka razen praznikov in dela prostih dni, v enoti Mačice izmena pa je šest oddelkov, ki staršem 

omogočajo vključitev otrok do 22.30. Izmena deluje že od leta 2004, ko smo poslovalni čas 

prilagodili različnim potrebam staršev. 

Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v I. starostnem obdobju (1-3 let) in II. starostnem 

obdobju (3-6 let). V šolskem letu 2017/2018 je bilo s 1. 9. 2017 v Vrtec Ptuj vključenih v 56 

oddelkov 924 otrok, s 1. 6. 2018 pa v 59 oddelkih 1011 otrok.  

V oddelke vseh starostnih obdobij integriramo otroke s posebnimi potrebami glede na izdane 

odločbe o usmeritvi; takšnih otrok je bilo v šolskem letu 2017/2018 med 12 in 22, saj tudi med 

šolskim letom potekajo postopki usmeritve ter posledično izdaja odločb. Šest otrok s težjimi in 

težkimi motnjami v razvoju je bilo vključenih v prilagojeni predšolski program v enoti 

Marjetica.  

 

Izvedbo predšolskega programa je v šol. l. 2017/2018 izvajalo 135 strokovnih delavcev, 

zaposlenih za nedoločen čas. Pripravo prehrane, skrb za prostore Vrtca Ptuj in upravljanje s 

finančnimi ter materialnimi viri je izvajalo 39 tehničnih in 11 upravnih delavcev. 

 

V vrtcu zagotavljamo kakovosten vzgojno-izobraževalni program, ki temelji na načelih 

Kurikula za vrtce, ki: 

- upošteva avtonomnost strokovnih delavcev,  

- zagotavlja osebnostno in strokovno rast zaposlenih,  

- zagotavlja možnost izbire in upošteva različnost,  

- spoštuje vse udeležence v procesu,  

- je spodbuden, odprt in prilagojen predšolskim otrokom.  

 

Vsakodnevne dejavnosti so namenjene celostnemu razvoju otrok in povezujejo vsa področja: 

gibanje, jezik, umetnost, družbo, naravo in matematiko. Skrbno načrtovane dejavnosti ponujajo 

otrokom tudi možnost izbire glede na njihove želje, interese, sposobnosti in razpoloženje.  

Podrobnejša členitev vsebin, dejavnosti in ciljev, vezanih na delo v posameznem oddelku, je 

zapisana v Letnem delovnem načrtu oddelka, ki ga ob začetku šolskega leta načrtujeta in 

napišeta vzgojiteljica ter pomočnica vzgojiteljice. LDN-je oddelkov združimo v LDN enote, ti 

pa so osnova za kreiranje LDN-ja Vrtca Ptuj.  

 

V šolskem letu 2017/2018 smo v okviru rednega programa:  

- spodbujali/organizirali/izvedli mnoge športne aktivnosti (izpeljali smo program Mali 

sonček - sodelovalo je 813 otrok, kros oddelkov, kros enot in kros Vrtca Ptuj ter 

medobčinski kros, na katerem je sodelovalo 173 otrok iz 11 vrtcev Podravja, vključno 
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z otroki iz Vrtca Ptuj; sodelovali smo v Mini olimpijadi, Specialni olimpijadi, izvedli 

športno-družabni dogodek Šport&Špas in spodbujali šport v nadstandardnih programih: 

plavanje, smučanje in pohodništvo v programu Ciciplaninec);  

- sodelovali smo v 14 nacionalnih projektih in uspešno izvedli projekt Vrtca Ptuj 

»Cehovske prigode«, ki smo ga zaključili z javnim nastopom 246 otrok, ki so septembra 

2018 zasedli šolske klopi; projekte izvajamo z namenom izboljšanja kakovosti in 

obogatitve vsebin, hkrati pa izbiramo projekte, ki so raznoliki ciljno in vsebinsko ter 

prilagojeni predšolskim otrokom; 

- uspešno izvedli pohod Minimaturantov s predstavitvijo skupin na Mestnem trgu; 

- izpeljali celotno organizacijo Veselega decembra in otroško pustno rajanje z 1265 

udeleženci iz vse Slovenije; 

- obeležili državne in družinske praznike ter mnoge svetovne in mednarodne dni; 

- v program redno vključevali prometno, zdravstveno, zobozdravstveno vzgojo in 

ekologijo; 

- otroke peljali v gledališče, kino in ogled razstav, rednih muzejskih zbirk ter predstav na 

drugih prizoriščih v Ptuju; 

- sodelovali smo na likovnih natečajih v Sloveniji in izven meja; 

- sodelovali z okoljem. 

 

Vzporedno z rednim javno-veljavnim programom za predšolske otroke smo v šolskem letu 

2017/2018 v Vrtcu Ptuj izvajali štiri obogatitvene dejavnosti: seznanjanje s tujim jezikom-

angleščina in nemščina, glasba ter ples. Obogatitvene dejavnosti so namenjene vsem otrokom 

drugega starostnega obdobja in prvenstveno poglobljeno obravnavajo in spodbujajo veselje 

otrok do omenjenih dejavnosti, hkrati pa se tesno povezujejo z vsemi ostalimi področji 

Kurikula. Otroci in strokovne delavke so se s programom obogatitvenih dejavnosti v šol. l. 

2017/2018 staršem in širši javnosti predstavili kar 20-krat. 

 

Tudi v šol. l. 2017/2018 smo staršem za njihove otroke ponudili nadstandardne programe: Igre 

v vodi - vključilo se je 226 otrok, Igre na snegu – vključenih je bilo 164 otrok, Ciciplaninec – 

vključenih 55 otrok. V nadstandardne programe so vključeni le zainteresirani otroci, stari 5 let 

ali več. 

 

V Vrtcu Ptuj se zavedamo pomembnosti in priložnosti, ki nam jih ponuja naše zgodovinsko in 

kulturno bogato okolje. V šolskem letu 2017/2018 smo sodelovali z ustanoviteljico MO Ptuj, z 

različnimi delovnimi organizacijami, zavodi, društvi, klubi in posamezniki. Otroci in/ali 

strokovne delavke Vrtca Ptuj so sodelovali na 80 dogodkih, prireditvah, delavnicah; bodisi v 

smislu sodelovanja/pomoči pri organizaciji le teh, v obliki javnih nastopov, vodenja delavnic, 

druženj, obiskov, ogledov, sodelovanj z likovnimi in drugimi izdelki otrok in strokovnih delavk 

ter z aktivno udeležbo otrok in strokovnih delavk na dogodkih. 

 

V šolskem letu 2017/2018 smo sodelovali v 15 različnih likovnih natečajih v Sloveniji in izven 

meja. Otroci so prispevali več kot 500 likovnih izdelkov, od teh jih je nagrade/posebna 

priznanja v slovenskem prostoru prejelo 34 , na mednarodnih natečajih pa 5 otrok.  

 

V Vrtcu Ptuj dajemo velik poudarek izobraževanju kadra, saj je usposobljen kader načeloma 

tudi motiviran, za dvig kvalitete dela pa je nujno razvijanje širine strokovnega in drugih znanj. 

V šolskem letu 2017/2018 so se zaposleni Vrtca Ptuj udeležili več kot 50 tematsko različnih 

izobraževanj. Na posvetih oziroma konferencah so se strokovne delavke predstavile z osmimi 

prispevki, v zbornikih in strokovnih revijah pa je bilo objavljenih pet njihovih strokovnih 

člankov. 
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Trinajst strokovnih aktivov je v šolskem letu 2017/2018 obravnavalo razvoj finomotorike in 

grafomotorike v predšolskem obdobju. V ta namen so strokovne delavke izdelale didaktične 

igre, ki spodbujajo razvoj teh področij. Skoraj vse igre so bile predstavljene na skupnem 

srečanju strokovnih aktivov, objavljene tudi v spletni učilnici, hkrati pa smo na tak način 

omogočili pretok znanja, izkušenj in idej med strokovnim kadrom ter izmenjavo dobrih praks. 

 

S starši smo sodelovali v že ustaljenih oblikah (roditeljski sestanki, mesečne pogovorne ure, 

srečanja in druženja s starši in otroki), ob tem pa spodbujali starše k: 

- zbiranju zamaškov, kartuš, papirja in odpadnega materiala, ki je uporaben pri ustvarjanju, 

- zbiranju in peki kostanjev, so organizacija piknika, 

- organiziranju izletov, pohodov, obiskov in ogledov zanimivosti, 

- aktivnemu sodelovanju v projektu Cehovske prigode - zbiranje starega orodja in organizacija 

prevoza, 

- sodelovanju staršev/dedkov v vlogi dedka Mraza v aktivnostih Veselega decembra;  

- sodelovanju z idejami za ustvarjanje, 

- vključevanju v vzgojni proces v smislu predstavitve različnih poklicev in predstavitve 

športnih panog, 

 

ter pri: 

- donaciji cvetja za ocvetličenje okolice vrtca,  

- donacijah majic in dodatkov za mini maturante, 

- igranju lutkovnih predstav za otroke v posameznih enotah. 

 

Področje prehrane in zdravstveno higienskega režima nenehno prilagajamo obstoječi 

zakonodaji, kapacitetam, številu otrok in zaposlenim v Vrtcu Ptuj, zahtevam in novostim stroke 

ter nenazadnje finančnim zmožnostim in drugim okoliščinam. Z zdravim prehranjevanjem in 

načinom življenja otroci pridobivajo potrebna prehranska znanja, pozitiven odnos do okolja in 

ustreznega sloga življenja.  

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 posameznika, 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. 

V okviru programa Promocija zdravja na delovnem mestu smo izvedli aktivnosti, ki so bile 

namenjene vsem zaposlenim, z namenom ohranjanja in krepitve telesnega ter duševnega 

zdravja posameznika. Gre za prizadevanja vrtca in zaposlenih za izboljšanje zdravja in dobrega 

počutja na delovnem mestu. V šolskem letu 2017/2018 smo organizirali sedem dogodkov z 

različno vsebino, vendar z enotnim namenom sprostitve, druženja in navezovanja pristnih 

stikov med zaposlenimi. 
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2 ODDELKI, ENOTE IN POSLOVALNI ČAS 

 

V šolskem letu 2017/18 je dejavnost predšolske vzgoje potekala v 59 oddelkih: 

 I. starostno obdobje (1 - 3 let): 23 oddelkov, 

 II. starostno obdobje (3 - 6 let): 29 oddelkov, 

 kombinirani oddelki (2 - 4 let): 5 oddelkov; 

 oddelek za otroke s prilagojenim programom: 1 oddelek; 

 oddelek za hospitalizirane otroke v bolnišnici Ptuj: 1 oddelek. 

 

S 1. 2. 2018 smo zaradi potreb staršev po izmenskem varstvu odprli začasni oddelek 

izmenskega varstva v enoti Mačice izmena, s 1. 3. 2018 oz. 1. 4. 2018 pa še dva dodatna  

oddelka prvega starostnega obdobja v enotah Marjetica in Narcisa. Ti trije oddelki so že zajeti 

v zgornje skupno število oddelkov.  
 

Pregled števila vključenih otrok in oddelkov po enotah – na dan 31. maj 2018  

ENOTA 
1-3 let 2-4 let 3-4 let 4-6 let OPP SKUPAJ 

ZN v 

enoti 
Zasedena 

mesta 
odd. otr. odd. otr. odd. otr. odd. otr. odd. otr. odd. otr. 

Mačice - jasli 4 56   1* 17     5 73 2 75 

Mačice -izm. 3 39 1 19 1* 16 2* 39   7 113 6 119 

Spominčica       4* 87   4 87 6 93 

Tulipan     1* 17 2 46   3 63 2 65 

Marjetica 4 54   1 19 5* 109 1 6 11 188 2 190 

Narcisa 5 62 1* 17 1 19 2 46   9 144 2 146 

Trobentica 1 14 1 19   2 47   4 80 0 80 

Deteljica   1 17   2 44   3 61 0 61 

Zvonček 1 14     2* 39   3 53 4 57 

Vijolica 2 28 1 17 1 17 2 48   6 110 0 110 

Podlesek 3 40         3 40 0 40 

Bolnišnica** 1 oddelek otrok za obe starostni obdobji 1 0 0 0 

SKUPAJ 23 307 5 89 6 105 23 505 1 6 59 1012 24 1036 

* V oddelek so vključeni otroci s posebnimi potrebami, integrirani v redne oddelke, zato je v teh oddelkih znižan normativ. 

** Število otrok v bolnišničnem oddelku se dnevno spreminja in ni zajeto v skupno število otrok.  

 

Vrtec Ptuj sestavlja 10 dislociranih enot, ki delujejo v različnih poslovalnih časih, od 6. ure 

zjutraj do 22.30 v oddelkih popoldanske izmene. 
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3 KADER 

 

V Vrtcu Ptuj je bilo na dan 31. 08. 2018 za nedoločen čas zaposlenih: 

• ravnateljica, dve pomočnici ravnateljice, dve svetovalni delavki, ena delavka za 

zdravstveno higienski režim in ena za prehrano; 

• 135 strokovnih delavk, od tega 63 vzgojiteljic v rednih oddelkih, 4 vzgojiteljice 

obogatitvenih programov, ena vzgojiteljica v bolnišničnem oddelku in ena v RO, 65 

pomočnic vzgojiteljice ter 1 spremljevalec gibalno oviranega otroka, 

• upravno – finančno in tehnično službo je sestavljalo 50 delavcev. 

4 ORGANIZIRANOST 

 

Vrtec Ptuj vodi ravnateljica, ki je poslovodni organ in vodja pedagoškega dela vrtca. Kot 

pedagoški vodja vodi in sodeluje s strokovnimi organi vrtca, kot poslovodni organ pa z organi 

upravljanja vrtca, ustanoviteljem in drugimi inštitucijami ter povezuje obe področji.   

Pristojnosti ravnatelja določa 49. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja. Zaradi obsega dejavnosti ji pri delu pomagata pomočnici ravnateljice. 

 

Življenje in delo Vrtca Ptuj vodi, koordinira in evalvira: 
 

• Strokovni kolegij v ožji sestavi, ki ga sestavljajo ravnateljica in pomočnici ravnateljice 

in svetovalni delavki, vodji ZHR in PR. 

• Strokovni kolegij v širši sestavi, v katerem se strokovnemu kolegiju v ožji sestavi 

pridružujejo še vodje enot. 

• Strokovni tim za otroke s posebnimi potrebami sestavljajo strokovni delavci vrtca in 

zunanji strokovni sodelavci in starši. Strokovni timi se sestanejo v popolni sestavi 

dvakrat letno oz. individualno po potrebi. Načrtujejo in izvajajo individualizirane 

programe za posamezne otroke s posebnimi potrebami.  

• Strokovni tim za kakovost že enajsto leto skrbi za ohranjanje vzpostavljenega sistema 

vodenja kakovosti, po programu Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, ki ga 

enkrat letno preverja Slovenski institut za kakovost in meroslovje Ljubljana. 

• Strokovni aktivi, v katerih delujejo in sodelujejo vse vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic Vrtca Ptuj. V šolskem letu 2017/2018 je delovalo 13 strokovnih aktivov, ki 

so bili sestavljeni glede na starost otrok v oddelkih. 

 

Vzgojiteljski zbor je strokovni organ zavoda, ki ga sestavljajo vsi strokovni delavci, vzgojiteljice 

in pomočnice vzgojiteljic.  

V delovanju vrtca so pomembne še svetovalna služba, služba zdravstveno higienskega režima 

in prehrane, knjižnica in strokovne delavke za nudenje dodatne strokovne pomoči, tajništvo in 

računovodstvo.  

 

Svet zavoda je najvišji organ upravljanja. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, trije 

predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev vrtca.  

Svet staršev je organ zavoda, ki je oblikovan za uresničevanje interesov staršev otrok vrtca. 

Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika. Le ti so izvoljeni na 

prvih roditeljskih sestankih posameznih oddelkov.  

V šolskem letu 2017/18 je Svet staršev sestavljalo 55 članov. Svet staršev se za vsako šolsko 

leto oblikuje na novo. 
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5 REALIZACIJA SKUPNEGA PROGRAMA 

 

Zastavljene naloge in cilje v LDN za šolsko leto 2017/2018 smo uresničevali preko projektov, 

enkratnih dogodkov, nadstandardnih in obogatitvenih programov, vsakodnevnega 

načrtovanega dela z otroki v oddelku ter z dejavnostmi na ravni enot. Zastavljene projekte in 

dejavnosti iz LDN 2017/2018 smo v celoti izpeljali, v določenih segmentih pa celo presegli oz 

nadgradili z različnimi sodelovanji, ki so nam bila ponujena med šolskim letom. 

Glede na realizacijo zastavljenih nalog in uresničevanje ciljev iz LDN ocenjujemo, da je bilo 

šolsko leto uspešno in ustvarjalno. 

 

Podroben pregled in poročilo o nosilkah dejavnosti/projektov, izvajalkah le teh ter pripadajočih 

vsebinah se nahaja v prilogi Poročila o realizaciji letnega delavnega načrta za šolsko leto 

2017/2018.  

 

5.1 SPREJEM OTROK 
 

 

Zavedamo se, da prehod od doma v vrtec za otroka običajno prinaša spremembe na socialnem 

in kognitivnem področju ter v kontekstu psihološkega funkcioniranja in splošnega psihološkega 

delovanja, zato se trudimo, da bi otroci in starši doživljali vstop v vrtec čim manj stresno in čim 

bolj pozitivno.  

V fazi prilagajanja otrok so imele vzgojiteljice zelo pomembno nalogo, kako z veliko 

razumevanja do vsakega posameznika, s potrpežljivostjo in empatijo pomagati, da se otrok čim 

hitreje privadi na vrtec. Prav tako tandem strokovnih delavk vsakega oddelka skrbno načrtuje  

dejavnosti v uvodnih tednih. Prevladujejo gibalne in socialne igre v povezavi z glasbo, likovnim 

ustvarjanjem, zgodbami in veliko gibanja na prostem. 

 

5.2 PRAZNIK JESENI 

 

S praznikom jeseni strokovne delavke otrokom dodatno ustvarijo prijetno in ustvarjalno 

vzdušje, z veliko gibanja, uživanja v naravnem okolju in učenju delovanja v sožitju z naravo. 

Otroci pojejo nove pesmi in spoznavajo barve, plodove in sadeže, opazujejo spremembe v 

naravi in poslušajo zgodbe na to tematiko. Obilica jesenskih plodov pa nudi veliko možnosti 

izkustvenega učenja z vsemi čutili in raznovrstnega likovnega ustvarjanja.  
 

5.3 TEDEN OTROKA 
 

Teden otroka (projekt ZPMS) smo izvedli od 2. do 8. oktobra 2017 na temo POVABIMO 

SONCE V VRTEC. 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 



Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta Vrtca Ptuj za šolsko leto 2017/18 9 

delavke izbrale so bile: Povabimo sonce v vrtec, Vse si delimo, Pozdrav soncu, Mali zvedavčki, 

Pod medvedovim dežnikom, Mala miška in veliko rdeče jabolko. 

 

5.4 VESELI DECEMBER 

 

CILJ: Na ravni MO Ptuj uspešno organizirati in izpeljati aktivnosti Veselega decembra.  

 

REALIZACIJA:  

Vrtec Ptuj že vrsto let sodeluje z MO Ptuj – mestnimi četrtmi pri organizaciji in izpeljavi 

projekta Veseli december in tako je bilo tudi to šolsko leto. Vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic Vrtca Ptuj so v 20 odigranih predstavah razveselile več kot 1000 predšolskih otrok 

MO Ptuj.  

Decembra 2017 je več kot 60 zaposlenih v Vrtcu Ptuj sodelovalo v celotni organizaciji, 

koordinaciji in izvedbi projekta Veseli december. 

Organizacijske aktivnosti v domeni Vrtca Ptuj: 

- izbira, nabava, zavijanje in dostava daril za otroke, 

- pisanje in pošiljanje vabil, 

- idejna in scenska zasnova ter izvedba predstav,  

- organizacija prostora, prevoz, postavitev in pospravljanje scene, izbira ponudnika 

ozvočenja,  

- nabava materiala potrebnega za izvedbo programa. 

Program predstav v četrtnih skupnostih  

ČS DATUM KRAJ SKUPINA NASLOV IGRE 

Grajena 14.12. 
četrtek 

Dom krajanov Grajena Mačice Priprave na novo leto 

Grajena 14.12. 
četrtek 

Dom krajanov Grajena Mačice Priprave na novo leto 

Panorama 13.12. 
sreda 

Dom krajanov Vičava Deteljica Rokavička 

Panorama 13.12. 
sreda 

Dom krajanov Vičava Deteljica Rokavička 

Center 11.12. 
poned 

Velika telovadnica OŠ Olge 
Meglič 

Vijolica Pločevinka 

Center 11.12. 
poned 

Velika telovadnica OŠ Olge 
Meglič 

Vijolica Pločevinka 

Ljudski vrt 
 

12.12. 
torek 

Jedilnica OŠ Ljudski vrt Tulipan Smrečica presenečenja 

Ljudski vrt 
 

12.12. 
torek 

Jedilnica OŠ Ljudski vrt Tulipan Smrečica presenečenja 

Ljudski vrt 
 

13.12. 
sreda 

Jedilnica OŠ Ljudski vrt Marjetica Darilo 

Ljudski vrt 
 

13.12. 
sreda 

Jedilnica OŠ Ljudski vrt Marjetica Darilo 

Breg 
Turnišče 

11.12. 
poned. 

Dom krajanov Breg Spominčica Poredni zajček 

Breg 
Turnišče 

11.12. 
poned. 

Dom krajanov Breg Spominčica Poredni zajček 

Breg 
Turnišče 

12.12. 
torek 

Dom krajanov Turnišče Narcisa Uhec išče dedka Mraza 

Rogoznica 12.12. 
torek 

Dom krajanov Rogoznica Trobentica Rdeča Kapica 
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Rogoznica 12.12. 
torek 

Dom krajanov Rogoznica Trobentica Rdeča kapica 

Rogoznica 13.12. 
sreda 

Dom krajanov Rogoznica Tulipan Smrečica presenečenja 

Rogoznica 13.12. 
sreda 

Dom krajanov Rogoznica Tulipan Smrečica presenečenja 

Spuhlja 
 

11.12. 
Poned. 

Večnamenska dvorana Spuhlja Narcisa 
 

Uhec išče dedka Mraza 

Jezero 14.12. 
četrtek 

Dom krajanov Budina-Brstje Podlesek Snežno drevo 

Jezero 14.12. 
četrtek 

Dom krajanov Budina-Brstje Podlesek Snežno drevo 

 

V decembru so aktivnosti v enotah, povezane s prihajajočimi se prazniki, potekale ves mesec. 

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.  

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

20. decembra se je mudil v enotah Narcisa, Deteljica, Podlesek, Tulipan, Zvonček in Vijolica; 

21. decembra pa je obiskal enoto Mačice, Marjetico, Spominčico, Trobentico in Bolnišnični 

oddelek. Dedek Mraz je obdaril otroke s skupnimi darili, ki so jih prejeli posamezni oddelki. 

 

5.5 PUSTOVANJE in KURENTOVANJE 

 

CILJ: Uspešno organizirati in izpeljati dejavnosti v okviru Kurentovanja - pustovanja.  

REALIZACIJA: 

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 like, pripravili razstave in spoznali 

ter doživeli času primerne literarne vsebine: Mali kurent, Vesele maškare, Ples maškar, Našemi 

se in se nasmej, Veseli pust, Tarara, pust se pelja, Nerodna Avguština, Pust mastnih ust, Pustne 

norčije. 

V vrtcu so nas tudi obiskali kurenti, ki so naš najbolj prepoznaven pustni lik in druge 

tradicionalne maske. Na pustni torek so se otroci maskirali po svojih željah, vzgojiteljice pa so 

organizirale zabavo.  

Otroci in strokovne delavke Vrtca Ptuj so sodelovali v projektu MO Ptuj Kurentovanje 2018 

in se po programu vključevali z različnimi dejavnostmi:  

- izdelovali so pustne okraske,  

- pripravili so razstavo v izložbah trgovine SPAR na Osojnikovi cesti, 

- organizirali smo in se tudi udeležili že 8. otroške pustne povorke.  
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Dne 12. 2. 2018 je 18 slovenskih vrtcev s 1265 udeleženci sodelovalo v pustni povorki vrtcev. 

Otroška povorka slovenskih vrtcev je prav gotovo edinstven dogodek v slovenskem prostoru, 

ki zahteva odgovorno in sistematično koordinacijo ter organizacijo, zato se v Vrtcu Ptuj 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 dediščine. Oddelki 5 - 6 in   

4 -6  let starih otrok so se v  kostumih, ki so jih kar nekaj izdelale vzgojiteljice s pomočjo otrok 

in staršev, udeležili 8. otroške maškarade v karnevalskem šotoru, saj zaradi zelo neugodnih 

snežnih razmer in nizkih zimskih temperatur otrok nismo želeli predolgo zadrževati na prostem. 

Vse skupine so se predstavile na odru v dvorani, v bistvu pa so zaradi tega vse skupine imele 

priložnost videti in si ogledati vse ostale skupine mask, kar prejšnja leta ni bilo mogoče. Po 

predstavitvi je sledilo veselo rajanje, kosilo in obisk tradicionalnih pustnih mask našega okoliša, 

ki so se predstavile vsem otrokom. 

Aktivnosti: 

- povabila čim več slovenskim vrtcem za sodelovanje; urejanje korespondence in 

komunikacija s prijavljenimi vrtci, 

- organizacija sprejemnega prostora (parkirišča za avtobuse), 

- priprava prostora v karnevalskem šotoru za posamezne vrtce, 

- razvrščanje skupin v povorko in zagotovljanje spremstva vzgojiteljic Vrtca Ptuj, 

- priprava predstavitve skupin in koordinacija z voditeljem prireditve pred MO Ptuj, 

- priprava glasbe, animacija otrok, 

- organizacija obiska kurentov in drugih tradicionalnih likov v karnevalskem šotoru, 

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

Pri izvedbi posameznih nalog smo sodelovali z Zavodom za turizem Ptuj, Redarsko službo Ptuj, 

Zdravstvenim domom Ptuj, Policijsko postajo Ptuj, PGD Ptuj, Petlja trgovine in storitve d.o.o. 

in KUD Baron Prvenci. 

 

5.6 OBELEŽITVE PRAZNIKOV in DRUGIH POMEMBNIH DNI 

 

Z obeležitvami in praznovanji državnih in drugih praznikov ter pomembnejših dni v letu 

spodbujamo domovinsko zavest, ohranjamo tradicijo, šege in navade.  

Ob številnih organiziranih dejavnostih za otroke in starše v času Kurentovanja, smo v šolskem 

letu 2017/2018 obeležili/praznovali še: 

 

 Miklavževanje 

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

Vzgojiteljice so pripravile razne dejavnosti ob katerih so otroci spoznavali pomen in način 

praznovanja nekoč in danes. 

 

 Božič 

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

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

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

pesmi, veliko časa pa so namenili tudi literarnim vsebinam na to temo. V enoti Tulipan so v 

organizaciji staršev izvedli popoldanski obisk Božička v vrtcu. 
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V okviru srečanj s starši so bili organizirani pohodi z lučkami po starem mestnem jedru ter 

skupno doživljanje prazničnih dogodkov v mestu. 

V enoti Spominčica so starši otrokom odigrali lutkovno predstavo Zvezdica Zaspanka.  

 

 Dan samostojnosti (26. december 2017) 

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: Moja Slovenija, Slovenija od kod lepote tvoje, Radi imamo svojo domovino, 

Slovenija, moja domovina, Moja dežela, Naša zastava, Živela Slovenija, Domovina je samo 

ena, Rad imam Slovenijo, Doma je najlepše. 

 

 Slovenski kulturni praznik (8. februar 2018) 

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 ter različne kulturne dogodke. 

Skupina iz Marjetice je pripravila dramatizacijo Lepa Vida, ki bi naj bila predstavljena tudi na 

osrednjem dogodku Prešernijadi. Žal je dogodek zaradi nestabilnega vremena odpadel. 

Vsebine v enotah so bile: Od Lepe Vide, Jura kultura, France Prešeren se predstavi, S knjigo v 

roki, S kulturo v svet, Povej mi pesmico, Lepa Vida, Pravljica pripoveduje, Doktor Fig Fig, 

Knjiga učim se, Zdravljica.  

 

 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: Vesele pisanice, Velikonočno jajce, Velikonočna košarica, Hopek in velikonočni 

zajček, Pisanke takšne in drugačne, Barvajmo pisanke, Zajček, prinesi jajček, Bravo putka, 

Vesela pisanka.  

 

 Praznik dela (1. maj 2018) 

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

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

Vsebine v šolskem letu 2017/2018 so bile: Pokliči, Majsko drevo, Gorijo kresovi, Zapoj in 

zaigraj, Zastava plapola, Mi pa hiško zidamo, Zarajajmo ob ognju, Prvomajsko drevo, Naj 

zagorijo kresovi, Naša četica koraka. 

  

 Dan državnosti (25. junij 2018) 

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. 

Vsebine v enotah: Praznujmo, Slovenija v vrtcu, Zastave plapolajo, Tu sem doma, Slovenija v 

vrtcu, Moja Slovenija, Praznujmo, Moja domovina, Naša zastava, Vse najboljše Slovenija.  
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5.7 PROMETNA VZGOJA 

 

V projektu Prometna značka so sodelovalo 252 otrok Vrtca Ptuj, ki jeseni 2018 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 7. in 8. 6. 2018 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 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. Delo so koordinirale Silva Žuran, Jožica Krajnc in Barbara Gačnik, v enotah pa so 

dejavnosti potekale pod naslednjimi naslovi: 
 

Zvonček  - Veliko znam 

Deteljica  - Previdno na cesti 

Vijolica  - Varno naokrog 

Tulipan  - Varno na cesti 

Marjetica  - Varno v prometu 

Spominčica  - Varno v prometu 

Mačice – izmena  - Varno na poti 

Narcisa  - Bodi previden 

Trobentica  - Varno na pot 

  

5.8 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: Zobovilka, Zobna vila, Zobje naš ponos, Ah, ti zobki!, Zdrav nasmeh, 

Zdravi zobki, Moji beli zobje, Zdravi zobje, Zobki, Beli zobki, naši biseri, Novice iz dežele 

Aleje mlečnih zob. 

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 30. 5. 2018 udeležili dneva odprtih vrat v ZD Ptuj ter sodelovali s 

krajšim nastopom. 

 

5.9 ZDRAVSTVENA VZGOJA 

 

Zdravstvena vzgoja je potekala od novembra 2017 do maja 2018. Medicinska sestra iz ZD Ptuj 

je v tem času obiskala 21 skupin II. starostnega obdobja in 3 skupine I. starostnega obdobja. 

Osnovni cilj zdravstvene vzgoje je bil otroke, skozi aktivno sodelovanje v dejavnosti, poučiti o 

pomembnosti umivanja rok, še posebej pred uživanjem hrane. 
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Izvajalka dejavnosti se je z otroki pogovarjala o skrbi za zdravje, kako pomembno je le to, kdo 

skrbi za naše zdravje ter o poklicu medicinske sestre in zdravnika. 

Ob uporabi različnih sredstev so se pogovorili o zdravi prehrani in uživanju sladkih pijač ter 

pomenu zajtrka. Spoznali so osnove in pomen zdravega počitka ter pomen telesne dejavnosti. 

Ob poslušanju pravljice Zajčji uhlji so otroci spoznali in utrjevali osnovna načela osebne 

higiene in dobrih higienskih navad. Ob pregledu slikanice Naše čisto telo: Čiste roke in čisti 

zobje so spoznali mikrobe, kakšni so, kaj povzročajo, kako se razmnožujejo, kje se nahajajo in 

kako se prenašajo.  

Praktično so usvojili tehniko umivanja rok. 

 

5.10   GIBANJE IN ŠPORT V VRTCU  

 

5.10.1   Kros v enotah 
 

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.  

 

5.10.2   Kros na ravni vrtca Ptuj 
 

39. kros cicibank in cicibanov Vrtca Ptuj je potekal 16. 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 atleta Kristjana Čeha iz Atletskega kluba Ptuj in nogometaše iz 

Nogometnega kluba Drava Dakinda Ptuj.  

Prav tako so dogodek popestrili delavci Vrtca Ptuj, ki so se pomerili v krosu. Vsi so prejeli 

medalje.   

 

5.10.3   Medobčinski kros cicibanov in cicibank 
 

11. medobčinski  Kros cicibanov in cicibank  je potekal 16. 5. 2018  na Mestnem stadionu Ptuj. 

Na dogodek smo povabili tudi predšolske otroke iz vrtcev drugih občin. Tekmovalo je 173 

otrok iz 11 vrtcev: Kidričevo, Markovci, Destrnik, Trnovska vas, Cirkulane, Zavrč, Dornava, 

Videm, Hajdina, Juršinci 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 atlet Kristjan Čeh in nogometaši Nogometnega kluba Drava 

Dakinda Ptuj. 
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5.10.4   Mini olimpijada 

 

Na Mestnem stadionu je 21. 9. 2017 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 252 otrok in 22 strokovnih delavk. Športne aktivnosti so 

se izvajale z različnimi rekviziti na več poligonih, ki so bili pripravljeni na atletski stezi in na 

travnatih igriščih. 

5.10.5   Program 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.  

Izvajali  smo štiri stopnje  programa in sicer: 

a) MALI SONČEK–MODRI: za otroke od 2. do 3. leta starosti, sodelovalo je 150 otrok; 

b) MALI SONČEK–ZELENI: za otroke od 3. do 4. leta starosti, sodelovalo je 212 otrok; 

c) MALI SONČEK–ORANŽNI: za otroke od 4. do 5. leta starosti, sodelovalo je 208 otrok; 

d) MALI SONČEK–RUMENI: za otroke od 5. do 6. leta starosti, sodelovalo je 243 otrok. 
 

Vsi otroci so prejeli knjižice Mali sonček, v katere so za opravljene naloge lepili nalepke. Prejeli 

so tudi priznanja Mali sonček za Modri, Zeleni, Oranžni program ter medalje za Rumeni 

program.  

 

5.10.6   Specialna olimpijada 
 

V vrtcu Ptuj, v enoti Marjetica, je bilo v šolskem letu 2017/2018 vključenih šest otrok v 

prilagojen program za predšolske otroke s posebnimi potrebami.  

Otroci so pod vodstvom strokovnih delavk v oddelku vso šolsko leto izvajali različne gibalne 

vaje. Vsak dan so se razgibavali pri jutranjem razgibavanju, najmanj dvakrat tedensko so se 

preizkusili na različnih poligonih v telovadnici. Dnevno so se gibali na zunanjem igrišču, tudi 

v dežju, vetru, snegu, soncu. Prav tako so se večkrat tedensko odpravili na sprehod v bližnjo 

okolico, se mnogokrat povzpeli na bližnji hrib Panorama in prehodili, za njih strmo in naporno, 

pot na Ptujski grad. Otrokom gibanje na svežem zraku veliko pomeni, kljub težavam in 

različnim oviram. Rezultat vsakodnevnega gibanja je bila uspešno opravljena specialna 

olimpijada, ki je bila posebej prilagojena otrokom, ki obiskujejo prilagojene programe.  

Strokovni delavki v oddelku sta sistematično pristopili k utrjevanju vaj za specialno olimpijado 

in vključevanju le teh v vsakodnevni program. Na začetku so vaje otrokom povzročale veliko 
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težav, naloge so bile za njih zelo zahtevne. Premagovati ovire, ki so gibalno neoviranim 

otrokom na videz enostavne, otrokom z gibalno oviranostjo predstavljajo velik izziv. A s 

trudom, voljo, lastno motivacijo otrok in strokovnih delavk, z utrjevanjem in vztrajnostjo jim 

je uspelo.  

Ob gibanju smo uresničevali še cilje z drugih področij predšolskega Kurikula, npr. druženje 

otrok med seboj, zavedanje svojega lastnega telesa, premagovanje ovir, miselni in drugi izzivi 

ter spodbujanje sproščenega gibanja.  

Otroci so bili ob koncu nagrajeni z majicami in medaljami.  

Pri izpeljavi Specialne olimpijade so sodelovale tudi druge strokovne in svetovalna delavka, ki 

so bile nad veseljem in vztrajnostjo otrok navdušene. Specialno olimpijado smo izvajali prvič. 

Glede na odzive otrok, staršev in motivacijo strokovnih delavk, bomo v naslednjih šolskih letih 

s projektom zagotovo nadaljevali. 

 

5.10.7   Šport & špas 
 

Vrtec Ptuj je 19. 5. 2018 je že 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. 

 

5.11 NADSTANDARDNI PROGRAMI 

 

5.11.1  Igre v vodi 

 

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

od 3. 4. do 6. 4. 2018 in od 10. 4. do 13. 4. 2018.  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 226 otrok, ki so ob zaključku, prejeli diplomo in pridobili nalepko Mali 

sonček za »plavanje«. 

Stroške plavalnega tečaja so krili starši, ob sofinanciranju MO Ptuj in občine Hajdina za otroke 

s stalnim prebivališčem v eni ali drugi občini. Šestim otrokom, iz socialno šibkejših družin, je 

stroške pokrila Plavalna akademija Kurent iz Ptuj. 
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5.11.2  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 19. do 23. 2. 2018 

in od 5. do 9. 3. 2018 na Arehu. Ceno 5-dnevnega tečaja so v celoti plačali starši. Starši so ob 

doplačilu imeli možnost izposoje celotne smučarske opreme. Aktivnosti na snegu se je 

udeležilo 164 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.  

 

5.11.3  Program CICIPLANINEC 

 

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

socialnih, gibalnih, komunikacijskih in drugih osebnostnih vrlin. Otroci se na izletih navajajo 

na samostojnost in odgovornost, , se urijo v vzdržljivosti, premagovanju ovir, se gibajo v naravi 

in jo spoznavajo, se družijo in spoznavajo vrstnike tudi iz drugih enot, krepijo medsebojne 

odnose ter prijateljske vezi in so predvsem sproščeni in neobremenjeni.   
 

V programu Ciciplaninec je v šolskem letu 2017/2018 sodelovalo 8 strokovnih delavk iz Vrtca 

Ptuj, 2 strokovni delavki iz Vrtca pri OŠ Duplek ter 6 vodnikov iz Planinskega društva Ptuj. 

Izvedli smo 6 izletov ter 3-dnevni planinski tabor na Boču. 

V mesecu septembru smo vzgojiteljice Damjana Jakomini, Metka Bela, Tatjana Kojc, Danijela 

Močnik, Vanja Hotko in vodnica PD Tea Kmetec na roditeljskih sestankih predstavile 

planinsko dejavnost.   

V šolskem letu 2017/18 je bilo vključenih 55 otrok, ki so se pod vodstvom vodnikov PD Ptuj 

in v spremstvu vzgojiteljic Vrtca Ptuj udeležili 6 izletov in 3-dnevnega tabora. 

  

Izleti in tabor v šol.l. 2017/2018 

DATUM IZLET ŠTEVILO 

OTROK 

30. 9. 2017 GOMILA (najvišji vrh Ptuja) 55 

26. 10. 2017 SVEČINSKE GORICE 44 

25. 11. 2017 DONAČKA GORA 39 

27. 1. 2018 TRIJE KRALJI 27 

14. 4. 2018 HUM NAD LAŠKIM 45 

12. 5. 2018 BRINJEVA GORA 26 

1.-3. 6. 2018 PLANINSKI TABOR NA BOČU 28 
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5.12  MINIMATURANTI 

 

Minimaturanti so se poslovili od vrtca v torek, 19. 6. 2018. 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 Mestnega trga, kjer je bila osrednja prireditev. Na mestnih ulicah 

je otroke spremljalo veliko staršev, sorodnikov, prijateljev iz vrtca ter mimoidočih.  

Otroci posameznih skupin so se na kratko predstavili na odru pred mestno hišo, nato so vsi 

skupaj zaplesali pod vodstvom vzgojiteljic Barbare Pralija in Mojce Rimele ter zapeli 

minimaturantsko himno ob dirigiranju vzgojiteljice obogatitvenega programa Urške Petek. 

Število udeleženih otrok je bilo 252, MO Ptuj pa je ob tej priložnosti poskrbela za pogostitev 

minimaturantov.   

 

5.13  RAZSTAVE 

 

V šolskem letu 2017/2018 smo pripravili ogromno razstav s katerimi spodbujamo otroško 

ustvarjalnost, nenazadnje pa so razstave tudi kot zunanja motivacija za otroke, saj skoraj vsak 

rad tudi svoje delo pokaže drugim. Hkrati preko javnih razstav, ki so v celoti ali delno 

organizirane s strani strokovnih delavk Vrtca Ptuj, prikažemo del svojega dela oziroma 

dejavnosti, izpostavljamo vrednote, razmišljanja, sodelujemo z okoljem in skrbimo za 

prepoznavnost v ožjem in širšem okolju. 

a) Razstave v enotah 

V enotah so skozi vso šolsko leto v posameznih igralnicah, skupnih prostorih, na hodnikih in 

garderobah razstavljeni otroški izdelki, ki se navezujejo na različne teme, vsebine in projekte. 

To je eden izmed načinov predstavitve našega vzgojnega dela staršem in drugim obiskovalcem 

vrtca.  

V tem šolskem letu so strokovne delavke v enotah pripravile 64 tematskih razstav, ki so se 

nanašale na vsebine, dogodke ali projekte, po katerih so otroci likovno poustvarjali. 

 
b) Razstave izven vrtca 

 Razstave v izložbah poslovne stavbe Drava (Spar):  

 19. 10. 2017  Pisana jesen,  

 24. 11. 2018 Inventura (Mestna galerija Ptuj), 

 05. 02. 2018 Veseli pust, 

 22. 03. 2018 Zgodbice in Pravljice (razstava po izboru enot Vrtca Ptuj), 

 20. 06. 2018 Cehovske prigode (del razstave, preseljene iz razstavišča v starih 

avtomehaničnih delavnicah na Raičevi), 

 ZD Ptuj, sodelovali sta enota Deteljica in enota Spominčica; 

 Učni center Vičava, od marca do septembra 2018, sodelovali sta enoti Narcisa in 

Marjetica; 

 razstavišče na MO Ptuj – Galerija Magistrat, sodelovali sta enoti Marjetica in 

Spominčica: 

 razstave v trgovini Rimska peč – sodelovala je enota Spominčica; 

 velikonočna razstava v Qlandii – sodelovala je enota Zvonček; 

 razstava v mehaničnih delavnicah (v upravljanju) Vrtca Ptuj na temo Cehovske prigode, 

kjer so bili predstavljeni izdelki otrok, ki so odražali otroški pogled in dojemanje tega 

časa ter spremljajoče dejavnosti, preko katerih so otroci spoznavali življenje in delo 
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obrtnikov v srednjem veku. Razstava je bila svečano odprta za širšo javnost 7. 5. 2018. 

Zunanji obiskovalci so si lahko razstavo ogledali vse do 11. 5. 2018 Sodelovale so vse 

enote Vrtca Ptuj; 

 Velenje, Pikin festival (trije plakati). 

 

V šolskem letu 2017/2018 so bili različni umetniški izdelki otrok Vrtca Ptuj razstavljeni na 

skupno 20 različnih lokacijah v MO Ptuj in po Sloveniji ter na treh razstavah izven Slovenije 

(v okviru natečajev). Ena strokovna delavka Vrtca Ptuj je razstavljala svoje umetnine v Lendavi 

na razstavi slovenskih vzgojiteljev. 

c) Obiski razstav:  

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

letu 2017/2018 so si otroci ogledali: razstavo v Pokrajinskem muzeju Tradicionalni pustni liki, 

v Salonu umetnosti, razstavo v avtomehaničnih delavnicah na Raičevi z naslovom Cehovske 

prigode, razstave v Knjižnici Ivana Potrča in v Miheličevi galeriji, razstavo Dobrote slovenskih 

kmetij v Minoritskem samostanu, ogled Mitreja in rimske peči ter razstave izdelkov naših otrok 

v poslovni stavbi Drava (Spar), razstavo na MO Ptuj – Galerija Magistrat, razstavo v učnem 

centru Vičava in v ZD Ptuj.  

 

5.14 LIKOVNI IN DRUGI NATEČAJI TER NAGRADE 
 

V šolskem letu 2017/2018 smo v likovnih in drugih natečajih smo sodelovali s skupno nekaj 

več kot 500 izdelki na 15 različnih natečajih, ki so bili naslednji:  

 Bodi umetnik (11 priznanj Spominčica, 2 priznanji Marjetica), 

 Naravne nesreče – Klic na številko 112 (1 nagrada Spominčica, 1 nagrada Tulipan, 

 Raziskujemo senzoriko (2 nagradi Spominčica), 

 mednarodni likovni natečaj Igraj se z mano (3 priznanja Vijolica, 1 priznanje Marjetica, 

3 priznanja Narcisa, 1 priznanje Tulipan, dve priznanji Trobentica), 

 mednarodni lik. natečaj Mali Bitolski 2018, (eno priznanje Trobentica ), 

 mednarodni likovni natečaj Mizyal –Gaziantep, Turčija (Bronasta medalja in posebno 

priznanje za uvrstitev na razstavo Marjetica, Srebrna medalja Tulipan, Bronasta medalja 

Deteljica), 

 mednarodni likovni natečaj Graphic Art Torun, Poljska, 

 Mali sončki na zimskem izletu, 

 likovni natečaj Vrtca Ptuj Cehovske prigode, 

 Dobrote slovenskih kmetij: Čebelice, moje prijateljice (nagrajen 1 otrok Mačice jasli), 

 Gasilci (1 nagrada Spominčica, 1 nagrada Marjetica), 

 Škrati v otroškem svetu, (2 nagradi Deteljica, ), 

 Natečaj ob dnevu Zemlje, Satko d.o.o., 

 Uhu natečaj, 

 Deluj eko, ohrani smreko; natečaj Podjetja Hofer (skupinska nagrada enoti Zvonček in 

Marjetica). 
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5.15 OBISKI KULTURNIH PRIREDITEV 

 

V tem šolskem letu so si otroci ogledali naslednje kino, lutkovne oziroma gledališke predstave: 

 21. 9. 2017, MG Ptuj: dramska predstava Trnuljčica, 

 15. 5. 2018, Kino Ptuj: risanke Bojan, 

 22. 5. in 23. 5. 2018, Stara steklarska: dramska predstava Prometna vila, 

 15. 6. 2018, Kino Ptuj: risani film Zajec Peter. 

6 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. 

 

6.1 PROJEKT VRTCA PTUJ 
 

V Vrtcu Ptuj smo 9. maja obeležili 34. praznik Vrtca Ptuj in 73. leto delovanja organizirane 

predšolske vzgoje.  

Praznik Vrtca Ptuj že tradicionalno zaključimo z javno prireditvijo na kateri je letos nastopilo 

246 otrok, ki bodo jeseni 2018 zasedli šolske klopi. Sklepna prireditev je hkrati odsev skupnega 

dela in sodelovanja otrok, staršev, strokovnih ter tehničnih delavcev Vrtca Ptuj. Priprave na 

prireditev potekajo celotno šolsko leto, osrednji cilj projekta pa zmeraj izberemo glede na temo, 

ki jo skupaj z otroki in starši želimo spoznati, raziskati in nenazadnje tudi predstaviti drugim.  

Z letošnjo tematiko smo se podali na odkrivanje srednjega veka, starih obrti in mestnega 

življenja, kar so otroci predstavili na prireditvi z naslovom Cehovske prigode srednjeveškega 

mesta Ptuj. Preko otrok, njihovih spoznanj, igre in ustvarjalnosti, smo želeli prikazati in 

spomniti vse, ki se tu in tam sprehodijo po starem mestnem jedru, v kako lepem in zgodovinsko 

bogatem mestu živimo.  

Otroško ustvarjalnost, skozi katero se zrcali njihov lasten pogled na življenje in delo v 

srednjeveškem obdobju, smo predstavili na posebej pripravljeni razstavi, ki smo jo otvorili 

7.5.2018 v prostorih na Raičevi ulici. 

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

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

leta oddale še celoletno evalvacijo.  

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

zaključni prireditvi:  



Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta Vrtca Ptuj za šolsko leto 2017/18 21 

ENOTA  VSEBINA  

Spominčica  Mlinarji in peki 

Marjetica  Mesarji 

Tulipan  Čevljarji 

Narcisa  Kovači 

Mačice – izmena  Krznarji in usnjarji 

Trobentica  Krčmarji 

Zvonček  Lončarji 

Deteljica  Otroci in igre v srednjem veku 

Vijolica Sodarji in kolarji 

 

Prireditev je smiselno povezoval mestni »dvorni norček«, ki je z nekaj srednjeveškimi otroki 

vandral po mestu, si ogledoval obrtnike, njihovo delo, se čudil, raziskoval in seveda zganjal 

norčije. Vsaka enota je predstavila delo in življenje posameznega ceha, otroci pa so s sproščeno 

igro, avtentičnimi kostumi in drugimi scenskimi dodatki ustvarili utrip takratnega časa.  

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

motivacijo za naše delo. Podpora ustanoviteljice MO Ptuj, različnih sponzorjev in donatorjev 

je prav gotovo prispevala h kakovostnemu nivoju izvedbe prireditve. 

 

6.2 UNESCO ASPnet 

 

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

znanost in kulturo. Osnovni cilj mednarodnega 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. 

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

obeleževali smo mednarodne dneve ter sledili programu izobraževanja. Sodelovale so 

posamezne skupine otrok, starih od 1 do 6 let, nekatere obeležitve so potekale na ravni enot. 

UNESCO teme in projekte vnašamo v svoje delo vse šolsko leto, vsebine nenehno prilagajamo 

razvojni stopnji in interesom otrok. Teme so podane oziroma obravnavane izključno preko 

praktičnih primerov, otroških delavnic, kotičkov, petja, plesa in zgodb.  

 

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),  

- Menjaj branje in sanje (nacionalni projekt Gimnazije Ledina). 
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6.2.1 Otroštvo podaja roko modrosti 

Skozi projekt Otroštvo podaja roko modrosti se otroci učijo predvsem kako preživljati čas s 

starejšimi ljudmi, učijo se tudi spoštovanja do starejših in vseh tistih, ki so kakorkoli 

pripravljeni deliti svoje znanje in izkušnje z otroki v Vrtcu Ptuj (npr. čebelarji, babice, dedki, 

gasilci, policaj, lokalna društva, lovec, knjižničarka in razne predstavitve poklicev).  

 

6.2.2 Menjaj branje in sanje 
 

V Vrtcu Ptuj je branje (pripovedovanje) prav gotovo eno izmed prioritetnih področij jezika, ki 

je prisotno vsakodnevno, v takšni ali drugačni obliki. S projektom Menjaj branje in sanje smo 

ponovno oživeli nekoliko »pozabljen« projekt Knjižni (bralni) nahrbtnik, nad katerim so 

navdušeni starši in otroci.  

V posameznih oddelkih tako poteka izposoja knjig, stalna ali začasna menjava knjig med otroki, 

vzpostavljajo se oddelčne knjižnice. Knjižni (bralni) nahrbtnik tedensko »potuje« od družine 

do družine, kjer starši otrokom berejo, se z njimi o vsebini pogovarjajo, otroci pa zgodbo 

ilustrirajo ter nato v oddelku pripovedujejo o zgodbi in družinskem branju. 

 

6.2.3 Moder stol – nekdo misli nate 
 

Projekt Moder stol so v letošnjem šolskem letu izvajali le v enoti Zvonček (20 otrok), kjer so 

vso šolsko leto stol s pridom uporabljali pri socialnih in drugih skupinskih igrah ter ob 

praznovanjih rojstnih dni. 

 

6.2.4 Unesco vrtički 
 

tudi projekt UNESCO vrtički uspešno izvajamo že nekaj let. Otroci so se praktično učili o 

zelenjavi in sadju, od semena do priprave končne jedi. Uživali so v sajenju, prekopavanju, 

zalivanju, skrbi in opazovanju rasti rastlin, nato pobiranju pridelka in pripravi jedi (solate, juhe, 

namazi, rezanje in uživanje sveže zelenjave). Spoznavali, vonjali in poskušali so raznovrstno 

zelenjavo in sadeže. 

 

V šolskem letu 2017/2018 smo obeležili naslednje UNESCO dneve:  

- 21. september - Mednarodni  dan  miru,  

- 26. september – Svetovni dan jezikov,  

- 27. september  – Svetovni dan turizma, 

- 1. oktober – Svetovni dan glasbe,  

- 16. oktober – Svetovni dan hrane, 

- 16. november – Mednarodni dan strpnosti,  

- 20. november – Svetovni dan otrokovih pravic, 

- 3. december -  Mednarodni dan otrok s posebnimi potrebami, 

- 21. februar – Mednarodni dan maternega jezika,  

- 8. marec -  Mednarodni  dan žena, 

- 21. marec - Svetovni dan poezije, 

- 22. marec - Mednarodni  dan  vode, 

- 7. april - Svetovni dan zdravja, 

- 22. april – Svetovni dan Zemlje, 
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6.3 SPOZNAVANJE DRUGAČNOSTI in SOBIVANJE 
 

Projekta smo v Vrtcu Ptuj peljali sočasno, saj so se dejavnosti, akcije in sodelovanje z okoljem 

odvijali skozi vse šolsko leto; projekta pa se ciljno in tematsko navezujeta eden na drugega. 

Glavnina projektov se je izvajala v enoti Marjetica, kjer se nahaja oddelek s prilagojenim 

programom. Otroci in strokovni delavki RO so se vse šolsko leto vključevali v aktivnosti 

življenja in dela drugih oddelkov v enoti ter uživali v druženjih z otroki iz drugih enot Vrtca 

Ptuj. 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 pogosto 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.  

V enoti Marjetica so v RO v okviru projektov: 

- spodbujali sodelovanje s starši (ustvarjalne delavnice, druženja, informativni sestanki, 

sodelovanje pri vzgojnih in drugih zagatah), 

- spodbujali druženje otrok različnih starosti, potreb, značilnosti v enoti, 

- sodelovali v pogostejšem druženju z otroki iz enote Tulipan, 

- sodelovali v Specialni olimpijadi (podrobneje je opisana v razdelku 4.10), 

- izvajali sprehode po mestu in spoznavali ožjo okolico enote Marjetica (grajski grič, 

Panorama, staro mestno jedro). 

 

6.4 TURIZEM IN VRTEC 

 

V nacionalnem projektu Turistične zveze Slovenije in Skupnosti vrtcev Slovenije so sodelovali 

otroci prvega in drugega starostnega obdobja, ki so raziskovali, odkrivali in doživljali kraj v 

katerem bivajo ter njegovo bližnjo okolico. 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 2017/18 je bil POTUJEM, TOREJ SEM; za Vrtec Ptuj pa so si 

posamezne enote izbrale svoje podnaslove glede na zastavljene cilje in dejavnosti.  

Kratek povzetek sodelujočih in dejavnosti, ki so jih izvajali v enotah je predstavljen v spodnji 

tabeli. 

 
Enota, št. otrok Naslov DEJAVNOSTI 

NARCISA 

sodelovalo je 

135 otrok 

 

Mali kulturniki 

raziskujemo Ptuj 

Sprehodi po mestnih ulicah; raziskovanje dvorišč in starega 

mestnega jedra; opazovanje, spoznavanje in risanje različnih 

znakov, kipov, skulptur; vadbena ura v parku; obiski gradu in 

sprehodi na grajski grič; kros na Panorami; Ogled razstav, 

spomenikov; obisk knjižnice in poslušanje pravljice; obisk in 

nastop na Dobrotah slovenskih kmetij; sodelovanje na pustni 

povorki z lastno izdelanimi kostumi Rimljanke in rimski vojaki. 
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PODLESEK 

sodelovalo je 

38 otrok 

Moje mesto Naučili so se nove pesmice; spoznavali so mesto in znamenitosti; 

spoznali obrt čevljarstvo in šiviljstvo; plesali so ljudske plese; se 

podali na ogled razstave; sodelovali v likovnih natečajih; obiskali 

Pokrajinski muzej Ptuj; preizkusili so se v poučnem 

orientacijskem pohodu skupaj s starši. 

ZVONČEK  

sodelovalo je 

56 otrok 

 

Kultura smo mi Prinašali so slikovno gradivo in se ob njem pogovarjali, igrali so 

se gledališča, seznanjali se z zgodovino mesta Ptuj, se sprehajali 

in raziskovali staro mestno jedro, obiskali so prireditev Dobrote 

slovenskih kmetij in Miheličevo galerijo; ogledali so si notranjost 

gradu, obiskali so najdišče svetišča Mitre – III. mitrej; izdelovali 

so plakate o novih spoznanjih in v vrtcu uredili galerijo svojih 

umetnin; uredili so izposojevalnico knjig v enoti. 

MAČICE 

JASLI  

sodelovalo je 

14 otrok 

 

Po mestnih 

poteh 

Sprehodi v mesto in na grajski grič; hoja po stopnicah; 

raziskovanje »skritih« kotičkov; pogovor, pripovedovanje in 

opisovanje ob ogledu mesta, znamenitosti ali ob fotografijah; 

obisk knjižnice in izposoja knjig; iskanje, spoznavanje in 

prepoznavanje spomenikov; izdelovanje mesta iz kartonskih 

škatel; spoznavanje obrti; oblikovanje iz slanega testa in slikanje 

mestnega stolpa; učenje novih pesmic; igranje na male ritmične 

instrumente; razvrščanje in spoznavanje velikostnih odnosov. 

MARJETICA  

sodelovalo je 

6 otrok 

 

Spoznavamo 

kulturo in 

turizem Ptuja 

Obiski knjižnice, gradu in starega mestnega jedra; hoja po 

različnih terenih in premagovanje ovir; gibanje na prostem in v 

parku; prebiranje knjig in pogovor ob slikah, ilustracijah; 

prepevanje, slikanje, oblikovanje iz naravnih materialov in 

odpadnega materiala; gnetenje, modeliranje; iskanje in zbiranje 

različnih predmetov, plodov v naravi; obiski predstav, razstav; 

druženje in odgovorno ravnanje v prometu; opazovanje okolice 

skozi letne čase; sajenje rož; obisk kmetije; matematične 

dejavnosti na prostem. 

 

6.5 VARNO S SONCEM 

 

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. Otroci se v vrtcu preko različnih dejavnosti učijo, kako se zaščititi pred 

soncem in tako spoznajo različne zaščitne ukrepe in sredstva, ki jih ščitijo pred negativnimi 

vplivi sončnih žarkov. Otroci spoznajo, da se pred soncem zaščitimo z ustreznimi oblačili, 

pokrivalom in sončnimi očali, da za dodatno zaščito uporabljamo sončno kremo ter da se v 

času, ko je sonce najmočnejše, umaknemo v senco. Seveda pa ne smemo pozabiti na zadostno 

pitje tekočine, predvsem vode. Pri vsem tem pa pazimo, da smo s svojim obnašanjem pri 

preventivi pred sončnimi žarki, otrokom vzgled.  
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V sklopu projekta je v enoti Narcisa medicinska sestra iz ZD Ptuj skozi delavnice in razgovor 

otrokom predstavila delovanje sončnih žarkov in posledice le teh, če smo jim predolgo 

izpostavljeni. 

 
 

6.6 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. Naši predšolski otroci so v bistvu vsakodnevno udeleženci v prometu, zato se s 

prometnimi pravili in ustreznim ravnanjem v prometu srečujejo vso šolsko leto.  

 

V šolskem letu 2017/18 so strokovne delavke načrtovale naslednje podprojekte: 

 
ENOTA  VSEBINA  

Trobentica  Pasavček 

Mačice izmena  Pasavček je moj prijatelj 

Spominčica  Skrbimo za varnost med vožnjo v avtomobilu 

Pasavček – moj prijatelj 

Marjetica  Varnostni pas 

Pasavček 

Deteljica  Varno na cesto – v vas ali mesto 

 

V okviru projekta so v enotah zastavljene cilje uresničevali preko naslednjih dejavnosti: 

- sprehodi v okolici in ob tem spoznavanje prometnih znakov in pravil, 

- skrb za vidnost v prometu (odsevni telovniki in kape), 

- igre na temo promet,  

- izdelovanje prometnih znakov in signalizacije, 

- pogovori pravilno/narobe, 

- branje zgodb, 

- izkustveno učenje – otroci pripovedujejo, utemeljujejo, analizirajo dogajanje v prometu. 

 

V projektu je sodelovalo 168 otrok, ki so prejeli potrdila za sodelovanje Pasavček in simbolična 

darila ob zaključku projekta (lutka Pasavček, ki se pripne na varnostni pas, znak Pasavček, 

koledar), kar je otroke še dodatno motiviralo za uporabo varnostnega pasu. V okviru prometne 

vzgoje pa so otroci svoje znanje tudi praktično pokazali. 

 

6.7 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. V projektu Unicef je 

sodelovalo 686 otrok Vrtca Ptuj vseh starostnih obdobij. 

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

je skoraj vsak mesec poslala zgodbo z aktualno tematiko ali na temo določenega svetovnega 
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oziroma mednarodnega dne. Unicefove zgodbe so bile posredovane nosilkam projekta 

posameznih enot Vrtca Ptuj. 

Preko obeležitev dni in predšolskim otrokom primernim dejavnosti smo seznanjali otroke o 

problematiki dogajanj v revnejših deželah, zlasti o težavah s katerimi se srečujejo tamkajšnji 

otroci. Strokovne delavke so teme vnašale v svoje delo in ob koncu šolskega leta pa poslale 

poročila o dejavnostih v svoji enoti koordinatorici za Unicef v Vrtcu Ptuj, ki je pripravila 

podrobno končno poročilo.  

 

V šolskem letu 2017/2018 smo v Vrtcu Ptuj obeležili naslednje svetovne in mednarodne dni: 
- SVETOVNI DAN OTROKA, (enota Vijolica), 

- SVETOVNI DAN BOJA PROTI NEPISMENOSTI, (enote Mačice jasli, Spominčica, Deteljica), 

- SVETOVNI DAN BOJA PROTI LAKOTI, (enota Vijolica), 

- SVETOVNI DAN BOJA PROTI REVŠČINI, (enota Marjetica), 

- SVETOVNI DAN HRANE, (enota Mačice jasli), 

- MEDNARODNI DAN STRPNOSTI, (enoti Spominčica, Deteljica), 

- SVETOVNI DAN UMIVANJA ROK, (enote Mačice jasli in izmena, Podlesek, Tulipan, Narcisa), 

- SVETOVNI DAN OTROKOVIH PRAVIC, (enote Mačice izmena, marjetica, Zvonček), 

- SVETOVNI DAN MIRU, (enote Podlesek, Tulipan, Marjetica, Vijolica, Trobentica), 

- SVETOVNI DAN MATERINŠČINE, (enoti Tulipan, Vijolica), 

- MEDNARODNI DAN OTROK V MEDIJIH, (enota Vijolica), 

- MEDNARODNI DAN ŽENA, (enota Trobentica), 

- SVETOVNI DAN VODA, (enote Mačice izmena, Spominčica, Podlesek, Marjetica, Narcisa, 

Trobentica, Deteljica in Zvonček), 

- SVETOVNI DAN ZDRAVJA, (enote Mačice jasli, Podlesek, Tulipan, Narcisa, Marjetica, Vijolica, 

Trobentica, Zvonček), 

- SVETOVNI DAN ZEMLJE, (enote Mačice jasli in izmena, Spominčica, Narcisa, Deteljica), 

- MEDNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTER, (enota Spominčica), 

- SVETOVNI DAN DRUŽINE, (enote Mačice izmena, Marjetica, Vijolica, Zvonček), 

- SVETOVNI DAN AFRIKE, (enote Mačice jasli, Podlesek, Tulipan, Zvonček), 

- SVETOVNI DAN SONCA, (enoti Podlesek in Deteljica). 
 

Mesta občina Ptuj je v tednu otroka, 6. oktobra 2017, prejela odgovoren naziv Otrokom prijazno 

UNICEF-ovo mesto in se tako kot 14. mesto pridružila mreži mest, v katerih župani sprejmejo 

obveznost, da bodo pospešeno razvijali programe za otroke. Na slavnostnem dogodku so 

nastopili otroci iz Vrtca Ptuj, iz enot Zvonček in Tulipan. 

 

6.8 ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 
 

V šolskem letu 2017/18 smo nadaljevali s projektom Etika in vrednote v vzgoji in 

izobraževanju. Program 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.  

Odločili smo se, da bomo v šol. letu 2017/18 prav posebno pozornost namenili tistim 

vrednotam, ki so za naše delo ključne (zdravje, življenje, skrb za sočloveka) . Vzgojiteljice so 

se udeležile predstavitve posameznih modulov v Ljubljani. V vseh enotah Vrtca Ptuj so se 

posamezni oddelki posvetili izbranim vrednotam in jih obeležili skupaj s starši, vzgojiteljicami 

in otroki. Dejavnosti so se odvijale v okviru delavnic, pravljičnih ur, zbiranja donatorskih 

sredstev, obiskov vzornikov, ipd. Spremljane in dokumentirane so bile na spletni strani Vrtca 

Ptuj in na oglasnih deskah v posameznih enotah.   
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6.9 ZBIRANJE KARTUŠ IN TONERJEV 

 

Vnašanje ekoloških tem v Vrtcu Ptuj je stalnica, saj otroke navajamo na dosledno ločevanje 

odpadkov ter spodbujamo njih in starše k prinašanju odpadnih baterij, kartuš in tonerjev, za 

katere odvoz skrbi Bitea d.o.o., vrtec pa je glede na zbrano količino le teh nagrajen. 

Ker v nekaterih enotah odziv ni bil zadovoljiv, bodo strokovne delavke starše v naslednjem 

šolskem letu spodbudile s plakati in z osveščanjem preko otrok.  

 

6.10 SMEŠKO ZAMAŠKO 

 
V šolskem letu 2017/18 smo že osmo leto 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!. 

 

6. 9. 2018 so otroci enote Spominčica sodelovali pri natovarjanju zamaškov na ŽP Ptuj, prav 

tako so pri enakem opravilu so v mesecu delovali otroci enote Mačice izmena. 

 

6.11 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 in starši 

dobro sprejemajo, hkrati pa predstavljajo dodano vrednost rednemu programu in načrtovanih 

dejavnosti v oddelkih. 

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 

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

drugo ali tretje leto, napredujejo hitreje, prav tako pa razvojno starejši otrok, ob ustreznih 

spodbudah, postaja vse bolj vedoželjen, rad se pohvali z novim znanjem in spretnostmi, daljša 

se tudi njegov nivo koncentracije in vztrajnosti.  

 

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.  

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

glasbila, peli in plesali na znane in manj znane ljudske pesmi. 

Otroci so igrali še na cahone, male ritmične instrumente in blok flavte. 
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Poslušali in prepoznavali so različne zvrsti glasbe Ena od priljubljenih dejavnosti ob glasbi pa 

je zagotovo tudi 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. Ples kot izrazno 

sredstvo je izredno priljubljen pri otrocih, saj jih dejavnost sprošča, a tudi poživi in razveseli še 

tako zadržanega malčka. Plesi, ki so se jih otroci učili so bili zabavni, živahni, umirjeni, vodeni 

in tudi popolnoma individualno izrazni, glede na trenutno počutje otroka. Otroci so plesali 

individualno, v parih in skupinah ter se učili različne plesne formacije (npr. kolona, vrsta, kača, 

krog…). 

 

Pri seznanjanju s tujim jezikom sledimo ciljem, ki jih navaja tudi kurikulum in veljajo tako 

za materni kot tudi tuji jezik: 

- jezik kot objekt igre, 

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

- poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika in spodbujanje ustvarjalnosti, 

- doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke, 

- razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti, 

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

- doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika. 

Uvajanje tujega jezika v predšolskem obdobju je nujno povezati z gibanjem, glasbo, zgodbami 

in različnimi didaktičnimi igrami, saj se otroci skozi igro hitro in nezavedno učijo. 

 

Vzgojiteljice obogatitvenih dejavnosti redno sodelujejo na srečanjih s starši, kjer predstavijo 

del svoje dejavnosti, mnogokrat pa se predstavijo tudi širši javnosti. V šolskem letu 2017/2018 

so v okviru obogatitvenih dejavnosti otroci nastopili dvajset krat na srečanjih s starši in ob 

drugih priložnostih izven vrtca, kjer so s svojo živahnostjo in prisrčnim naravnim nastopom 

popestrili kulturni program različnih prireditev. 

7 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 zastavljeni cilji in vsebine so bili večinoma realizirani, vendar občasno prilagojeni 

za trenutno skupino otrok ter diferencirani glede na stopnjo zahtevnosti. 
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8 PODROČJE SVETOVALNEGA DELA 

 

8.1 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 

2018/2019. 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, vstop v šolo,…  

 

Svetovalni delavki sta v šolskem letu 2017/18 sodelovali v nacionalnem ustvarjalnem natečaju 

Spoznavanje integritete v vrtcih skozi igro in sliko. 

Svetovalna delavka Mateja Vek je organizirala za starše otrok novincev Dan odprtih vrat v enoti 

Marjetica v mesecu februarju 2018.     

Svetovalna delavka Mateja Vek je skupaj z vzgojiteljico iz razvojnega oddelka Janjo Zupanič 

Koritnik dne 22. 04. 2018 organizirala Specialna olimpiado projekt Mladi športnik za otroke iz 

razvojnega oddelka.  

Katja Križe je z avtorskim prispevkom sodelovala na konferenci Šolsko svetovalno delo v Lj 

23. in 24. 08. 2018 in koordinirala tematske konference (Vrtec za starše, Otroci s 

spektroavtistično motnjo, Kako ravnati ob zaznavi nasilja in starševskih nesoglasjih, Z 

gibanjem se razvijam).  

Svetovalna delavka Katja Križe je bila v šol. letu 2017/2018 vodja štajersko-koroškega aktiva 

svetovalnih delavk.  

 

8.2 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 22 strokovnih skupin za načrtovanje, izvajanje in evalviranje 

individualiziranih programov, od tega 10 med šolskim letom 2017/18. Koordinatorici 

strokovnih skupin sta bili svetovalni delavki Vrtca Ptuj Mateja Vek in Katja Križe.  

 

V oddelek, kjer izvajamo prilagojen program za predšolske otroke, je bilo v letu 2017 

vključenih pet otrok. Oddelek se nahaja v enoti Marjetica, kjer imajo otroci s posebnimi 
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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 2017 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). 

 

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.    

 

Zapisala 

Katja Križe 

Svetovalna delavka 

9 IZOBRAŽEVANJE 

 

9.1 STROKOVNI AKTIVI 

 

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

izboljšanje vzgojno-izobraževalnega procesa in analiza le tega. V šolskem letu 2017/2018 je 

delovalo 13 strokovnih aktivov, ki so izvedli hospitacijske nastope. Po izvedenih dejavnostih 

je sledil evalvacijski pogovor vseh strokovnih sodelavk posameznih  strokovnih aktivov, kjer 

smo teoretična izhodišča in realizacijo dejavnosti utemeljili z različnih vidikov, hkrati smo velik 

poudarek dali refleksiji vsake posamezne udeleženke aktiva. 

V šolskem letu so strokovni aktivi nadaljevali s temo iz prejšnjega šolskega leta, saj smo menili, 

da je grafo-motoriko in fino-motoriko še kako pomembno razvijati v predšolskem obdobju. 

Področje je široko, tudi za otroke zelo zanimivo, strokovne delavke pa so imele priložnost 

povezati lastno ustvarjalnost in praktično delo s teoretičnimi izhodišči. 

Zastavljeni cilji in vsebine so se prepletali z drugimi projekti in dejavnostmi na ravni oddelkov, 

enot in vrtca.  

Strokovne sodelavke so za vsak strokovni aktiv načrtovale in pripravile, vsak tim svojo 

didaktično igro, ki razvija predvsem fino- oziroma grafo-motoriko in te igre na hospitacijskem 

nastopu ponudile otrokom. Skoraj vse pripravljene igre so strokovne delavke predstavile na 

skupnem srečanju strokovnih aktivov, nato pa smo jih objavili tudi v spletni učilnici, saj na ta 

način prenašamo znanje in primere dobre prakse med sodelavkami.  
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Takšen način dela je bil v tem šolskem letu novost. Strokovne delavke so ga dobro sprejele, 

zato bomo s predstavitvami in prenosom dobrih praks na takšen način nadaljevali. 

 

9.2 VZGOJITELJSKI ZBORI 

 

1. vzgojiteljski zbor je bil dne 28. 8. 2017.  

Dnevni red je bil: 

a) poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17, 

b) sprejem letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018 

c) razporeditev oddelkov in kadra v šolskem letu 2017/18, 

d) publikacija za šolsko leto 2017/18,  

e) informacije in napotki za delo v šolskem letu 2017/18, 

f) aktualna problematika in informacije, 

g) razno. 

  

2. vzgojiteljski zbor v obliki izobraževalne konference je bil 21. 2. 2018. 

Dnevni red je bil: 

a) seznanitev z izjavo o varnosti z oceno tveganja, 

b) usposabljanje in preverjanje znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, 

c) seznanitev z registrom tveganj v Vrtcu Ptuj 

d) kolektivna žetev zgodb in Super vizija v Vrtcu Ptuj (predstavitev Janko Strgar),  

e) aktualne vsebine. 

  

3. vzgojiteljski zbor je bil dne 21. 6. 2018. 

Dnevni red je bil: 

a) soglasje k predlogom za napredovanje v nazive, 

b) naloge po Letnem delovnem načrtu, 

c) navodila za delo v poletnih mesecih, 

d) predlog oddelkov in predlog razporeditve kadra v šol. l. 2017/18. 

  

4. vzgojiteljski zbor je bil 28. 8. 2018. 

Dnevni red je bil:  

a) predstavitev novosti v zvezi z obdelavo, varstvom in zaščito osebnih podatkov, 

b) sprejem letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19, 

c) soglasje k predlogom za napredovanje v nazive, 

d) naloge po Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2018/19, 

e) informacije za delo v šolskem letu 2018/19, 

f) razno. 

 

9.3 MREŽA MENTORSKIH VRTCEV – ŠTUDIJSKE SKUPINE 

 

Vrtec Ptuj je bil tudi to šolsko leto mentorsko središče v mreži mentorskih vrtcev. 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. 
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Vsebina srečanj je bila, kot prejšnje šolsko leto, Formativno spremljanje otrok. V ta namen so 

strokovni delavci poglobljeno pristopili k spremljanju otrokovega razvoja in napredka v vrtcu, 

ki je lahko osnova pri načrtovanju dela in življenja v vrtcu ter hkrati prispeva k dvigu kakovosti 

vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu. 

Srečanje se je odvijalo po skupinah med 24. in 27. 10. 2017.  

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. 

 

9.4 SEMINARJI, POSVETI, PREDAVANJA 

 

V šolskem letu 2017/2018 so se zaposleni v Vrtcu Ptuj udeleževali izobraževanj z različno 

tematiko in vsebinami, ki so bila organizirana na ravni celotnega vrtca, na ravni posameznih 

enot in individualno. Izobraževanj se je udeležilo od 1 do največ 160 zaposlenih Vrtca Ptuj, kar 

je predstavljeno v spodnji tabeli. 

 
ČAS DATUM NASLOV PREDAVANJA IZVAJALEC UDELE- 

ŽENI 

SEPT. 

2017 
05.09.2017 Predstavitev projekta Comp@s, MB MIZŠ 1 

19.09.2017 Šola izvršbe- nadaljevalna ZDS 1 

20.09.2017 Seminar- ocenjevanje, 

napredovanje, nagrajevanje, LJ 

Akademija za management in 

projektno vodenje 

2 

20.09.2017 Seminar izračun in poraba 

presežkov, LJ 

Založba forum media  

Karmen Vidovič prispevek 

1 

21.09.2017 Predstavitev knjige Moj svet Društvo Jasa 60 

27.09.2017 Kako ustrezno ukrepati v primeru 

alergijskih težav pri otrocih 

Dr. Maja Skerbinjak 14 

27.09.2017 Program Mali sonček, Slovenj 

Gradec 

Šport mladih,  

Mali sonček 

2 

28.09.2017  Zmorem.. Aleksander Zadel 120 

29.09.2017 Etika in vrednote 1. modul, LJ Različni izvajalci  5 

OKTOB. 

2017 

 

 

02.,10., 

18.,23.in 

26.10.2017 

Delavnica komunikacija in odnosi, 

Marjetica, Narcisa, Vijolica, 

Tulipan, Podlesek 

LU Ptuj v okviru projekta Pridobivanje 

temeljnih in poklicnih kompetenc  
2016-2019  

80 

02.-04.10. 

2017 

Posvet: Otrok v gibanju, Portorož Različni predavatelji  
Barbara Gačnik prispevek 

1 

 Bachovi cvetni plesi- Modul 1 Dr. Albinica Pesek 2 

05.-06.10. 

2017 

Posvet poslovnih sekretark v šolah 

in vrtcih, Laško 

Ravnateljski servis 1 

09.10.2017 Vrtec za starše: Otrok v objemu 

družine 

Las Ptuj, Andreja Križan Lipnik, uni. 

dipl. psih.  

35 

09.10.2017 Srečanje novoimenovanih 

ravnateljev, LJ  

Mentorstvo novoimenovanim 

ravnateljem MIZŠ 

1 

16.-17.10. 

2017 

Strokovno srečanje ravnateljev 

vrtcev, Portorož 

Šola za ravnatelje 1 

23.- 27.10. 

2017 

Študijske skupine ZRSŠ 120 

20.10.2017 Mednarodno sodelovanje od A do 

Ž, Ljubljana 

CMEPIUS 2 

 

NOVEM. 

2017 
06.11.2017 Vrtec za starše: Možnost izbire LAS Ptuj, Mia Bone, uni. dipl. psih. 35 

13.,20. in 

27.11.2017 

04.12.2017 

Delavnica komunikacija in odnosi, 

Mačice, Deteljica, Trobentica, 

Spominčica 

LU Ptuj v okviru projekta Pridobivanje 

temeljnih in poklicnih kompetenc  

2016-2019  

80 

09.11.2017 Strokovno srečanje: samostojni 

vrtci, Slovenska Bistrica 

ZRSŠ 2 

09.11.2017 Sistem plač v javnem sektorju, LJ Ministrstvo za javno upravo 2 
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09.11.2017 Priprave na letno poročanje v 

javnem sektorju, MB 

Zveza računovodij, finančnikov in 

revizorjev Slovenije 

1 

13.11.2017 Nove usmeritve Unesco ASP net, 

Novo mesto 

Gimnazija Škofja loka 1 

20.11.2017 Mednarodno sodelovanje od A do 

Ž, Lj 

CMEPIUS 2 

15.11.2017 Predavanje o čustvih Projekt Comp@s, dr. Mitja Muršič, 

soc.  

90 

15.11.2017 Seminar Mladi športnik Društvo specialne olimpijade 2 

21.11.2017 Delavnica v okviru Erasmus + Cmpeius 2 

29.11.2017 Kulturni bazar v MB Različni predavatelji 8 

DECEM. 

2017 
11.12.2017 Vrtec za starše: Možnost izbire LAS Ptuj, Mia Bone, uni. dipl. psih. 35 

14.12.2017 Etika in vrednote 2. modul, LJ Različni izvajalci  5 

19.,20.12. 

2017 

Pozitivna disciplina Jani Prgič 9 

JANUAR 

2018 
13.01.2018 Dietna prehrana vrtčevskih otrok Andreja Širca Čampa, klinična 

dietetičarka 

13 

19.01. in 

20.01.2018 

Izzivi sodobne družbe,  

Ničelna toleranca do nasilja 

Le z drugimi smo… 13 

25.01.2018 Mib, konferenca: Alternativni 

pristopi v vzgoji in izobraževanju 

MIB  
prispevek Barbara Gačnik 

1 

25.01.2018 Javni posvet prehranskih delavcev: 

Ali v slovenskih javnih ustanovah 

res uživamo kakovostno hrano?  

 Visoka šola za upravljanje podeželja 

Grm Novo mesto prispevek  Karmen 

Vidovič 

2 

15.01.2018 Delavnica komunikacija in odnosi, 

Mačice izmena 

LU Ptuj v okviru projekta Pridobivanje 

temeljnih in poklicnih kompetenc  

2016-2019  

15 

 

18.01.2018 Spremljanje, ocenjevanje in 

napredovanje javnih uslužbencev 

Ministrstvo za javno upravo 2 

29.01.2018 Delavnica komunikacija in odnosi, 

uprava 

LU Ptuj v okviru projekta Pridobivanje 

temeljnih in poklicnih kompetenc  

2016-2019 

11 

20.01.2018 Družinski pohod z baklami Promocija zdravja na delovnem 

mestu 

17 

30.01. in 

31.01.2018 

Metode in oblike dela z gluhim in 

naglušnim otrokom 

Zavod za gluhe in naglušne LJ 2 

FEBR. 

2018 
03.02.2018 Glasba po metodi Willems: Petje in 

pesmi v glasbeni vzgoji 

Slovensko društvo za glasbeno pedag. 

Willems 

1 

14.02.2018 Ogled in vodenje po mestu Ptuj Zavod za turizem Ptuj 25 

od febr. do 

junija 2018 

Joga za zaposlene Sonja Trplan 10 

15.02.2018 Tematska konferenca: Otroci s 

spektroavtistično motnjo 

Comp@s projekt, Barbara Žnidarko 70 

19.02.2018 Delavnica komunikacija in odnosi, 

Kuhinja, pralnica, tehnično osebje 

LU Ptuj v okviru projekta Pridobivanje 
temeljnih in poklicnih kompetenc  

2016-2019 

20 

19.02.2018 Vrtec za starše Las Ptuj , predavateljica Damjana 

Šmid, prof. soc.  

35 

MAREC 

2018 
05.03.2018 

14.03.2018 

Obnovitveni tečaj prve pomoči Za življenje- Društvo študentov 

medicine 

160 

05.03.2018 »Bodi sprememba, ki si jo želiš v 

svetu« 

Amnesty international 2 

05.03.- 

07.03.2018 

Konferenca »Celovita skrb za 

otroka« 

SIQ, Lj  
prispevek Damjana Jakomini in Vanja 

Žuran 

5 

 

APRIL 

2018 
19.04.2018 Tematska konferenca: Otroci s 

spektroavtistično motnjo 

Comp@s projekt,  Barbara Žnidarko 70 

24.04.2018 Izpit iz upravnega postopka -ZUP Ministrstvo za javno upravo 4 
MAJ 

2018 
22.05.2018 Inkluzija-proces spreminjanja 

družbe 

Dom Antona Skale  

prispevek Vesna S. Grula 

 

JUNI 11.,12.6.18 Pozitivna disciplina Center MI, jani Prgič 10 
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2018J 28.,29.6.18 Gluhi in naglušni CSG MB 3 

31.6. 2018 Mednarodna konferenca » Story 

line next generation«   

Ljubljana 1 

AVGUST 

2018 
23.08.- 

24.08.2018 

Konferenca o šolskem svetovalnem 

delu 

Zavod za šolstvo, Lj 

 prispevek Katja Križe 

1 

30.,31.8.18 e Twining od A do Ž  Comenius, Ptuj 2 

25.07. 

21.08.2018 

e-ASISTENT Ptuj Vsi str. 

delavci 
 

 

V šol. letu 2017/18 smo velik poudarek namenili izobraževanju. Izpeljali smo štiri tematske 

konference:  

  

- Celosten razvoj otroka skozi igro; gre za sklop petih predavanj, ki smo jih izvedli v okviru 

Vrtca za starše, katerih se je, zraven številnih staršev, udeležila tretjina zaposlenih vzgojiteljic 

oz. pomočnic vzgojiteljice.  

 

- Z gibanjem se razvijam; seminar nas je preko razvojno naravnanih aktivnosti, igre in 

ustvarjanja (Brain gym, Double doodle play, optimalna organizacija možganov) in drugih 

senzomotoričnih programov popeljal v odkrivanje gibanja celega telesa in rok, zaznavanje ter 

obvladovanje telesa, razvijanje koordinacije, igranje z vidnimi in slušnimi zaznavami, 

razvijanje pozornosti. Seminarja se je udeležilo 35% strokovnih delavk Vrtca Ptuj. 

Predstavljene gibe in igrice sprostitve strokovne delavke uporabile pri svojem delu v oddelku.  

 

- Kako ravnati ob zaznavi nasilja in starševskih nesoglasjih; pri vzgojiteljicah se pogosto 

pojavljajo dileme, kako ravnati v primeru ločenih družin ali kadar pride do nasilja v družini, 

zato smo ponovno obravnavali Pravilnik o obravnavi nasilja v družini. Na konferenco smo 

povabili strokovne sodelavke s CSD- ja Ptuj, ki so odgovorile na vprašanja in dileme 

vzgojiteljic. Zaradi aktualne vsebine in problematike, se je te tematske konference  udeležila 

več kot polovica zaposlenih.   

 

- Otroci s spektroavtistično motnjo; tudi v vrtcu Ptuj imamo vključene otroke z avtizmom, zato 

smo v letošnjem šol. letu organizirali tematsko konferenco v več sklopih, skozi katere smo 

spoznali osnovne značilnosti SAM, strategije za spodbujanje komunikacije (metoda PECS), 

strategije za spodbujanje interakcije (FLOORTIME), ter uvedbo strukture in analiza 

neustreznega vedenja. Tematske konference se je udeležilo 62,5% zaposlenih strokovnih 

delavk.  

Z udeležbo na konferenci so zaposlene pridobile potrdila za napredovanje. Udeležba na vseh 

štirih tematskih konferencah je bila prostovoljna. 

 

V šol. letu 2017/18 smo omogočali zaposlenim, da so se lahko tudi individualno udeležili 

posameznih izobraževanj ali seminarjev glede na njihova lastne potrebe, želje in interese. 

Izbirali so lahko med ponujenimi izobraževanji na ministrski spletni strani-katalog izobraževanj 

in med seminarji, ki jih ponujajo razni inštituti oz. izobraževalne ustanove. Na tak način se je 

udeležilo izobraževanja, seminarja kar 40 zaposlenih Vrtca Ptuj. Osebnostna in poklicna rast 

vsakega zaposlenega nam je pomembna, zato smo se odločili, da bomo tudi v prihodnje ponudili 

možnost posameznih izobraževanj še ostalim zaposlenim.  

Velik poudarek smo namenili izobraževanju finančnega in računovodskega kadra. Nenehne 

novosti jih postavljajo pred nove delovne izzive, za katere so potrebna dodatna znanja, 

usposobljenosti in izkušnje strokovnjakov. 

 

Tesno sodelujemo tudi z Ljudsko univerzo Ptuj.  
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V mesecu oktobru 2017 smo v sodelovanju z LU Ptuj pričeli z izvajanjem delavnic s področja 

komunikacije, v katere smo vključili vse zaposlene. Delavnice so se odvijale za vsako enoto 

posamezno in so bile obvezne za vse.  

Z izvedenim in podobnimi programi želimo izboljšati počutje zaposlenih v vrtcu. Zavzemamo 

se za dobre in spoštljive odnose ter strpno komunikacijo v posameznih enotah. Program 

sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje in šport.  

 

V septembru 2017 smo sklenili dogovor  sodelovanja s strokovnim centrom Comp@s iz 

Maribora. Strokovni center bo nudil pomoč, svetovanje in celostno obravnavo otroku, družini, 

oz. zaposlenim. V okviru strokovnega centra smo povabili predavatelja Dr. Mitja Muršiča, ki 

nam je v novembru nudil strokovno izobraževanje Znanje o čustvih in nenasilna komunikacija. 

Vsa izobraževanja, obravnave in izvajanja drugih storitev v okviru projekta so za Vrtec Ptuj 

brezplačna.  Sodelovanje v projektu se je nadaljevalo v letu 2018, ko nam je Barbara Žnidarko, 

specialna in rehabilitacijska pedagoginja predavala o otrocih s SAM.  

V projekt Comp@s bomo vključeni še v naslednjem šolskem letu 2018/19.  

 

V Vrtcu Ptuj se zavedamo pomena mednarodnega sodelovanja in sodelovanja v mednarodnih 

projektih, katerim bomo v šol. letu 2018/19 namenili večji poudarek.  

 

Ob koncu šol. leta smo med strokovnimi delavkami izvedli Anketo o zadovoljstvu s programom 

izobraževanj v šolskem letu 2017/18. Večina strokovnih delavk je bila s programom in 

možnostjo individualnega izobraževanja zadovoljna, kar je prikazano v tabeli.  

 

 

Zadovoljstvu s programom izobraževanj v šolskem letu 2017/18 
 Se sploh ne 

strinjam 
Deloma se 
strinjam 

Se strinjam Močno se 
strinjam 

Neopredelj
eni 

 

1. V programu Vrtec za starše izbira primerne 
predavatelje ter aktualne vsebine. 

 
1,75% 

 
1,75% 

 
42,1% 

 
54,39% 

 
0% 

2. V tem šolskem letu je bil nabor 
izobraževanj za strokovne delavke 
primeren.  

 
1,75% 

 
7,02% 

 
49,12% 

 
40,35% 

 
1,75% 

3. Pri izbiri seminarjev upošteva aktualno 
problematiko v oddelkih. 

 
1,75% 

 
7,02% 

 
66,67% 

 
22,81% 

 
1,75% 

4. Imam možnost, da se individualno 
izobražujem.  

 
3,51% 

 
7,02% 

 
43,86% 

 
40,35% 

 
5,26% 

5. V tem šol. letu je bilo organiziranih dovolj 
tematskih konferenc za strokovne delavke. 

 
1,75% 

 
1,75% 

 
49,12% 

 
45,61% 

 
1,75% 

 
Zapisala Katja Križe 
Svetovalna delavka 
 

     

9.5 STROKOVNI IZPITI IN ŠTUDIJ OB DELU 

 

Strokovni izpit sta opravili dve strokovni delavki. V šolskem letu 2017/18 sta ob delu študirali 

dve strokovni delavki in en strokovni delavec. 

Ena strokovna delavka je na Pedagoški fakulteti Ljubljana zaključila enoletni program 

Pedagoško izpopolnjevanje za otroke z motnjo v duševnem razvoju. 
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Dve strokovni delavki sta znanje in izkušnje nadgrajevali v Šoli za ravnatelje, izobraževanje 

bosta zaključili v prihodnjem šolskem letu. 

 

9.6 MENTORSTVO 

 

V tem šolskem letu smo 45 dijakom in 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, 10 dijakov, 

 Gimnazija Ormož, 13 dijakov, 

 PeF Maribor – Predšol. vzg., 8 študentov, 

 PeF LJ – Predšol. vzg., 1 študentka, 

 Filozofska fak. MB, smer Pedagogika, 1 študentka, 

 Srednja trgovska šola, 1 dijakinja, 

 Ljudska univerza Ptuj, 11 dijakinj. 

 

9.7 SEMINARSKE, DIPLOMSKE NALOGE, ANKETE, RAZISKAVE 

 

Sodelovali smo pri/v: 

 raziskavi za diplomsko nalogo z naslovom Otroci priseljenci v vrtcu – Matija Brmež, 

Pedagoška fakulteta Maribor; 

 raziskavi Projektno delo v VIZ – Barbara Gačnik, Šola za ravnatelje;  

 raziskavi za diplomsko nalogo Vloga Lutke v različnih vzgojnih konceptih – Nuša 

Vaupotič; 

 raziskavi Otrokova navezanost na kraj – Gabrijela Makovec, PF Maribor 3. letnik; 

 anketi Vrtca Ptuj - Delo strokovnih aktivov (svetovalna služba); 

 raziskavi Odpiralni/zapiralni čas (potrebe staršev) Vrtca Ptuj (svetovalna služba); 

 raziskavi Merjenje klime v Vrtcu Ptuj (svetovalna služba). 

 

9.8 AKTIVNO SODELOVANJE STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV NA 
KONFERENCAH, POSVETIH, SREČANJIH IN OBJAVA STROKOVNIH ČLANKOV 

 

Med zaposlenimi Vrtca Ptuj spodbujamo tudi širjenje, posredovanje znanj, izkušenj ter 

primerov dobrih praks drugim. Tako so v šol. l. 2017/2018 s prispevki sodelovale: 

Barbara Gačnik:  

• Otrok v gibanju; Nadstandardna programa igre v vodi in igre na snegu v vrtcu, Portorož, 

2. – 4. 10. 2017; 

• MIB konferenca; Igre v vodi, 25. 1. 2018;  

• RIS; Telesna aktivnost pri predšolskih otrocih in njen vpliv na otrokov razvoj, 2. – 4. 7. 

2018; 

Mateja Lobenwein:  

• Izbirčnost predšolskih otrok pri prehranjevanju; revija Vzgojiteljica, julij-avgust 2018, 

Letnik XX, št. 4; 

• Otrok z živčno-mišičnim obolenjem Charcot-Marie-Tooth v vrtcu; revija Vzgojiteljica, 

julij-junij 2018, Letnik XX, št. 3;  
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• VIII. mednarodna znanstvena konferenca Prehrana, gibanje, zdravje: Ali vplivajo 

počitnice na gibalni razvoj otrok, Rakičan, 22. 11. 2017; 

Karmen Vidovič: 

• Seminar izračun in poraba presežkov, LJ Založba forum media20.09.2017  
• Javni posvet prehranskih delavcev: Ali v slovenskih javnih ustanovah res uživamo 

kakovostno hrano?, Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, 25.1.2018; 
Vesna Sodec Grula: 

• Mednarodni simpozij Proces spreminjanja družbe ali inkluzija-realnost ali fikcija; 

Aktivna vloga otroka z Downovim sindromom v rednem oddelku vrtca, Dom Antona 

Skale Maribor, 22. 5. 2018; 

Damjana Jakomini in Vanja Žuran: 

• Konferenca SIQ Celovita skrb za otroka; Kako že od najmlajših naprej lahko 

privzgajamo odnos do kakovostnega prehranjevanja, Ljubljana, 05.- 07.03.2018, 

Katja Križe: 

• Konferenca o šolskem svetovalnem delu, Zavod za šolstvo, Lubljana, 23. in 24. 8. 2018. 

 

10 SODELOVANJE S STARŠI 

 

V Vrtcu Ptuj se zavedamo, da je uspešno sodelovanje s starši in komunikacija v trikotniku 

otrok-starš-strokovni delavec zelo pomembna za vzpostavitev pristnih in zaupanja vrednih 

odnosov, ki so osnova dobremu počutju in zadovoljstvu vseh sodelujočih. Vsako leto, že 

ustaljenim oblikam sodelovanja, dodamo še kakšno novo, drugačno, povezovalno. Tako je 

sodelovanje s starši v šol. l. 2017/2018  potekalo preko roditeljskih sestankov, srečanj oddelkov 

ali enot, pogovornih ur, delavnic, najrazličnejših druženj, preko predstavnikov staršev v Svetu 

Staršev in v Vrtcu za starše. 
 

V mesecu avgustu 2017 so bili izvedeni uvodni roditeljski sestanki za starše otrok novincev v 

šolskem letu 2017/2018. Ob tem so starši dobili informacije o delovanju in dnevnem redu 

posamezne enote, svetovalni delavki sta starše s krajšim predavanjem seznanili z načini in 

možnostmi uvajanja otroka v vrtec, da bi le to potekalo čim bolj umirjeno in ne-stresno za vso 

družino. Po skupnem delu so starši spoznali strokovni delavki, ki bosta skrbeli za njihovega 

otroka, hkrati so si lahko ogledali prostore enote in matično igralnico ter dobili odgovore na 

konkretna vprašanja v zvezi z svojim otrokom, življenjem in delom v oddelku, prilagajanjem, 

prehrano ipd.  

Meseca februarja 2018 smo prvič organizirali Dan odprtih vrat, ki je bil namenjen staršem in 

njihovim otrokom, ki še niso vključeni v vrtec. 
 

V vseh oddelkih je bil v mesecu septembru šolskega leta 2017/2018 organiziran roditeljski 

sestanek, za dva oddelka, ki sta se odprla tekom šolskega leta pa ob odprtju. Mesečno so se 

izvajale pogovorne ure. Termin pogovornih ur je bil določen za vsako skupino posebej. Na 

mesečnih pogovornih urah sta sodelovali obe strokovni delavki iz posameznega oddelka. 
 

Vzgojiteljice so izvedle tudi dve do štiri oddelčna srečanja s starši, srečanja več oddelkov ali 

srečanje posamezne enote. Vsebine srečanj s starši so bile različne: ustvarjalne delavnice, prikaz 

vzgojnega dela z otroki, zabavna srečanja in skupni izleti, sprehodi, pohodi, tudi igre na snegu. 

Starši so sodelovali pri izvedbi športnega popoldneva, piknikov ter drugih dejavnosti, ki so se 

navezovali na posamezne projekte, in sicer:   



Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta Vrtca Ptuj za šolsko leto 2017/18 38 

- aktivna vključenost staršev pri zbiranju zamaškov, kartuš, papirja in odpadnega materiala, 

ki je uporaben pri ustvarjanju, 

- sodelovanje pri zbiranju in peki kostanjev, 

- organiziranje obiskov in ogledov zanimivosti, 

- sponzorstvo oblačil in dodatkov za mini maturante, 

- aktivno sodelovanje pri projektu Cehovske prigode – zbiranje starega orodja in organizaciji 

prevoza, 

- sodelovanje staršev/dedkov v vlogi dedka Mraza v aktivnostih Veselega decembra, 

- donacija cvetja za ocvetličenje okolice vrtca, 

- sodelovanje z idejami za ustvarjanje, 

- sodelovanje v vzgojnem procesu v smislu predstavitve poklica in predstavitev športnih 

panog, 

- igranje lutkovnih predstav za otroke v posameznih enotah. 

 
 

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, ki so nas z znanjem in izkušnjami bogatili od oktobra 2017 do februarja 2018. 

 

Vrtec za starše v šol. l. 2017/2018 
09.10.2017 ob 17.00,  

Narodni dom Ptuj 
Otrok v objemu družine Andreja Križan Lipnik, 

 uni. dipl. psih. 

06.11.2017 ob 17.00,  

Narodni dom Ptuj 
MOŽNOST IZBIRE: staršem omogociti 

postavljanje meja in otrokom krepitev njihove 

samozavesti 

Mia Bone, 

uni. dipl. psih. 

 

11.12.2017 ob 17.00,  

Narodni dom Ptuj 
SPONTANA IGRA – kako predanost otroški 

igri doloca otrokovo zadovoljstvo in uspešnost 

tudi v kasnejšem življenju 

Mia Bone, 

uni. dipl. psih. 

 

08.01.2018 ob 17.00,  

Narodni dom Ptuj 
Angleščina za otroke v plenicah: 

Miti in resnice o zgodnjem učenju tujega jezika 

Nataša Rogina,  

Prof. angl. 

 

19.02.2018 ob 17.00,  

Narodni dom Ptuj 
Čičke, čačke;  

Razvoj grafomotorike pri otroku 

Damjana Šmid,  

prof. soc. ped. s certifikatom 

realitetne terapije 

11 DOGODKI, KJER SO SODELOVALI OTROCI ALI STROKOVNE DELAVKE 

VRTCA PTUJ in SODELOVANJE Z OKOLJEM 

 

Med letom z veseljem sprejmemo različna povabila k sodelovanju z zavodi, društvi, delovnimi 

organizacijami ipd. (javni nastopi otrok, animacije in vodenje delavnic strokovnih delavk, 

promocije…).  

 

Sodelovanja so kronološko zabeležena v tabeli. 
Datum Dogodek Enota Vsebina 
6.9.2017 Humanitarna 

akcija zbiranja 
zamaškov 

Otroci iz enote 
Spominčica 
 

Nastop otrok in pomoč pri natovarjanju zamaškov 
na Železniški postaji Ptuj 

7.9.2017 Pikin festival 
Velenje 

/ Sodelovali smo s tremi plakati, ki so jih izdelale 
vzgojiteljice in otroci; tema Gremo v mesto Ptuj 
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20.9.2017 Kolesarček Vse enote, 5-6 let Vožnja otrok na poligonu v mestu; v sklopu 
Evropskega tedna mobilnosti 

21.9.2017 Ogled predstave Tulipan, Marjetica  Predstava v MGL Ptuj z naslovom Trnuljčica 

27.9.2017 Nastop otrok  Spominčica Prikaz dela ptujskih obrtnikov – Pridi v mesto; ob 
dnevu svetovnem dnevu turizma 

2.10. in 
4.10.2017 

Druženje v DU 
Ptuj – Moj dom 

Mačice izmena Otroci so se družili s starostniki v Domu 
upokojencev; kratek program otrok 

6.10.2017 Unicefovo 
mesto Ptuj 

Tulipan in Zvonček  Nastop otrok (pesmice v slo. In angl. Jeziku) ob 
podpisu pogodbe na MO Ptuj 

13.10.2017 Moj dom Ptuj Spominčica Otroci iz enote so se udeležili pravljičnih uric v DU 

16.10.2017 Obisk ZD Ptuj Spominčica Ogled zobozdravstvene ambulante v ZD Ptuj 

19.10.2017 Predstavitev 
poklica 

Marjetica Za bodoče dijake smo odprli vrata enote, strokovne 
delavke pa so predstavile svoj poklic 

19.10.2017 Obisk Policijske 
postaje Ptuj 

Spominčica Ogled PP Ptuj in spoznavanje poklica 

oktober, 
nov. 2017 

Evakuacija Vse enote Izvedba evakuacije z gasilci in spoznavanje poklica 
gasilec 

25.10.2017 Obisk ZD Ptuj Marjetica Ogled zobozdravstvene ambulante v ZD Ptuj 

27.10.2017 Obisk starša 
otroka 

Spominčica Mamica otroka, po poklicu frizerka, je otrokom 
praktično predstavila svoj poklic 

7.11.2017 Predstavitev 
poklica 

Mačice izmena Otroci so praktično spoznali poklic kuharja 

8.11.2017 Obisk policaja v 
enoti 

Spominčica Policaj je otrokom predstavil svoje delo in se z njimi 
pogovarjal o varnosti na cesti 

10.11.2017 Druženje v DU 
Ptuj – Moj dom 

Mačice izmena Otroci so se družili s starostniki v Domu 
upokojencev; kratek program otrok 

15.11.2017 Obisk GD Ptuj  Ogled gasilske postaje in spoznavanje poklica 

17.11.2017 Medeni zajtrk Vsi otroci in zaposleni Vsi otroci in str. delavke so uživali v slovenskem 
zajtrku; v enoti Marjetica so otroci gostom 
pripravili kratek kulturni program 

17.11.2017 Dan spomina 
žrtev prometnih 
nesreč 

Marjetica (5-6) Javni nastop otrok pred MO Ptuj - deklamacija 

23.11.2017 Druženje v DU 
Ptuj – Moj dom 

Mačice Druženje z upokojenci in izdelovanje adventnih 
venčkov 

24.11.2017 Obisk čebelarja Zvonček Čebelar lokalnega društva je otrokom predstavil 
pomen čebel in poklic čebelarja 

November 
2017 

Pripovedovanje 
zgodbe 

Vse enote – drugo 
starostno obdobje 

Svetovalni delavki sta otrokom pripovedovali 
zgodbo Polomljena kočija; poustvarjanje po zgodbi 
in pogovor o vrednotah, moralnih načelih 

1.12.2017 Druženje v DU 
Ptuj – Moj dom 

Mačice jasli Obisk in druženje z upokojenci; nastop otrok 

5.12.2017 Druženje v DU 
Ptuj – Moj dom 

Spominčica Obisk in druženje z upokojenci 

6.12.2017 Predstava za 
otroke 

Vijolica Osnovnošolci iz KUD Skorba so otrokom zaigrali 
predstavo Kraljična na zrnu graha 

11-21.12. 
2017 

Predstave v MO 
Ptuj 

Vse enote Strokovne delavke Vrtca Ptuj so odigrale predstave 
v mestnih četrteh za vse predšolske otroke MO Ptuj 

13.12.2017 Nastop otrok Deteljica Ob 70. letnici DU Ptuj so v kulturnem programu 
sodelovali otroci iz enote Deteljica  

14.12.2017 Cvetličarka na 
obisku v enoti 

Vijolica Otroci so spoznavali poklic cvetličarke in skupaj 
ustvarjali 

15.12.2017 Pravljična urica Marjetica Otroci in str. delavke so obiskali knjižnico in se 
družili s pravljičarko Liljano Klemenčič 

15.12.2017 Predstava za 
otroke 

Spominčica Osnovnošolci iz KUD Skorba so otrokom zaigrali 
predstavo Kraljična na zrnu graha 
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18.12.2017 Humanitarna 
akcija 

Trobentica Otroci enote so zbirali igrače in jih odnesli Na CSD 
za socialno ogrožene otroke 

18.12.2017 Nastop staršev Spominčica Starši so otrokom enote zaigrali dramatizacijo 
Smrečica za medvedka 

20.12.2017 Obisk pošte Marjetica Otroci so obiskali Pošto Ptuj, si jo ogledali in oddali 
voščilnice za starše 

20.-21.12. 
2017 

Obisk Dedka 
Mraza 

Vse enote Dedek mraz je obiskal vse otroke Vrtca Ptuj, se z 
njimi družil, pogovarjal in predal darila (v vlogi DM 
so se vključili starši, dedki in v vrtcu zaposleni 
moški) 

21.12.2017 Veseli december 
za otroke 
zaposlenih 

Vse enote Po dolgem času smo organizirali predstavo za 
otroke zaposlenih Vrtca Ptuj, ki so jo odigrale 
strokov. Delavke in otroke obdarili z enakimi 
simboličnimi darili. 

10.1.2018 Srečanje 
upokojencev 
Vrtca Ptuj 

Marjetica Na skupno srečanje smo povabili upokojene 
delavce Vrtca Ptuj,  nastopili so otroci enote 
Marjetica in Dramska sekcija Vrtca Ptuj s skečem 

12.1.2018 Druženje v DU 
Ptuj – Moj dom 

Mačice izmena Obisk in druženje z upokojenci 

19.1.2018 Predstavitev 
poklica 

Marjetica Enoto oz. otroke so obiskali mestni redarji in 
predstavili svoj poklic 

30.1. in 
5.2.2018 

Ogled zbirke na 
gradu 

Marjetica, Mačice Otroci so si ogledali etnološki del zbirke v starih 
konjušnicah 

2.2.2018 Druženje v DU 
Ptuj – Moj dom 

Mačice jasli Obisk in druženje z upokojenci 

6.2.2018 Obisk tradicion. 
pustnih mask 

Mačice, Spominčica, 
Narcisa, Mačice jasli 

Otroci so se družili z etnografskimi pustnimi liki 
(Cigani iz Dornave, Folklorno društvo Markovci, 
etnografsko društvo Korant klub Spomin) 

6.2.2018 Obisk g. 
Ramšaka 

Narcisa G. Ramšak je pokazal rezbarjenje v lesu - kurent 

6.2.2018 Obisk tradicion. 
pustnih mask 

Vijolica Otroci so se družili z etnografskimi pustnimi liki iz 
KUD Dolena in KD Dravci 

6.2.2018 Javna razstava Marjetica, Narcisa Strokovni delavki sta pripravili razstavo v ŠC Ptuj, 
izdelke so prispevali otroci iz omenjenih enot 

12.2.2018 Obisk tradicion. 
Pustnih mask 

 Deteljica Otroci so se družili s kurenti 

12.2.2018 Otroška 
povorka 

Vse enote Naši otroci so se našemljeni združili z otroki iz vse 
Slovenije v otroški pustni povorki, sledilo je rajanje 
v Karnevalskem šotoru v Qcentru 

12.2.2018 Obisk tradicion. 
pustnih mask 

 Mačice jasli, izmena Otroci so se družili s kurenti in hudiči; skupina Etno 
MMXV Ptuj 

16.2.2018 Krasitev  Spominčica Otroci so s svojimi izdelki pomagali pri krasitvi 
trgovine Rimska peč (Podarite nam modro srce) 

19.2.2018 Obisk OŠ 
Ljudevita Pivka 

Marjetica - RO Otroci RO so obiskali OŠ Ljudevita Pivka in se družili 
z osnovnošolci te šole 

22.2.2018 Obisk 
zgodovinarke 

Zvonček Gospa Marija Hernja Masten je otrokom ob 
slikovnem materialu pripovedovala o življenju v 
srednjem veku 

23.2.2018 Dan odprtih vrat 
za zunanje 
obiskovalce 

Marjetica V enoti smo prvič organizirali dan odprtih vrat, 
povabili smo starše s predšolskimi otroki, da se 
družijo s strokovnimi delavkami in pridobijo 
informacije o vključevanju otroka v vrtec 

8.3.2018 Informativni 
dan in druženje 

Marjetica, Narcisa Otroci iz omenjenih enot so se družili s srednješolci 
na kulturno informativni prireditvi Mali, veliki 
mojstri; sodelovali z nastopom nato pa si ogledali 
elektro in druge naprave 
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9.3.2018 Ogled razstave Spominčica Otroci so si ogledali razstavo v Pokrajin.  muzeju z 
naslovom Ilustracija kot podoba preteklosti 

14.3.2018 Druženje v DU 
Ptuj – Moj dom 

Mačice jasli Obisk in druženje z upokojenci 

26.3.2018 Razstava v 
Qlandii 

TD Ptuj in enota 
Deteljica 

Razstava velikonočnih izdelkov otrok 

28.3.2018 Obisk ZD Ptuj Mačice izmena, 
Trobentica 

Ogled zobozdravstvene ambulante v ZD Ptuj 

4.4.2018 Ogled predstave Mačice izmena, 
Spominčica 

Otroci so si ogledali nagradno predstavo Pasavček 
v prometu 

6.4.2018 Obisk ZD Ptuj Mačice jasli Ogled zobozdravstvene ambulante v ZD Ptuj 

8.4.2018 Nastop otrok Trobentica Na srečanju upokojencev četrti Rogoznica so v 
kulturnem programu sodelovali otroci enote  

9. 4. 2018 Obisk članov 
društva 

Trobentica V enoti so se predstavile članice Društva Cesarsko-
kraljevi Ptuj; srednjeveški ples in oblačila 

11.4.2018 Obisk policaja v 
enoti 

Deteljica Policaj je otrokom predstavil svoje delo in se z njimi 
pogovarjal o varnosti na cesti 

19. 4. 2018 Obisk članov 
društva 

Mačice izmena Člani KUD Prvenci so otrokom predstavili 
srednjeveška oblačila, orodje, orožje in pisavo 

21.4.2018 Vodenje 
delavnic 

2 strokovni delavki Strokovni delavki sta vodili ustvarjalne delavnice ob 
dnevu Zemljev Fuerstovi hiši 

23.4.2018 Nastop otrok Trobentica Na dogodku v mestnem jedru v okviru Spoznavamo 
države EU so se z nastopom in plakati na stojnici 
predstavili otroci in strok. delavke enote 

24. 4. 2018 Športni 
popoldan 

Trobentica Srečanje s starši je potekalo v sodelovanju z 
Plezalnim klubom 6b Ptuj, Košarkaškim in 
kolesarskim klubom ter Judo klubom 

25.4.2018 Obisk članov 
društva 

Vijolica V enoti so se predstavile članice Društva Cesarsko-
kraljevi Ptuj; srednjeveški ples in oblačila 

8. 5. 2018 Obisk krojača Mačice izmena Krojač krojaštva Šmigoc  je otrokom predstavil 
svoje delo  

12. 5. 2018 Šport&Špas Vse enote Pri enoti Zvonček smo organizirali medgeneracijsko 
druženje s sodelovanjem društev, policije in ZD Ptuj 

12. 5. 2018 Nastop otrok 
Spoznavamo 
države EU 

Vse enote; Trobentica Na dogodku v mestnem jedru so se z nastopom in 
plakati na stojnici predstavili otroci enote 
Trobentica; izdelke so prispevale tudi ostale enote 

18. 5. 2018 Nastop otrok Spominčica Nastop otrok na prireditvi Dobrote slovenskih 
kmetij, v vlogi srednjeveških mlinarjev in pekov 

25. 5. 2018 Obisk čebelarja Mačice jasli Obeležitev svetovnega dne čebel 

30. 5 2018 Obisk ZD Ptuj Mačice jasli Otroci so obiskali ZD Ptuj in prispevali risbe za 
razstavo 

1.6.2018 Nastop otrok Tulipan Sprejem pri županu na dnevu odprtih vrat MO Ptuj 
in predaja plakata Kdo je župan? 

8. 6. 2018 Nastop otrok Marjetica Nastop otrok v vlogi srednjeveških meščanov in 
mesarjev na dnevu odprtih vrat KGZ Ptuj 

16.6.2018 Nastop otrok Zvonček, Tulipan Otroci so na Prangerjadi pred Mestnim gledališčem 
Ptuj nastopili v vlogi srednjeveških čevljarjev in 
lončarjev 

16.6.2018 Prvi dobrodelni 
Interin tek 

Vse enote Slikanje plakata, pomoč pri organizaciji teka, 
reklama, nastop otrok iz enot Marjetica in Narcisa 
– vodenje ogrevanja; tek otrok 

18. 6. 2018 Ogled gradu Mačice jasli Otroci in starši so si ogledali grad in sodelovali v 
ustvarjalnih delavnicah 

21. 6. 2018 Obisk 
logopedinje 

Podlesek Otroci so se v delavnici družili z logopedinjo, ki jim 
je na igriv način pokazala vaje za razvoj govoril. 
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27. 6. 2018 Obisk 
logopedinje 

Mačice jasli Otroci so se v delavnici družili z logopedinjo, ki jim 
je na igriv način pokazala vaje za razvoj govoril. 

18.8.2018 Rimske igre 26 otrok Vrtca Ptuj in 
4 strokovne delavke 

Pohod »male rimske vojske« v rimski povorki; 
vodenje delavnic v rimskem taboru, 17.-19.8.2018 

11.1 Sodelovanje z MO 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, pri organizaciji in razporedu 

predstav in lokacij, obisk dedka Mraza ter z izvedbo predstav dramskih in lutkovnih skupin 

posameznih enot Vrtca Ptuj za vse predšolske otroke v celotni Mestni občini.   

 

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.  

11.2 OŠ Ljudevita Pivka Ptuj 

 

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. Otroci in vzgojiteljice iz RO enote Marjetica so 

se družili v šoli. 

 

11.3 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. 

Otroci so s kulturnim programom in likovnimi izdelki sodelovali na dnevu odprtih vrat. 

  

11.4 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.  
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11.5 Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož 

 

Otroci z vzgojiteljicami so obiskovali muzej in si ogledali različne muzejske zbirke ter občasne 

razstave.  

 

11.6 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. 

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. 

 

11.7 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. 

 

11.8 Sodelovanje s srednjimi šolami, fakultetami in univerzami 

 

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

empiričnih raziskavah za diplomske in magistrske naloge. V šolskem letu 2017/2018 je 

praktično usposabljanje opravljalo 35 dijakov in 10 študentov. 

 

 

11.9 Zavod za šolstvo 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 2018.  

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

svetovanja.   
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11.10 Planinsko društvo Ptuj - Mladinski odsek 

 

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

ponudil vsem otrokom 5-6 let iz vseh enot vrtca.  

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. 

 

11.11 Čebelarska zveza Slovenije - lokalno čebelarsko društvo 

 

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 šolskem letu čebelarji obiskali 

posamezne enote Vrtca Ptuj. Novembra 2017 smo v Vrtcu Ptuj izvedli že 11. medeni zajtrk in 

povabili goste v enoto Marjetica. 

 

11.12 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti v MO Ptuj 

 

Sodelovanje z lokalno akcijsko skupino za preprečevanje zasvojenosti (LAS) v MO Ptuj je v 

šolskem letu 2017/2018 potekalo po načrtovanem akcijskem načrtu. Že deseto 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.  

Strokovne delavke Vrtca Ptuj so se udeleževale tudi drugih, za javnost odprtih, predavanj, ki 

jih je organiziral LAS. 

 

11.13 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. Otroci so se udeležili dogodkov Kolesarček, si ogledali predstavo Prometna 

vila, ob koncu šolskega leta pa so vsi otroci, stari 5-6 let, osvojili Prometno značko. 

  

11.14 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 2018. Program 

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

vzgojiteljic oddelkov.  

  



Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta Vrtca Ptuj za šolsko leto 2017/18 45 

11.15 Smučarski klub Ptuj - Igre na snegu 

 

Igre na snegu so na Pohorju februarja 2018 v okviru nadstandardnih programov izvajali vaditelji 

in učitelji smučanja iz smučarskega kluba Ptuj. Program je bil namenjen otrokom od 5 do 6 leta 

starosti. 

 

11.16 Sredstva javnega obveščanja 

 

O življenju in delu v vrtcu je bila javnost obveščena preko spletne strani vrtca: 

http://www.vrtec-ptuj.si in preko prispevkov v časopisih, revijah in lokalni TV. 

 

11.17 Dom upokojencev Ptuj 

 

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

priložnostih, praznikih in dogodkih obiskali oskrbovance v Domu upokojencev Ptuj. 

Sodelovanje je potekalo v obliki obiskov, druženj in nastopov otrok. 

 

11.18 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. 

 

11.19 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 lokalnih osnovnih šol. 

 

11.20 Turistično društvo Ptuj 

 

Septembra 2018 smo sodelovali na praznovanju Svetovnega dne turizma, ko so se otroci iz 

enote Spominčica predstavili kot ptujski obrtniki, na Prangerijadi 6.2018 pa so otroci nastopili 

kot čevljarji in lončarji ter prikazali delo in življenje obrtnikov v srednjem veku. 

  

http://www.vrtec-ptuj.si/
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11.21 Kmetijsko gozdarska zbornica Ptuj - KGZ 

 

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

Dobrote slovenskih kmetij in predstavili delo mlinarjev in pekov nastop.  

Otroci iz enote Marjetica so na Dnevu odprtih vrat na sedežu KGZ Ptuj nastopili v vlogah 

srednjeveških meščanov in mesarjev. Z otroškimi slikami smo sodelovali na natečajih, ki so 

bili v okviru teh dogodkov razpisani, nekateri otroci so prejeli praktične nagrade. 

 

11.22 Sodelovanje z društvi in klubi 

 

Z društvi, klubi in posamezniki smo sodelovali vso šolsko leto. Člani društev so posamezno ali 

v skupini obiskovali enote in posamezne oddelke ter delili znanje, izkušnje in zgodbe z našimi 

najmlajšimi. V šolskem letu 2017/2018 so Vrtec Ptuj obiskali ali z vrtcem sodelovali člani 23 

različnih društev, klubov. 

12 DRUGO 

12.1 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 16. in 20.10.2017. V presoji so bili zajeti vsi 

profili zaposlenih Vrtca Ptuj, od vodstva do tehničnega kadra. Med 16. in 18. 4. 2018 smo 

izvedli še notranjo presojo vseh vodij strokovnih aktivov.  

Obnovitvena zunanja presoja za leto 2017 pa je bila ponovno uspešno opravljena 20.11.2017. 

 

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

opravljene v skladu zahtevami akreditacijskih organov. 

 
 

12.2 PREDNOSTNE NALOGE IN PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 

 

V šolskem letu 2017/2018 so strokovni delavci izbrali naslednji prednostni nalogi: 

1. Aktivnosti za promocijo zdravja in dobrih odnosov, 

2. Krepitev komunikacijskih kompetenc. 

 

Glede na to, da je strokovni kader izbral nalogi izmed več ponujenih, je bilo pričakovano, da se 

nalogi izvajata na ravni oddelkov, enot in celotnega vrtca.  
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V smislu krepitve komunikacijskih kompetenc: 

- smo na ravni oddelkov spodbujali tandemsko delo; 

- strokovne delavke so mnoge predstavljene dejavnosti iz izobraževanj vnašale v svoje 

delo (vrednote, komunikacija otrok-vzgojitelj-starši, razvoj govora in nove metode 

dela, komunikacija z in med otroki, socialne igre in igre vlog); 

- spodbujali smo odprto, jasno in v poslušanje usmerjeno komunikacijo s sprotnim 

reševanjem nesoglasij; 

- gradili smo na občutku pripadnosti in upoštevanju vsakega posameznika, pri čemer 

so se še posebej trudile nekatere vodje enot; 

- na ravni enot so bila organizirana mnoga srečanja s starši, nekatera na povsem nov, 

drugačen način kot doslej; 

- na ravni enot so bili organizirani pohodi, druženja in izobraževanja, namenjena vsem 

zaposlenim vsake posamezne enote in druženja otrok in strokovnih delavk v okviru 

rednega programa; 

- na ravni vrtca smo povabili strokovne delavce na različna predavanja na tematiko 

komunikacija, odnosi, počutje ter poskrbeli za izobraževanje več posameznikov, ki 

bodo svoje pridobljeno znanje in izkušnje delili v posameznih enotah (Pozitivna 

disciplina). 

 

V okviru programa Promocija zdravja na delovnem mestu smo izvedli aktivnosti, ki so bile 

namenjene vsem zaposlenim, z namenom ohranjanja in krepitve telesnega ter duševnega 

zdravja posameznika. Gre za prizadevanja vrtca in zaposlenih za izboljšanje zdravja in dobrega 

počutja na delovnem mestu. 

 

Športna rekreacija je sestavina kakovosti življenja sodobnega človeka, tako so zaposleni  

pridobili znanja in spodbude o varnem in zdravem načinu življenja, ki ga lahko prenesejo tudi 

v svoj življenjski slog, si tako izboljšajo svoje zdravje in kvaliteto življenja.   

Program aktivnosti smo izvedli v okviru predlogov zaposlenih in razpoložljivih finančnih 

sredstev.  

Aktivnosti so bile naslednje:  

 vsakodnevna prizadevanja v oddelkih v smislu gibanja v vseh vremenskih pogojih, 

ustreznega delovnega okolja, urejanja prostorov in okolice; uživanja sadja in pitje vode, 

vsakodnevno bivanje na zunanjih površinah vrtca in sprehodi, pohodi v različna 

življenjska okolja (travnik, polje, gozd, hrib, mesto); 

 predavanje Vem da zmorem, 18. 9. 2017, 

 predavanja za zaposlene posameznih enot: Komunikacija in odnosi v timu, ki so 

potekala od oktobra 2017 do februarja 2018, 

 Jogo v vsakdanjem življenju, so zaposleni lahko obiskovali enkrat tedensko od februarja 

do junija 2018; 

 Nočni pohod z baklami, 26.1.2018, 

 Novoletno druženje zaposlenih,  

 Tečaj prve pomoči za vse zaposlene 14. 3. in 17. 5. 2018, 

 Športno druženje zaposlenih v Športnem parku Zabovci, 25. 5. 2018. 
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12.3 DRUŠTVO KULTURNIH DEJAVNOSTI VRTCA PTUJ 

 

V društvu sta v šol. l. 2017/2018 delovali dve sekciji: 

1. Ženski pevski zbor Vrtca Ptuj, 

2. Dramsko lutkovna skupina. 

 

Ženski pevski zbor je v šolskem letu 2017/2018 vodila zborovodja Jasna Drobne. Zbor se je 

zaradi pomanjkanja pevk iz Vrtca Ptuj odločil sprejeti tudi zunanje pevke, zato od novembra 

2017 deluje kot samostojni ženski pevski zbor Lilith. 

 

Dramsko lutkovna skupina je v šolskem letu 2017/2018 vodila Mojca Rimele.  

Skupina se je v tem šolskem letu predstavila kar nekajkrat:  

 celovečerni program skečev: Dražja elektrika, Ofer, Recesija in Pokora, 2. 12. 2017;  

 skeč Pedagoška konferenca, na srečanju upokojencev Vrtca Ptuj, 10. 1. 2018; 

 skeč Prvi dan v vrtcu, Praznik vrtca 9. 5. 2018, 

 skeč Prvi dan v vrtcu, Kulturni dan slovenskih vrtcev, Lendava, 12. 5. 2018, 

 dramatizacija Prometna vila, predstava za otroke, Stara steklarska,  

 

13 PODROČJE PREHRANE IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA 

 

13.1 PODROČJE PREHRANE 

 

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 se je sestajala enkrat mesečno in skrbela 

za primerno oblikovanje jedilnika na osnovi podanih sugestij uporabnikov. 

 

V centralni kuhinji vrtca Ptuj se je dnevno zagotavljalo 1000 obrokov za otroke in 200 za 

zaposleni kader, ki se jih je  dnevno transportiralo v 10 dislociranih enot. V razdelilnih kuhinjah 

je bilo poskrbljeno za postrežbo hrane otrokom v igralnicah vrtca. 

 

Strokovni delavci v oddelkih so z lastnim vzorom spodbujali k oblikovanju dobrih in primernih 

prehranskih navad otrok. S pomočjo slednjih so si prizadevali ustvarjati pozitiven odnos do 

zdravega načina prehranjevanja, saj se zavedajo, da so dobre prehranske navade in izkušnje 

otrok, dragocena popotnica zdravemu načinu življenja. 

 

Prehrana otrok v vrtcu je obravnavana večplastno saj z njo zadovoljujemo otrokove fiziološke 

potrebe, zagotavljamo ustrezna in zdrava živila, upoštevamo otrokove prehranjevalne navade 

ter spodbujamo in razvijamo kulturo uživanja. 
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Strokovne delavke otroke so vabile k aktivni postrežbi hrane tako, da so otroci samostojno 

izbirali med vrsto in količino zaužite hrane ter tako razvijali zdrav občutek za sitost. 

Jedilnik je bil sestavljen pestro in je vseboval različne vrste kruhov, žitaric, riža, testenin, 

stročnic, mleka in mlečnih izdelkov, mesa in mesnih izdelkov ter veliko svežega sadja in 

zelenjave. Na jedilnik smo dodajali bio proizvode in lokalno pridelano hrano (sadje, zelenjava, 

mleko in mlečni izdelki).  

 

Z dodajanjem lokalno pridelane hrane smo omogočali 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 bil načrtovan na mesečni ravni v skladu s smernicami zdrave prehrane in 

je bil fleksibilno naravnan. Pri načrtovanju smo upoštevali: 

- raznolikost v izboru živil in sestavi jedi, 

- dnevno sveže pripravljeno hrano, 

- hranilno uravnoteženo prehrano,  

- zmernost v količini. 

 

Pri dobavi živil smo si prizadevali, da so nam dobavitelji zagotavljali vpogled v sledljivost živil, 

ki smo jo vzdrževali v vseh stopnjah živilske verige, do potrošnje oziroma umika. 

 

Za otroke, ki so imeli prehranske alergije in posebnosti je bila prehrana premišljeno in skrbno 

načrtovana. Pri sestavi jedilnikov smo upoštevali navodila zdravnikov ter sodelovali s starši. 

Prehrana za otroke z dietami je bila pripravljena tako, da je vizualno in vsebinsko čim manj 

odstopala od hrane, ki jo dobivajo otroci brez prehranskih posebnosti. Število otrok in 

zaposlenih, katerim smo zagotavljali poseben prehranski režim se gibal med  50-60. 

 

V prihodnje si bomo prizadevali, da bomo realizirali idejo o tem ter sledili  zakonodaji (alergije) 

in primerom dobre prakse in se s starši na primeren način pogovorili o tem, da se v vrtec ne 

bodo prinašala živila (sladkarije), s katerimi otroci obeležujejo rojstne dneve. 

 

Področje prehrane je področje dela v vrtcu, ki se je fleksibilno priključevalo različnim 

projektom in aktivnostim  v vrtcu (medeni zajtrk, prednovoletna srečanja, smučarski tečaj, kros, 

praznik vrtca, mini-maturanti, mini-olimpijada…idr.). 

 

Za stalno kontrolo kakovosti živil in prehrane imamo v Vrtcu Ptuj vzpostavljen lasten 

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

zaposlenih.  

Z njim smo zagotavljali higienske zahteve in vzpostavljali, izvajali in vzdrževali  postopke, ki 

so opredeljeni v zakonodaji o živilih. 

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

Maribor in  pristojne inšpekcijske službe. Opravljali so redno vzorčenje in preglede kuhinjskih 

prostorov ter razgovore z zaposlenimi. 

 

V skladu z HACCP načrtom smo omogočili zaposlenim redno obveščanje in posredovanje 

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

znanj s področja zdrave prehrane. 

 

Zapisala Vanja Žuran 

Organizator prehrane 
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13.2 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: 

- zagotavljanje ustreznih mikroklimatskih pogojev v prostorih vrtca,  

- ustrezno vodenje higiene v kuhinjah in ostalih prostorih vrtca, 

- izvajanje osebne higiene otrok in zaposlenih, higiene previjanja, 

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

- preventivno delovanje na področju epidemiologije nalezljivih bolezni, ob upoštevanju 

značilnosti otroškega kolektiva, 

- obveščanje staršev o aktualnih zdravstvenih vsebinah in preventivnih ravnanjih, 

- vodenje zobozdravstvene preventive v vrtcu, 

 

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

do okolja in ustreznega sloga življenja. 

V vseh enotah  vrtca smo izvedli  letni program aktivnosti v skladu z Zakonom o varnosti in 

zdravju pri delu ter z Zakonom o varstvu pred požarom, le-ta je zajemal preglede: 

-  o ustreznosti gradbenih objektov in delovnih prostorov, predvsem igralnic, telovadnic, 

igrišč in ostalih prostorov, 

- gibanju ljudi na delu, v zvezi z delom in udeležencev v delovnem procesu, 

- ekoloških pogojev dela v vrtcih,  

- nevarnosti električnega toka, 

- servisiranja gasilnih naprav, 

- meritve ozemljitvenih upornosti aparatov, stroje in naprav, strelovodov,  

- dobavo sredstev in opreme za osebno varnost zaposlenih,  

- poučevanje zaposlenih o varstvu pri delu in varstva pred požarom ter seznanitev vseh z 

Izjavo o varnosti z oceno tveganja, 

- revizijo ocene požarne ogroženosti, požarnega načrta, evakuacijskih načrtov in izvedba 

evakuacij v posameznih  enotah vrtca,  

- zdravniške preglede zaposlenih, ki jih je opravila Služba preventivnega zdravstvenega 

varstva zaposlenih Zdravstvenega doma Ptuj.  

 

Zapisala 

Karmen Vidovič 

Vodja ZHR 

 

 

14 EKONOMSKI POGOJI 

 

 

V Vrtcu Ptuj smo tudi to leto izvedli vsebinsko bogat program različnih dejavnosti, ki 

omogočajo doseganje zastavljenih ciljev, predvsem pa vključevanje in spodbujanje aktivne 
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vloge otrok.  Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018 smo v celoti realizirali in ob vseh 

načrtovanih nalogah sprejeli vrsto dodatnih aktivnosti, ki so obogatile naš program.  

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

staršev ob soglasju MO Ptuj, med šolskim letom, dodatno odprli tri začasne oddelke za otroke 

prvega starostnega obdobja. 

 

V začetku šolskega leta smo glede na že obstoječo starostno strukturo otrok ter oddelkov 

optimalno oblikovali oddelke prvega in drugega starostnega obdobja ter upoštevali  fleksibilni 

normativ v vseh oddelkih. Med šolskim letom smo ob spremembi strukture oddelkov zaradi 

odprtja treh začasnih oddelkov ter nezasedenih mest v oddelkih drugega starostnega obdobja 

na predlog ustanovitelja znižali fleksibilni normativ. 

Do konca šolskega leta smo glede na število vključenih otrok zapolnili večino prostih mest. 

Sistem financiranja predšolske vzgojno-izobraževalne dejavnosti je urejen tako, da vrtec 

pridobiva sredstva s ceno programov, ki mora zajemati vse stroške življenja in dela, razen 

stroškov za večja vlaganja v opremo in prostor. Sredstva za investicije in večja investicijska 

vzdrževanja mora, v skladu z Zakonom o vrtcih, občina zagotavljati izven cene programov. V 

kolikor ni bistvenih odstopanj v vrednostih posameznih elementov cene, se te usklajujejo 

praviloma enkrat letno ali na daljše obdobje, če se tako odloči lokalna skupnost, oziroma 

ustanoviteljica vrtca. Cene programov se izračunajo za 9 urni program v skladu s Pravilnikom 

o metodologiji za izračun cen programov v vrtcih, upoštevajoč Zakon o vrtcih in Pravilnik o 

kadrovskih in drugih pogojih.  

 

Še vedno pa obstajajo zelo različni modeli financiranja vrtcev v posameznih okoljih, zato so 

cene težko primerljive, vsekakor pa primerjava ne odraža dejanskega stanja, saj lokalne 

skupnosti zelo različno ob sprejetih cenah dodatno sofinancirajo vrtce.  

V Vrtcu Ptuj smo novo ceno programov predšolske vzgoje predlagali že v mesecu juliju 2017. 

Predlog je bil nazadnje dopolnjen v mesecu decembru zaradi bistvenih sprememb, ki vplivajo 

na strošek dela. Po dodatnem usklajevanju in delovnem sestanku na MIZŠ je bila nova cena 

programov predšolske vzgoje sprejeta šele meseca marca 2018. Cena programov je bila sprejeta 

na takrat znanih in veljavnih vrednostih posameznih elementov cene. 

MO Ptuj, ustanoviteljica Vrtca Ptuj,  staršem s stalnim bivališčem v MO Ptuj subvencionira: 

- ceno programa 1. starostnega obdobja, 

- odsotnost zaradi bolezni otroka in odsotnost v času počitnic (rezervacija). 

 

Smo eden izmed redkih vrtcev v Sloveniji, ki omogočamo vpis otrok tudi v izmenskem času. 

V preteklem šolskem letu smo program izmene izvajali le v enoti Mačice izmena. Ugotavljamo, 

da je vključenost otrok iz drugih občin v program, ki se izvaja v izmenskem času ok. 46% . Na 

kolegiju županov Spodnjega Podravja je bil podan predlog, da občine sofinancirajo program 

izmene, oziroma nezasedena mesta. Dogovor o deležu sofinanciranja občin še ni bil sprejet.  

 

Glede na finančni načrt in sredstva s katerimi razpolagamo, vso leto skrbimo za materialne 

pogoje, ki omogočajo izvedbo programa.  

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 posameznih 

enot, ki so bile grajene 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.  
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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 šolskem letu 2017/18 

zamenjali in kupili: električni štedilnik za dietno kuhinjo, ograjo enoti Narcisa, univerzalni stroj 

v centralni kuhinji, antivirusni računalniški program, plinski kotel v centralni kuhinji, čitalec 

kod za popis osnovnih sredstev ter drobnega inventarja, profesionalni šivalni stroj, traktorsko 

kosilnico, zamenjali kuhinjske elemente v enoti Vijolica. 

 

V preteklem letu smo z večjimi vzdrževalnim deli: 

- sanirali stopnišča (glavne in stranske vhode) ter v celoti zamenjali dotrajano keramiko in 

stopnice iz granita; v enoti Narcisa, Trobentica, Deteljica, Marjetica; 

- obnovili parket (brušenje in barvanje) v igralnicah enot Trobentica, Vijolica, Tulipan, 

Marjetica;  

- delno sanirali umivalnice za otroke v Mačicah; 

- obnovili zbiralnik za biološke odpadke pri centralni kuhinji;  

- zaradi poplav smo demontirali in na novo postavili panelne ograje v enoti Trobentica in 

Podlesek, 

-obnovili klopi za zunanje igralne površine v vseh enotah. 

 

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

investicije ni bilo namenjenih sredstev.  

Zaradi dotrajanosti instalacij kanalizacijskih in vodovodnih cevi v celotni enoti Mačice nenehno 

izvajamo nujna vzdrževalna dela, da ne bi povzročali še večje škode objektu. Žal ta dela ne 

zadostujejo in bo potrebno oceniti stanje ter izdelati dokumentacijo za obnovo enote ter 

pristopiti k obnovi enote Mačice s centralno kuhinjo in pralnico. S stanjem in posameznimi 

okvarami smo sproti seznanjali MO Ptuj. S tem namenom, predvsem pa zaradi prelaganja 

odgovornosti v času ugotavljanja posameznih okvar, smo s pomočjo gradbenega izvedenca 

izvedli oceno stanja v enoti Mačice, ki meni, da je strošek obnove objekta previsok v primerjavi 

z izgradnjo novega vrtca.    

 

Ostaja še veliko odprtih potreb po vlaganjih v prostor in opremo, saj so stroški popravil 

dotrajane opreme vsak mesec višji. Potrebno bo postopno zamenjati pomivalne stroje v vseh 

razdelilnih kuhinjah, kotel v centralni kuhinji, peč za centralno ogrevanje enoti Narcisa, izvesti 

energetsko sanacijo enote Narcisa, zamenjati podboje in vratna krila v večih enotah, zamenjati 

garderobne omare ter pohištvo v igralnicah, zamenjati igrala na igriščih enot ter drugo.   

Še vedno je nedorečena prihodnost stavbe starih mehaničnih delavnic na Raičevi 14, ki jo ima  

Vrtec Ptuj v upravljanju. MO Ptuj je sklenila pogodbo z MIZŠ, kjer je jasno opredeljen namen 

in pogoji prenosa državnega premoženja. 

Ponovno predlagamo, da se pristopi k izdelavi načrta za sanacijo dotrajanih kanalizacijskih in 

vodovodnih cevi v enoti Mačice, sanaciji sanitarij, predvsem pa, da se preuči možnost selitve 

gospodarskih prostorov (centralne kuhinje, pralnice, shrambe in delavnice) na lokacijo 

mehaničnih delavnic na Raičevi ulici 14, ki jih ima Vrtec Ptuj v upravljanju.  
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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.  

 

Skupaj želimo ustvarjati pogoje za doseganje vzgojno izobraževalnih ciljev, predvsem pa 

mladim družinam omogočati, da se lažje posvetijo zagotavljanju eksistenčnih pogojev. 

 

Bogata vsebina programa je dokaz, da v vrtcu sledimo izbrani viziji in poslanstvu ter si 

prizadevamo vsak dan znova iskati izboljšave. Nasmejani, zdravi in razigrani otroci nam dajejo 

moč ter energijo za vedno nove priložnosti in izzive.   

 

 

 

Pomočnici ravnateljice:                                                                     Ravnateljica: 

Damjana Jakomini                    Marija Vučak                                                                             

 

Barbara Gačnik 

 

 

 

 


