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10 OTROŠKIH ZAPOVEDI 

 
1. Moje roke so majhne: ne pričakujte popolnosti, ko pospravljam 

posteljo, rišem ali mečem žogo. 

2. Moje noge so kratke: hodite počasneje, da lahko hodim z vami. 

3. Moje oči še niso videle veliko sveta: pomagajte mi odkrivati svet, ne 

omejujte me! 

4. Hišna opravila ne bodo pobegnila: jaz pa ne bom dolgo majhen, zato 

si vzemite čas za igro z mano. 

5. Sem vaš poseben dar, zato tako delajte z mano, kot z največjim 

zakladom. 

6. Potrebujem vašo podporo dokler rastem. Ne grajajte in ne kaznujte 

me. Zapomnite si … lahko grajate moja dejanja, a ne mene. 

7. Dajte mi svobodo odločanja. Dovolite, da delam napake, da se lahko 

iz njih nekaj naučim. Le tako se bom lahko nekega dne pravilno 

odločal. 

8. Naj vas ne bo strah preživeti vikenda brez mene. Potrebujeta čas brez 

mene in jaz potrebujem čas brez vaju. S tem mi pokažete, da sta 

pomembna tudi drug drugemu. 

9. Vem, da je težko, ampak ne primerjajte me z nikomer, niti z brati 

ali sestrami. 

10. Ne počnite stvari namesto mene. Tako imam občutek, da nisem 

dovolj dober in da sem vas razočaral. 

 

Zapomnite si – najraje na svetu vas imam! 

 

Vi ste moj svet in vse, kar naredite ali ne, pušča sled na meni.  
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UVODNA  BESEDA 

 

 

Spoštovani starši! 

V branje vam ponujamo publikacijo, ki vsebuje osnovne 

informacije o življenju in delu Vrtca pri OŠ Destrnik in Vrtca pri 

PŠ Trnovska vas v šolskem letu 2020/2021. Želimo, da vam bo v 

pomoč in da boste v njej našli odgovore na nekatera vprašanja, ki 

se porajajo ob vključitvi otroka v vrtec, ter podatke obeh vrtcev, da 

nas boste lažje našli, ko nas boste potrebovali. 

Vsi želimo svojim otrokom na poti odraščanja najboljše. In če 

želimo doseči slednje, je nujno, da se oblikuje vrtec, ki kot 

kvalitetno delovno okolje nudi čim bolj optimalne pogoje za razvoj 

otroka in delo strokovnih delavcev. Želim si, da bi vsi zaposleni 

delovali v sožitju kot strokoven in dinamičen kolektiv. Delo z 

otroki pa naj bi bilo podprto z veliko ljubezni in optimizma ter 

seveda tudi v skladu z Nacionalnim kurikulom za vrtce. Vedno si 

bomo prizadevali, da bo vrtec svojo vzgojno in izobraževalno 

vlogo izpolnjeval skozi igro ter druge dejavnosti otroka, ki bodo 

skrbno načrtovane, izvajane v skladu s potrebami otroka ter 

prilagojene njegovi razvojni stopnji. In ker sta tako proces kot cilj 

vzgoje človekova rast in kulturno sobivanje, je za uspešno 

vzgojno-izobraževalno delo nujno tesno sodelovanje strokovnih 

delavcev in staršev ter skupno sodelovanje vseh članov skupnosti. 

Vrtec naj ne bo le izobraževalna oz. kulturno-vzgojna ustanova, 
ampak naj postane kraj poln barv, ustvarjalnosti in topline. 

mag. Drago Skurjeni 
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JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD 
OŠ DESTRNIK-TRNOVSKA VAS 

VRTEC PRI OŠ DESTRNIK  
Janežovski Vrh 45, 2253 Destrnik  

  

Ravnatelj:   Drago Skurjeni 

 Pomočnica ravnatelja za vrtec:  Maja Žižek 

 Telefon:      02 761 92 11  (ravnatelj) 

          02 761 92 25  (pomočnica ravnatelja) 

                     02 761 92 10  (tajništvo) 

                     02 761 92 25 (svetovalna delavka) 

                     02 761 92 14  (računovodstvo) 

                     02 761 92 13  (faks) 

                     02 761 92 26  (Vrtec pri OŠ Destrnik) 

         02 761 92 25  (Vrtec pri OŠ Destrnik)          

E-pošta:       os.destrnik@guest.arnes.si 

TRR: 01218-6030648375, UJP Slovenska Bistrica 

Spletna stran:  www2.arnes.si/guest/osmbde6s 

 

 

 

JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD 
OŠ DESTRNIK-TRNOVSKA VAS 
VRTEC PRI PŠ TRNOVSKA VAS 

Trnovska vas 38 h, 2254 Trnovska vas 
 

Ravnatelj: Drago Skurjeni 

Pomočnica ravnatelja: Maja Žižek 

Telefon:   02 761 92 11 (ravnatelj)      

  02 761 92 25 (pomočnica ravnatelja) 

02 761 92 25 (svetovalna delavka) 

02 757 07 12  (Vrtec pri PŠ Trnovska vas) 
                          

E-pošta:        os-trnovska.vas@guest.arnes.si 

mailto:os.destrnik@guest.arnes.si
mailto:os-trnovska.vas@guest.arnes.si
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TRR: 01218-6030648375, UJP Slovenska Bistrica 

Spletna stran:  www2.arnes.si/guest/osmbde6s 

 

 

 

 

PODATKI O VRTCU 

 

USTANOVITELJ 

 

Ustanovitelj zavoda je Občina Destrnik s soustanoviteljico Občino 

Trnovska vas. 

 

JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas upravlja Svet zavoda. Sestavlja ga 

enajst članov: 

 trije predstavniki ustanovitelja (dva predstavnika Občine 

Destrnik, en predstavnik Občine Trnovska vas),  

 pet predstavnikov delavcev zavoda (trije predstavniki OŠ 

Destrnik in dva predstavnika PŠ Trnovska vas), 

 trije predstavniki staršev (dva predstavnika OŠ Destrnik, en 

predstavnik PŠ Trnovska vas).  

 

Predstavnike staršev izvolijo starši izmed članov Sveta staršev. 

Svet na sejah veljavno odloča z večino glasov svojih članov in ima 

štiriletni mandat. Za člana Sveta zavoda je ista oseba lahko 

izvoljena le dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnikov staršev v 

Svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu. 

Predsednica Sveta zavoda je ga. Lilijana Pisar. 
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VRTEC 

 

Del JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas sta tudi dve enoti vrtca: Vrtec 

pri OŠ Destrnik in Vrtec pri PŠ Trnovska vas. Enoti sta 

organizirani za izvajanje vzgojnega dela na dveh lokacijah. Enoti 

vrtca se med seboj razlikujeta po programskih poudarkih – 

prednostnih nalogah, saj menimo, da se mora vrtec razvijati glede 

na specifično okolje, v katerem deluje, in glede na potrebe otrok, ki 

ga obiskujejo.  

 

 

 

 
»Vaši otroci niso vaši otroci.  

Čeprav so z vami, niso vaša lastnina.  

Lahko jim darujete vašo ljubezen,  

ne morete pa jim dati vaših misli, kajti imajo svoje.« 

                                                        (Kahlil Gibran) 

 

 

ORGANIZIRANOST VRTCA PO ENOTAH 

 

VRTEC PRI OŠ DESTRNIK 

 

Vrtec deluje: od 5.15 do 16.30  

 

ORGANIZACIJA DELA MED PRAZNIKI IN V 

POČITNIŠKEM ČASU 

 

Iz izkušenj preteklih let število otrok v času počitnic zelo upade. 

Zaradi racionalizacije in organizacije dela bomo pred nastopom 

počitnic  pri starših preverili povpraševanje glede prisotnosti 

otrok v vrtcu in nato organizirali delo.  
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Organizacija dela v počitnicah:  

 

 v času jesenskih počitnic: predvidoma bosta odprta oba 

vrtca 

 

 v času novoletnih počitnic: predvidoma bosta odprta oba 

vrtca 

 

 v času prvomajskih počitnic: predvidoma bosta odprta oba 

vrtca  

 

Oddelki in kader: 

 

Vrtec pri OŠ Destrnik 

 

ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

(HOMOGENI ODDELEK) BIBE 

• starost otrok: 1–2 leti 

• število otrok: 10 

• vzgojiteljica: Slavica Hanželj  

• vzgojiteljica pomočnica: Stanka Habjanič 

       vzgojiteljica pomočnica: Katja Kolednik  

 

ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

(HOMOGENI ODDELEK) PALČKI 

• starost otrok: 1–2 leta 

• število otrok: 13 

• vzgojiteljica: Veronika Šimunek 

       vzgojiteljica pomočnica: Zvezdana Zelenik Šnofl 
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ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

(HOMOGENI ODDELEK) POLŽKI 

• starost otrok: 2–3 leta 

• število otrok: 14 

• vzgojiteljica: Natalija Paternost 

       vzgojiteljica pomočnica: Tea Kmetec 

 

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

(KOMBINIRANI ODDELEK) SONČKI 

• starost otrok: 2-4 leta 

• število otrok: 17 

• vzgojiteljica: Mojca Jasenc 

• vzgojiteljica pomočnica: Andreja Mlakar 

 

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

(HOMOGENI ODDELEK) SRČKI 

• starost otrok: 4–5 let 

• število otrok: 21 

• vzgojiteljica: Liljana Hameršak 

• vzgojiteljica pomočnica: Vesna Pongračič 

 

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

(HOMOGENI ODDELEK) METULJI 

• starost otrok: 5 - 6 let 

• število otrok: 23 

• vzgojiteljica: Marjeta Petrovič 

• vzgojiteljica pomočnica: Lea Arnuš 

 

Vzgojiteljica pomočnica Lidija Anzelc dela 5 ur  v Vrtcu pri PŠ 

Trnovska vas in  2,5 ure v Vrtcu pri OŠ Destrnik. 

Dodatno strokovno pomoč v Vrtcu pri OŠ Destrnik izvajata Suzana 

Ciglarič, prof. logopedinja in Mojca Ritlop, univ. dipl. soc. ped. 
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Prostori vrtca pri OŠ Destrnik 

 

Vrtec se nahaja v novozgrajeni stavbi  pod šolo. Igralnice se 

nahajajo v dveh nadstropjih. So svetle, prepleskane v živahne 

barve. V njih so funkcionalni kotički, v katerih lahko otroci 

izvajajo različne dejavnosti. Oprema igralnic je nova in v skladu z 

normativi in standardi. Vsaka igralnica ima svoja stranišča in 

umivalnico. Posebej je prostor za športne aktivnosti in prostor za 

individualno pomoč otrokom. Otroci imajo možnost prehoda iz 

igralnic na teraso, kjer se lahko izvajajo določene aktivnosti. V 

vrtcu je kuhinja, v kateri poteka razdeljevanje obrokov, hrana se 

pripravlja v OŠ Destrnik in se s službenim vozilom dostavlja v 

vrtec.  

Vrtec je opremljen z domofonom in alarmnim sistemom. Vsaka 

skupina ima svoj vhod. 

V prvem nadstropju so steklena tla, tako da je otroku omogočena 

hoja in možnost izgube strahu pred višino. 

Vrtec ima otroško igrišče, zato za gibanje na prostem uporabljajo 

naravne travnate površine v okolici vrtca. Otroci se veliko gibljejo 

in raziskujejo v naravi. Poleg športnih dejavnosti, ki jih izvajajo v 

igralnici in na prostem, uporabljajo za športne aktivnosti tudi 

večnamenski prostor v vrtcu in zunanje večnamensko šolsko 

igrišče. 

 
 

 

 

 

 

»Družite se z otroki. Naučite se, kaj je to smeh, spontanost,  

radovednost, senzibilnosti, neumornost, zaupanje, odločnost in 

domišljija. 
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 Otroci so tukaj, okrog nas, da bi se učili od njih. » 

                                                              (Walter Mondale)                       

 
 

 

VRTEC PRI PŠ TRNOVSKA VAS 

 

Vrtec deluje:  od 5.15 do 16.30  

 

ORGANIZACIJA DELA MED PRAZNIKI IN V 

POČITNIŠKEM ČASU 

 

Iz izkušenj preteklih let število otrok v času počitnic zelo upade. 

Zaradi racionalizacije in organizacije dela bomo pred nastopom 

počitnic  pri starših preverili povpraševanje glede prisotnosti 

otrok v vrtcu in nato organizirali delo.  

 

 v času jesenskih počitnic: predvidoma bosta odprta oba 

vrtca 

 v času novoletnih počitnic:  predvidoma bosta odprta oba 

vrtca 

 v času prvomajskih počitnic: predvidoma bosta odprta oba 

vrtca 

 

Oddelki in kader:  

Vrtec pri PŠ Trnovska vas 

 

ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

(HOMOGENI   ODDELEK) ZVEZDINA IGRALNICA 

• starost otrok: 1–3 leti 

• število otrok: 12 
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• vzgojitelj: Tadej Urbanija  

• vzgojiteljica pomočnica: Jasmina Štumberger 

                                               

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA  

(HETEROGENI ODDELEK) LUNINA IGRALNICA 

• starost otrok: 3 - 5 let 

• število otrok: 19 

• vzgojitelj: Majda Kunčnik 

• vzgojiteljica pomočnica: Tamara Petek                                                                           

 

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

(HETEROGENI ODDELEK) sončna igralnica 

• starost otrok: 4-6 let 

• število otrok: 21 

• vzgojiteljica: Saška Pukšič 

• vzgojiteljica pomočnica: Nada Horvat 

 
 

 

 

»Največ resnic na  

 

        tem svetu izgovorijo otroci.« 

                   Oliver Wendell Holmes) 
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Prostori vrtca pri PŠ Trnovska vas 

 

Vrtec je namensko grajen in je del šolskega poslopja. Igralnice so 

svetle, prijetne, njihovo opremo pa vsako leto dopolnjujemo. V 

igralnicah so urejeni funkcionalni kotički, v katerih lahko otroci 

izvajajo različne dejavnosti.  Vrtec ima tudi večnamenski prostor, 

ki ga uporabljajo za različne dejavnosti.  

Vrtec ima sanitarije z umivalnicama, ločene za deklice in dečke.  
                

 

                                   »Otroci so nepredvidljivi.  

                                Nikdar ne vemo, 

                     pri kateri naši nedoslednosti nas bodo ujeli.« 

     (Franklin P. Jones) 

 

 

Ima veliko, primerno opremljeno igrišče, neposredna okolica vrtca 

pa omogoča igro in raziskovanje narave. Otroci lahko uporabljajo 

tudi druge prostore šole, med drugim tudi sodobno opremljeno 

telovadnico. 

 

 

 

 

PREDSTAVITEV PROGRAMA 

 

V vrtcu izvajamo program za I. starostno obdobje (od 1 leta do 3 

let) in program za II. starostno obdobje (od 3 do 6 let). V vrtcu 

izvajamo dnevni program.  

Izvajamo tudi program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, ki so 

vključeni v redne oddelke vrtca. Vrtec za vsakega otroka, ki prejme 
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omenjeno odločbo, pripravi individualizirani program za tekoče 

šolsko leto. 

Programi vrtca so namenjeni predšolskim otrokom od zaključka 

porodniškega dopusta (od dopolnjenega 11 meseca starosti) do 

vstopa v šolo. Obsegajo vzgojo in izobraževanje, varstvo ter 

prehrano otrok.  

                   

Vrtec izvaja program, ki je javno veljavni program za predšolske 

otroke za območje celotne Slovenije. Program zajema naslednja 

področja dejavnosti: 

- jezik, 

- umetnost, 

- družba,  

- narava,  

- gibanje,  

- matematika.  

Program je zasnovan na ciljih in smernicah predpisanega 

nacionalnega programa – Kurikula za vrtce. Vzgojno delo poteka 

preko spontanih in vodenih dejavnosti. Osnova vseh dejavnosti je 

igra. Ta je za otroke najbolj naraven način učenja, odkrivanja sveta 

in svojega mesta v njem. 

Načrtovanje vzgojnega dela pri posameznih področjih dejavnosti 

ter izbira metod je odvisna od zastavljenih ciljev in razvojnih 

značilnosti otrok. Izbira vsebin je primerna otrokovi starosti in  

sposobnostim. 
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CILJI IN NALOGE VRTCA 

 

Osnovna naloga dela je zagotoviti kakovostno vzgojno-

izobraževalno delo v oblikah in vsebinah, ki najbolj ustrezajo 

potrebam ter razvojnim zmožnostim predšolskih otrok. Z varstvom 

pa prav gotovo zadovoljujemo tudi potrebe zaposlenih staršev. 

Želimo razvijati pozitivne izkušnje, ob tem pa v pedagoško prakso 

vnašati strokovna spoznanja in dogajanja, se prilagoditi potrebam 

ter razvojnim značilnostim predšolskega obdobja. 

Skrbeli bomo za organizacijo dela v takšnih oblikah, ki bodo 

otrokom nudile veselje, zadovoljstvo in zdravo življenje v vrtcu. 

 

OBOGATITVENI PROGRAMI 

 

 plavalni tečaj, 

 rojstni dan otroka v sklopu skupine, 

 teden otroka v sklopu skupine, 

 obiski Bibliobusa in šolske knjižnice, glede na priporočila, 

 pravljični december v sklopu skupine, 

 rekreativne ure v šolski telovadnici, če bodo dopuščale 

razmere, 

 pust v sklopu skupine, 

 pohodi, kratki izleti,           

 slovo od vrtca, v sklopu skupine. 
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI – PROJEKTI    2020/2021 
Dejavnost/projekt Kraj  Kdaj   Vodja  Vključene skupine 

 

Teden otroka Destrnik, 

Trnovska vas 

5. do 9. 

oktober 

 

Liljana Hameršak, 

Tadej Urbanija 

Vse skupine        

Plavalni tečaj Terme Ptuj 28.9.-2. 10. 

2020 

Marjeta Petrovič 

Saška Pukšič 

Metulji 

Sončna igralnica 

Kros 

 

Destrnik, 

Trnovska vas 

jeseni 

 

spomladi 

 

Marjeta Petrovič 

Tadej Urbanija 

Vse skupine, 

poteka v okviru projekta Mali 

sonček 

Pohod z nahrbtniki 

 

 

Destrnik 

 

Trnovska vas 

junij Natalija Paternost,  

Majda Kunčnik 

Vse skupine, 

poteka v okviru projekta Mali 

sonček 

Končni izlet – Park 

prostoživečih živali 

Vintarovci 

Destrnik , 

Trnovska vas 

junij Marjeta Petrovič 

Saška Pukšič 

Metulji, 

Sončna igralnica 

Zaključna 

prireditev 

 

 

Destrnik, 

 

Trnovska vas 

junij Natalija Paternost 

Majda Kunčnik 

Vse skupine 
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Mali sonček 

Destrnik, 

Trnovska vas 

vse leto Marjeta Petrovič 

Saška Pukšič 

Vse skupine 

 

 

 

Palček bralček 

Destrnik, 

Trnovska vas 

vse leto Veronika Šimunek, 

Tadej Urbanija 

Vse skupine 

Zdrav vrtec 

 

Destrnik, 

Trnovska vas 

vse leto Slavica Hanželj, 

Saška Pukšič 

Vse skupine 

  Pevski zbor 

 

Destrnik, 

 

vse leto Mojca Jasenc Sončna igralnica 

 

 

                                        

 

PROJEKTI 

 
Vrtec pri OŠ Destrnik Vrtec pri PŠ Trnovska vas 

Zdrav vrtec  Zdrav vrtec  

Mali sonček Mali sonček 

Za zdrave zobe  

(v sodelovanju z ZD Ptuj) 

Za zdrave zobe  

(v sodelovanju z ZD Ptuj) 

Palček Bralček Palček Bralček 
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☼ Drugi projekti, na katere se bomo prijavili med letom 

oziroma bodo nastali na pobudo otrok, staršev ali strokovnih 

delavcev. 

 

 

DAN V VRTCU 

 

Strokovno delo v vrtcu je naravnano tako, da otrokom 

omogoča varno, zdravo in čustveno toplo ter srečno otroštvo z 

vplivanjem na razvoj otrokovih miselnih, telesnih, čustvenih 

in socialnih sposobnosti skozi ves dan. 

 

JUTRANJI SPREJEM OTROK 

Sprejem je vsakdanji stik otrok z vzgojiteljico, otroki in s 

klimo v vrtcu. Priložnost za kratek razgovor med strokovno 

delavko in starši o počutju, razpoloženju in doživljanju 

otroka. 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 

V dnevnem redu se spontano prepleta igra otrok s strokovno 

pripravljenimi dejavnostmi. Vzgojiteljica in njena pomočnica 

poskrbita za ureditev prostora, pripravo materiala in 

pripomočkov. Ustvarita pogoje, v katerih se upoštevajo 

otrokov razvoj in potrebe. S tem omogočata otrokom 

ustvarjanje, sproščanje domišljije, raziskovanje in 

preizkušanje, zadovoljevanje želja, potreb ter interesov. 

Dejavnosti potekajo v vrtcu ali zunaj njega. Otroci razvijajo 

svoja nagnjenja in sposobnosti. 

Izvajamo pedagoški proces, s pomočjo katerega dosegamo 

globalne cilje pedagoške vzgoje. 

 

PREHRANJEVANJE OTROK 

Dnevno zagotavljamo tri obroke hrane: zajtrk, kosilo in 

malico. Z vzgojnega vidika otroke navajamo na 
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prehranjevalno kulturo in zdrave prehranjevalne navade. 

Obroke pripravljajo v kuhinji matične oziroma podružnične 

šole. 

 

POČITEK 

Potrebe po počitku zagotavljamo v skladu z življenjskim 

ritmom in željami posameznega otroka ter v dogovoru s starši. 

Vsi otroci ležejo k počitku in se umirijo ob poslušanju 

pravljice in glasbe. Spanje ni obvezno, zato otrokom, ki ne 

zaspijo, nudimo dejavnosti, ki ne motijo otrok, ki spijo. 

 

 

DNEVNI RED VRTCA 
 

ČAS    DEJAVNOST 

5.15– 8.00              prihod otrok, spontana igra 

8.00–8.30   zajtrk 

8.30–11.15 dejavnosti s področja kurikula, 

spontana igra, bivanje na 

prostem 

11.15–12.00 priprava na kosilo, kosilo 

12.00–13.30 počitek 

13.30–14.30  malica 

14.30–16.30 spontana igra, bivanje na 

prostem, odhod domov 
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DA SI LAHKO OTROK 

 

Da si lahko brezskrben otrok,  

moraš imeti skrbna mamo in ata. 

Da si lahko vesel otrok, 

moraš imeti še sestro in brata. 

Dobro je še, če imaš 

mačka, psa, drevo in reko. 

Ni pa tako pomembno, da imaš  

računalnik, motor in moderno obleko. 

                                      (Neža Maurer) 
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SPREJEM  IN ODDAJA OTROK 

 

Straši oziroma skrbniki ali pooblaščene osebe morajo otroka v 

vrtcu pustiti ali prevzeti le v prisotnosti strokovne delavke 

vrtca in ga ne smejo puščati samega v garderobi ali celo pred 

vrtcem. 

Otroci morajo na poti v vrtec in iz vrtca imeti spremstvo 

polnoletne osebe.  

Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, če s tem 

soglašajo starši. Straši morajo v tem primeru izpolniti in 

podpisati soglasje oziroma pooblastilo. S tem prevzemajo 

odgovornost za varnost otroka na poti v vrtec in iz njega. 

 

VPIS V VRTEC 

 

Vpis otrok v vrtec za novo šolsko leto (1. september) poteka v 

spomladanskem času. Starostna meja za vpis otroka v vrtec je 

dopolnjenih najmanj 11 mesecev starosti.  

Redni vpis v vrtec poteka v mesecu aprilu. Vpis otrok v vrtec 

je možen tudi med letom, če so v vrtcu prosta mesta.   

Obrazec za vpis otroka v vrtec se lahko natisne s spletne strani 

zavoda oziroma ga starši lahko dobijo v tajništvu zavoda. 

Izpolnjen obrazec se odda v tajništvo zavoda  (Janežovski Vrh 

45, Destrnik). 

Na osnovi pisne prijave starše pisno obvestimo o rešitvi vloge 

in jih pisno vabimo na podpis pogodbe o določitvi 

medsebojnih pravic in obveznosti staršev do vrtca.  

 

 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE 
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IZPIS 

Straši lahko kadarkoli izpišejo otroka iz vrtca. Izpis uredijo v 

računovodstvu šole. To morajo opraviti najmanj 30 dni pred 

željenim datumom izpisom otroka iz vrtca. 

 

 

REZERVACIJE MESTA V VRTCU 

 

Rezervacije mesta v vrtcu so možne le za otroke, ki imajo 

prebivališče v Občini Destrnik in Občini Trnovska vas. 

 

Rezervacija mesta v vrtcu je možna enkrat letno, v obdobju od 

1. julija do 31. avgusta, za neprekinjeno otrokovo odsotnost v 

trajanju trideset koledarskih dni. Izjemoma je možna tudi med 

letom, če je napovedana vsaj 15 dni prej. 

Za to obdobje plačajo starši rezervacijo v višini 70 % 

prispevka iz plačilnega razreda, ki jim je  določen z odločbo. 

 

Starši morajo vloge za rezervacijo oddati v računovodstvo 

šole najkasneje do 1. junija v letu. 

 

ZDRAVNIŠKO POTRDILO 

 

Pred vključitvijo otroka v vrtec mora otrok opraviti zdravniški 

pregled pri pediatru. Zdravniško potrdilo morajo starši 

dostaviti v tajništvo šole ali ga oddati vzgojiteljici pred prvo 

vključitvijo otroka v vrtec.  
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OBOLELOST OTROK 

 

V primeru, da ob prevzemu otrok kaže znake obolelosti 

(vročina, bruhanje, vnete oči, hud kašelj, izpuščaji, driska, 

ušivost ipd.), je strokovna delavka vrtca dolžna otroka 

odkloniti. 

Če se opisani znaki pojavijo v času bivanja otroka v vrtcu, je 

strokovna delavka dolžna o tem obvestiti starše, ki so dolžni v 

najkrajšem času otroka odpeljati iz vrtca. 

Če je otrok odsoten zaradi nalezljive bolezni, morajo starši o 

tem takoj obvestiti vrtec, da se  prepreči širjenje nalezljive 

bolezni. 

 

DIETNA PREHRANA OTROK 

Za otroka, ki mu zdravnik predpiše dietno prehrano 

(zdravniško potrdilo pediatra, alergologa), se v dogovoru z 

vrtcem, zdravnikom in starši pripravijo navodila za dietno 

prehrano. 

Zdravniško potrdilo s predpisano dietno prehrano je potrebno 

oddati strokovni delavki vrtca ali vodji šolske prehrane. 

Vodja šolske prehrane, ga. Lara Plazar, na osnovi 

zdravniškega potrdila in razgovora s starši pripravi navodila 

za dietno prehrano otroka. 

 

SPOROČANJE ODSOTNOSTI OTROKA IN 

OBRAČUNAVANJE STROŠKOV PREHRANE  

 

BOLEZEN 

Straši morajo otrokovo odsotnost zaradi bolezni sporočiti do 

8. ure zjutraj, po telefonu ali e-Asistentu. 

V primeru, ko starši sporočijo, da je otrok odsoten zaradi 

bolezni, se stroški prehrane ne obračunajo tretji dan po odjavi. 
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NAJAVLJENA ODSOTNOST zaradi dopusta 

V primeru dopusta morajo starši sporočiti otrokovo odsotnost 

najmanj tri dni pred odsotnostjo, da se jim za čas odsotnosti 

ne zaračunajo stroški prehrane.  

 

NENAJAVLJENA ODSOTNOST 

V primeru nenajavljene odsotnosti se obračunajo stroški  

prehrane za vse dneve otrokove odsotnosti. 

 

VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA 

 

Straši uveljavljajo znižano plačilo vrtca na pristojnem 

centru za socialno delo (CSD Ptuj).  Vlogo oddajo v mesecu 

pred vključitvijo otroka v vrtec. Pravica se prizna od prvega 

dne naslednjega meseca po vložitvi vloge in se podeli za 

obdobje enega leta. Vloge za podaljševanje pravice do 

znižanega plačila vrtca starši ne vlagajo več, center za 

socialno delo po uradni dolžnosti odloči o nadaljnji 

upravičenosti do pravice.  

 

Straši vložijo vlogo za znižano plačilo vrtca pri krajevno 

pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti ali 

elektronsko,  na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih 

sredstev. 

 

 

ZAKONODAJA 

 

Predšolsko vzgojo v vrtcih urejata dva zakona, in sicer Zakon 

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter 

Zakon o vrtcih.  

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

ureja pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in 

financiranja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja.  
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Zakon o vrtcih ureja predšolsko vzgojo, ki poteka v javnih in 

zasebnih vrtcih (naloga vrtcev, cilji in načela, vrsta možnih 

programov v vrtcih, financiranje, pogoji za izobrazbo 

strokovnih delavcev, delovna obveznost vzgojitelja in 

pomočnika vzgojitelja, zbiranje in varstvo osebnih podatkov v 

vrtcu ipd.).  

Posamezna vprašanja podrobneje urejajo podzakonski 

predpisi.  

Zakona in predpisi so objavljeni na spletni strani: 

zakonodaja.gov.si. 

 

 

 
 

 

 

»Otroci hočejo objem, naročje, prijazno besedo, dotik, nekoga, 

da jim prebere pravljico, nekoga, da se z njim smeje in 

pogovarja.«  

                                                                (John Thompson) 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE S ŠOLO 

Vrtec se redno povezuje in sodeluje s šolo. Na povabilo 

učiteljic in učencev prve triade si otroci ogledajo predstavitve 

in prireditve, ki jih pripravijo v šoli (in so primerne razvojni 

stopnji predšolskih otrok). Tudi otroci in vzgojiteljice vrtca 

SODELOVANJE VRTCA S ŠOLO IN Z DRUGIMI 

USTANOVAMI 
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povabijo v vrtec osnovnošolske otroke prve triade na ogled 

lutkovnih in dramskih predstav, delavnic ipd. 

V mesecu decembru  otroci in vzgojiteljice vrtca sodelujejo na 

tradicionalnem dobrodelnem božično-novoletnem koncertu in 

v mesecu marcu na prireditvi ob materinskem dnevu. Vrtec 

sodeluje tudi s posameznimi učitelji in šolsko knjižnico 

(izposoja knjig, projekt »Palček Bralček«, pravljične ure …). 

 

SODELOVANJE Z DRUGIMI USTANOVAMI 

Vrtec sodeluje:  

 že več let  z ZD Ptuj, službo za zobozdravstveno 

varstvo otrok in mladine, ki izvaja preventivno 

zobozdravstveno vzgojo za otroke; 

 z lokalnim okoljem ter na povabilo sodeluje na 

različnih prireditvah društev in organizacij v obeh 

občinah; 

 z ZRSŠ na aktivih ravnateljev, izobraževanjih; 

 z Združenjem ravnateljev na srečanjih in 

izobraževanjih; 

 s Skupnostjo vrtcev Slovenije na srečanjih in 

izobraževanjih, ki jih organizirajo; 

 z ZRSZŠ, območno enoto Maribor ob pripravi ter 

izvedbi študijskih skupin; 

 s šolami, fakultetami in z ustanovami, ki izobražujejo 

delavce za potrebe vzgoje predšolskih otrok: III. 

gimnazija Maribor, PF Maribor, Ljudska univerza 

Ptuj. Redno nudimo mentorstvo in pripravništvo 

dijakom in študentom, ki se izobražujejo za poklice 

vzgoje predšolskih otrok; 

 Policijsko postajo Ptuj, ki izvaja preventivne programe 

varstva v prometu. 
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»Noben poljub, ki ga daš otroku, ni izgubljen, ne izraz 

veselja, ne dotik v pomiritev, nobena pesem, nobena 

zgodba o čudesih. Vse to se bo zlilo v tisto, kar bo 

postal.« 

                                                         (Pam Brown) 
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SODELOVANJE S STARŠI 

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik 

kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko 

prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in 

institucionalne vzgoje. 

Načini sodelovanja: 

 informativno: vsakodnevno izmenjevanje 

informacij, roditeljski sestanki, informacije preko 

oglasnih desk ali eAsistenta, glasila, pogovorne ure,  

strokovna predavanja za starše, svet zavoda;  

 družabno: izleti, zabavne in tekmovalne igre, 

srečanja s starši; 

 kulturno: različne prireditve in nastopi otrok. 

 

 

 

VRTEC IN STARŠI 
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POGOVORNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI ZA 

STARŠE 

 

Vrtec pri OŠ Destrnik: vsak prvi ponedeljek v mesecu. 

 

Vrtec pri OŠ Trnovska vas: vsak prvi ponedeljek v mesecu. 

 

Obvestilo o dnevu in času pogovornih ur bo objavljen na 

oglasni deski igralnice vsaj tri dni pred datumom pogovorne 

ure. Pogovorne ure potekajo po predhodni prijavi in ob 

dogovorjeni uri.   

 

V vsakem šolskem letu bodo vzgojiteljice predvidoma izvedle 

dva roditeljska sestanka, v živo ali po spletu. 

V mesecu septembru bo izveden prvi roditeljski sestanek, na 

katerem bodo vzgojiteljice podale informacije o izvajanju 

kurikula, o ciljih, načelih … Predstavile bodo načrtovano delo 

v oddelku. Starši bodo izbrali predstavnike staršev 

posameznih oddelkov vrtca v Svet staršev.   

Drugi roditeljski sestanek bo organiziran po lastni presoji 

vzgojiteljice ali na željo staršev.  

 

 

»To, kar človek doživlja v mladih letih,  

kar se kali skozi otroško dušo,  

to ostane odločilno pri odraslem,  

iz tega rastejo nagibi, dejanja.  

Če se ti v mladih letih do česar koli  

vsadi ljubezen ali sovraštvo v srce, 

 to ostane in se pozneje vedno v taki  

ali drugi obliki pokaže.« 

                                 (Prežihov Voranc)  
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PRAVICE OTROK IN  STARŠEV 
so določene v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih. 

 

 Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje 

temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi 

zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi 

zakoniti zastopniki (v nadaljevanju besedila starši). 

 Otrokom, ki so vključeni v javne vrtce, zagotavlja 

država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, 

socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno 

pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itn.; 

optimalen razvoj vključuje tudi možnost 

poglobljenega razvoja na določenem področju. 

Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni 

mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire 

ter drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija 

življenja v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo 

za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s 

postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih 

odločitev in avtonomne presoje. 

● Starši imajo pravico biti  obveščeni o programu vrtca 

in  sodelovati pri načrtovanju ter izvajanju vzgojnih 

dejavnosti. 

● Straši morajo imeti možnost za odprt dialog in pravico 

do sprotnega  obveščanja o otrokovem razvoju, 

aktivnostih v skupini ter vrtcu. 

● Z informacijami o otroku in družini, ki jih otroci in 

starši zaupajo, morajo strokovni delavci ravnati 

odgovorno ter jih ohranjati zaupne. 
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● Starši imajo ob vstopu otroka v vrtec pravico do 

prisotnosti v skupini – po predhodnem dogovoru s 

strokovnimi delavci vrtca.  

● Starši morajo biti spoštovani in upoštevani kot 

primarni vzgojitelji, ki nosijo glavno odgovornost za 

otrokovo vzgojo in razvoj ter morajo imeti možnost 

soodločati o pomembnih vprašanjih v zvezi z njihovim 

otrokom,  ki niso v nasprotju s strokovnimi 

usmeritvami vrtca. 

 

 

 

 

»Če hočete, 

 da se bodo vaši otroci dobro naredili,  

potrošite zanje dvakrat več časa  

in polovico manj denarja.«  

                   (H. Jackson Brown jr.) 

 

 

 Natančno preberite Pogodbo o določitvi medsebojnih 

pravic in obveznosti staršev in vrtca. V njej so namreč 

določene medsebojne pravice in obveznosti za izpolnitev 

interesov obeh pogodbenih strank. S podpisom pogodbe se 

starši obvežete, da boste spoštovali dogovore v zvezi s 

plačevanjem oskrbnine in pravili vrtca. Svoje obveznosti 

morate redno plačevati, v primeru zamude vam bomo 

obračunali zamudne obresti in stroške opomina. Morebitne 

dolgove, ki nastanejo ob neplačevanju, bomo izterjali po 

sodni poti.  

 Izpis otroka sporočite v predpisanem roku na sedež 

zavoda (v tajništvo šole). 

PRIPOROČILA IN OBVEZNOSTI STARŠEV 
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 Starši so dolžni v vrtec voditi zdravega otroka in brez stvari 

in predmetov, ki bi ogrozile njihovo zdravje ali varnost ali 

zdravje in varnost drugih otrok. 

 Priporočamo, da ima otrok v vrtcu rezervna oblačila. 

Straši naj pripeljejo v vrtec otroka, ki je oblečen primerno  

vremenskim razmeram in dejavnostim, ki se izvajajo v 

vrtcu. 

 Straši morajo poskrbeti za otrokovo osebno higieno in 

higieno oblačil.  V primeru pojava uši, so dolžni dosledno 

izvajati ukrepe razuševanja.  

 Otrok naj v vrtcu ne nosita nakita, ker je lahko nevarno. 

Nakit se lahko tudi izgubi ali poškoduje. 

 Strokovni delavki povejte nujno potrebne informacije o 

otrokovih zdravstvenih posebnostih, pri dnevnem sprejemu 

tudi o njegovem počutju.  

 V primeru bolezni otroka zadržite doma in vzgojiteljici 

sporočite vzrok izostanka. V vrtcu otrokom ne dajemo 

zdravil – razen na podlagi pisnega potrdila in priporočila 

zdravnika.  

 Priporočamo, da prebirate staršem namenjena pisna 

obvestila (oglasne  deske,  publikacija  za  tekoče šolsko 

leto …). 

 Upoštevajte meje soodločanja, sprejmite strokovne 

usmeritve vrtca. 

 Otrok naj v vrtec ne prinaša vrednejših predmetov. 

 Sporočite spremembo bivališča ali telefonske številke. 

 Redno plačujte oskrbnino, izračunano na podlagi odločbe. 
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 Z vidika otrokove koristi v vrtcu izvajamo dnevni program, 

ki je  zakonsko določen in lahko traja največ 9 ur. 

Priporočilo je, da je največ 9 ur v vrtcu tudi vaš otrok.  

 Spoštujte sprejete dogovore in naš poslovni čas. 

 

 

 

 

 
 

»V nas vseh je še vedno otrok, ki verjame v čudeže. 

 Za otroke so čudeži preproste reči.  

Vsak dan je čudežen – nepojasnjen,  

poživljajoč, vedno nov.« 

                                                (Karen Goldman) 
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