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OŠ VOLIČINA ENOTA VRTEC 

 

LETNI DELOVNI NAČRT VRTCA 
 
 
 
 

Otrok z vstopom v vrtec prvič vstopa iz družine v širšo skupnost. Seznanja se z novimi navodili, 
pravili. Pri vsakdanjih aktivnostih razvija socialne veščine. Zave se sebe in sveta okrog sebe. Razvija svojo 
osebnost. 

Letni delovni načrt vrtca (v nadaljevanju LDN) je splošni dokument vrtca (21. čl. Zakona o vrtcih 
Ur. l. RS št. 12, 29. 2. 1996, Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu, Ur. l. RS št. 41, 11. 7. 1997) in je strokovna in 
vsebinska podlaga LDN enot in LDN vzgojiteljic v oddelkih. 

Z LDN določamo: obratovalni čas vrtca; organizacijo dnevnega varstva otrok; programe vrtca; 
razporeditev otrok v oddelke; delo strokovnih in drugih delavcev v vrtcu; sodelovanje s starši; sodelovanje 
z izobraževalnimi, zdravstvenimi in drugimi organizacijami; mentorstvo pripravnikom; aktivnosti, s 
katerimi se vrtec vključuje v okolje; sodelovanje s šolami, ki izobražujejo delavce za potrebe vzgoje 
predšolskih otrok; program strokovnega izpopolnjevanja delavcev vrtca; program dela strokovnih organov 
vrtca ter kadrovske, materialne in druge pogoje, potrebne za uresničitev vzgojnega procesa. 

Vrtec pri OŠ Voličina je javni vrtec in izvaja javno veljavni program. Temeljna naloga vrtca je 
pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje 
pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. 

Predšolska vzgoja je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja, ki poteka po načelih: 
demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih, enakih možnosti za 
otroke in starše, upoštevanju različnosti med otroki, pravici do izbire in drugačnosti ter ohranjanju 
ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja (3. čl. Zakona o vrtcih Ur. l. RS 
št. 12, 29. 2. 1996). 

LDN potrdi vzgojiteljski zbor, sprejme Svet zavoda, soglasje da občina Lenart. 
Področja dejavnosti v vrtcu so gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. 

Načrtovanje življenja v vrtcu vključuje vsa področja dejavnosti in povezavo med njimi. Med področne 
dejavnosti, kot so moralni razvoj, skrb za varnost, zdravje in dnevna rutina – počitek, nega in prehrana, se 
prepletajo skozi vsa področja in so način življenja in dela v vrtcu. 
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1. OSNOVNI PODATKI O VRTCU 
 

Vrtec je priključen k OŠ Voličina in ima dve enoti: 
 

Enota vrtec Voličina 
Naslov: Sp. Voličina 82, 2232 Voličina 

Tel.: 02/729 57 58 
Vrtec v šoli tel.: 02/729 57 59 

E-pošta: vrtec.volicina@os-volicina.si 

Enota vrtec Selce  
Naslov: Selce 78,  2232 Voličina  

Tel.: 02/720 81 91  
E-pošta: vrtec.selce@os-volicina.si  

 
 
 
2. POSLOVALNI ČAS IN ORGANIZACIJA DELA 
 

Vrtec je priključen k OŠ Voličina. Ima dve enoti, enoto v Selcah in enoto v Voličini. Enota Selce 
ima eno skupino, enota Voličina ima pet skupin. Hrana za vrtec se pripravlja v šolski kuhinji. V enoto Selce 
se hrana dostavlja v termoportih. 

Obratovalni čas vrtca v obeh enotah je 10 ur, in sicer od 6:00 do 16:00. Odpiralni čas in urnike 
strokovnih delavcev oblikujemo na osnovi: potreb staršev po varstvu otrok, izraženih na vpisnih listih, 
spremljanja prihodov in odhodov otrok v vrtec, ter sprememb potreb otrok po počitku in morebitnih 
drugih vplivov, ki jih prepoznamo kot pomembne pri določanju urnikov. 
 
 
 
3. ORGANIZACIJA DELA MED PRAZNIKI IN POČITNIŠKEM ČASU 
 

Vrtec je odprt od ponedeljka do petka. Poslovni čas vrtca je prilagojen časovnim potrebam 
staršev po vključitvi otroka v vrtec. Celodnevni program traja 6 - 9 ur. Pred in po programu se otroci 
združujejo v enem oddelku.  

Predviden poslovni čas bo od 6:00 do 16:00.   
Vrtec (obe enoti) bo zaprt ob sobotah, nedeljah in praznikih. 
Iz izkušenj preteklih let število otrok v času počitnic upade. Zaradi racionalizacije in organizacije 

dela bomo pred nastopom počitnic pri starših preverili povpraševanje glede prisotnosti otrok v vrtcu za 
obdobja: jesenske počitnice od 2. 11. do 4. 11. 2022, novoletne počitnice od 27. 12. 2022 do 30. 12. 2022, 
zimske šolske počitnice od 30. 1. 2023 do 3. 2. 2023, v času prvomajskih počitnic od 28. 4. 2023 in v času 
poletnih počitnic od 26. 6. 2023 do 31. 8. 2023. V tem času bo enota Selce zaprta. Odprta bo enota vrtca 
v Voličini, zato bodo otroci iz enote vrtca v Selcah, ki bodo potrebovali varstvo, obiskovali enoto vrtca v 
Voličini. Enota Selce bi bila odprta le v primeru, da se v navedenem času prisotnost otrok ne bi zmanjšala. 

V času, ko se zaradi odsotnosti število otrok v skupini zmanjša, se bodo skupine združevale. V 
kolikor bo v vrtec prijavljenih manj kot 5 otrok, vrtec ne bo odprt. 

Starši so o času dopustov strokovnih delavk ter o združevanju otrok obveščeni preko sporočil na 
oglasnih deskah. Za otroke v počitniškem času skrbijo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic iz obeh enot. 

 
Vodja vrtca 

Klavdija Žabčič: vsak četrtek od 7:00 do 14:30 v pisarni enote Voličina.  
 
Svetovalna služba 

Svetovalno delo v vrtcu Voličina opravlja ga. Natalija Ornik Kramberger. 

mailto:vrtec.volicina@os-volicina.si
mailto:vrtec.selce@os-volicina.si
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 Za uresničevanje temeljne naloge in cilja vrtca svetovalna delavka pri svojem delu sodeluje s 
starši, vzgojiteljicami, pomočnicami vzgojiteljic, z vodstvom vrtca in z zunanjimi inštitucijami. 

Čas namenjen vrtcu: vsak torek od 10:25 do 11:10 in četrtek od 9:20 do 11:10   
Svetovalna delavka je za starše in strokovne delavce dosegljiva na e-mail: natalija.ornik-

kramberger@os-volicina.si in tel. št. 02 729 57 58. 
 
 
4. RAZPOREDITEV OTROK V ODDELKE IN ZAPOSLENI V VRTCU 
 

V začetku septembra 2022 je v vrtec vključenih 95 otrok, od tega je 21 novincev. Do aprila 2023 
bomo sprejeli še 7 otrok novincev. Od vseh vključenih otrok je 24 otrok pred vstopom v šolo, 6 Mavric in 
18 Utrinkov.  
 

Enota Vzgojiteljica Pomoč. vzgojiteljice Star. obdobje Skupina Št. otrok 

Selce Jelka Lešnik Mihaela Petrič II. (3–6 let) Mavrice 20 

Voličina Sabina Plohl Sabina Horvat I. (1–2 leti) Snežink
e 

7 

Voličina Karmen Markuš 
. 

 10. 2019  
 
 

Vesna Lončarič 
 
 

I. (2–3 leta) Zvezdice 14 

Voličina Nastja Črnčič Ana Družovič I. (2–3 leta) Lunice 13 

Voličina Klavdija Žabčič 
 

Larisa Mahorič II. (3-4 leta) Sončki 18 

Voličina Tanja Krajnc Simona Erman II. (5-6 let) Utrinki 23 

 
 
5. DELOVNI ČAS STROKOVNIH DELAVCEV 
 

Urniki strokovnih delavcev se oblikujejo skladno z zakonodajo (delovna obveznost, štiri in šest 
urno sočasnost v oddelkih) in glede na potrebe staršev po varstvu, v sklopu poslovnega časa vrtca. 
Upošteva se tudi prihode in odhode otrok v posameznih oddelkih.  

• Neposredno delo z otroki v oddelku - vzgojiteljice 6,5 ur (od tega 30 minut odmora), - 
pomočnice vzgojiteljic 8 ur (od tega 30 minut odmora).  

• Ostalo: priprava na vzgojno delo, priprava in izvedba roditeljskih sestankov ter govorilnih ur, 
strokovni aktivi, timi, vzgojiteljski zbori, delni vzgojiteljski zbori, študijske skupine, urejanje 
kabinetov, delavnice za starše, prireditve na nivoju enote, priprava na vrtec v naravi ter ostala 
izobraževanja na nivoju vrtca.  

• V primeru, da delavki v oddelku zamenjata delovni čas, vzgojiteljica dela do ure, ki jo ima 
tistega dne na urniku njena pomočnica. 

• Strokovne delavke prihajajo na delo postopno do 8:00 ure in odhajajo postopno do 16:00.  

• Rok Šnofl pomočnik vzgojitelja, vsak četrtek od 7:00 do 14:30 v skupini Sončki; vsak dan 
odpiranje vrtca enota Voličina (od 5:30 do 7:00) in zapiranje vrtca enota Selce (od 14:00 do 
16:00).  

 
6. DRUGI DELAVCI V VRTCU 

 
Klavdija Babič, računovodkinja, tel.: 02/729 57 53, 
Vesna Denjo, tajnik VI, tel.: 02/729 57 50; e-pošta: tajnistvo@os-volicina.si, 
Anita Ruis, pomočnica kuharice, pomivalka, čistilka in perica, 
Katica Ploj – čistilka, 

mailto:tajnistvo@os-volicina.si
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Janez Brunčič,  hišnik – vzdrževalec (delno). 
Glede na potrebe za boljšo kakovost vrtca, se lahko delovni čas strokovnih delavcev med letom tudi 

spremeni. 
 
 
7. DODATNE ZADOLŽITVE STROKOVNIH DELAVK 
 

• Odgovorna za preverjanje ustreznosti čiščenja v enoti Voličina je Klavdija Žabčič. 

• Odgovorna za preverjanje ustreznosti čiščenja v enoti Selce  je Jelka Lešnik. 

• Odgovorna za preverjanje ustreznosti igral na igrišču v enoti Voličine je Klavdija Žabčič, Karmen 
Markuš. 

• Odgovorna za preverjanje ustreznosti igral na igrišču v enoti Selce je Jelka Lešnik. 

• Odgovorna za športni in glasbeni kotiček v sodelovanju z vsemi je Sabina Plohl. 

• Odgovorna za oglasno desko in urejenost večnamenskega prostora sta Nastja Črnčič in Ana 
Družovič v dogovoru z ostalimi strok. delavkami I. starostnega obdobja. 

• Odgovorni za igrišče, prostor z igračami (urejanje, čiščenje) je Sabina Horvat.  

• Odgovorna za omaro z likovnim materialom je Vesna Lončarič. 

• Odgovorna za prostor v šoli, kjer shranjujemo didaktični material, je Simona Erman v 
sodelovanju z vsemi.  

• poverjenica za reviji Cicido in Zmajček v enoti Selce je Jelka Lešnik. 

• Poverjenica za Cicido in Zmajček v enoti Voličina je Klavdija Žabčič. 
 
 
 

8. MENTORSTVO 
 

Vrtec bo nudil mentorstvo dijakinjam in študentom našega kraja, ki se izobražujejo za vzgojitelja 
predšolskih otrok (III. gimnazija Maribor, Pedagoška fakulteta Univerza Maribor, Pedagoška fakulteta 
Univerza na Primorskem).  
 
 
 
9. PROGRAMI V VRTCU 
 

• Dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur, vključuje zajtrk, kosilo in popoldansko malico. 

• Poldnevni program, ki traja od 4 do 6 ur, oziroma od 700 do 1330, vključuje zajtrk in kosilo.  
Navedena programa sta namenjena otrokom prvega in drugega starostnega obdobja. Strokovna 

podlaga za doseganje ustrezne ravni kakovosti dela predšolske vzgoje je kurikulum za vrtce. 
V okviru programa nudimo: 

• Obogatitvene dejavnosti vrtca: izvajajo jih strokovne delavke vrtca v času, ko je otrok redno v 
vrtcu. Za dejavnosti starši ne plačajo. Dejavnosti so: 
o izposoja knjig v Knjižnici Lenart, v prostorih OŠ Voličina, 
o praznovanja rojstnih dni, 
o različna praznovanja praznikov in posebnih dni in tednov. 

• Dopolnilne dejavnosti vrtca: izvajajo se glede na želje in interese staršev. Dejavnosti so 
plačljive: 
o vrtec v naravi za otroke pred vstopom v šolo, če bo dovolj prijavljenih otrok,  
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o plavalni tečaj za otroke pred vstopom v šolo, če bo dovolj prijavljenih otrok, 
o lutkovno gledališče – abonma,  
o strokovne ekskurzije. 

 
 
 

10. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V VRTCU 
 

S pomočjo Kurikula za vrtce določamo vsebine, dejavnosti ter pripravljamo pogoje za njihovo 
izvedbo. Pri tem dajemo prednost prostorski in časovni organizaciji življenja v oddelku in raznolikosti pri 
izbiri vsebin. Vzgojiteljice skrbno načrtujemo delo v oddelkih tako, da so vanj preko igrivih in otrokom 
privlačnih dejavnosti vpletene vsa področja Kurikula – od gibanja, jezika, narave in družbe do umetnosti 
in matematike. S skupnimi tematskimi sklopi poskrbimo, da pomembna področja, kot je skrb za zdravo 
telo in ekologija spoznavajo prav vsi otroci, na način, primeren njihovi starosti. Poudarek je na socializaciji, 
usvajanju dnevne rutine ter uvajanju novih spretnosti in znanj, preko katerih otroci pridobivajo nove 
izkušnje in znanja. Otroci med seboj tkejo dobre prijateljske odnose, v vrtec prihajajo sproščeni in se 
veselijo novih doživetij. 

 
 
 
 
 
 
 

Dejavnosti in  aktivnosti otrok I. st. obd. II. st. obd. 

Prihodi otrok v vrtec, dejavnosti po izbiri otrok. 
Otroci se zbirajo v večnamenskem prostoru vrtca. 
6:30 Sončki in Utrinki v prostorih šole. 

od 5:30 oz. 6:00 do 8:00 

Zajtrk 
Pred zajtrkom si otroci umijejo roke, dežurni 
razdelijo papirnate serviete. 

8:00–8:30 8:00–8:30 

Različna področja dejavnosti v prostorih vrtca in na 
prostem: 

• nega in varstvo otrok, 

• skrb za sebe in navajanje na samostojnost, 

• vodene dejavnosti, 

• sadna malica in 

• igra v notranjih (večnamenski prostor, 
telovadnica) ali zunanjih prostorih (igrišče 
vrtca, bližnja in širša okolica vrtca) 

8:30 –11:00 8:30 –11:30 

Malica - sadje in napitek. 9:30 9:30 

Priprava na kosilo in kosilo. 11:00–11:30 11:30–12:00 

Počitek – poslušanje pravljice, glasbe. 11:30–13:30 12:00–14:00 

Malica 13:30–14:00 14:00–14:30 

Igra po želji otrok, odhodi otrok domov. 
Utrinki se pridružijo Sončkom, ob 15:30 se odpravijo 
v prostore vrtca. 

14:00–16:00 
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11.  PREDNOSTNE NALOGE VRTCA 
 

Prednostna in stalna naloga našega vrtca ostajata skrb za kakovost, in gibanje za zdrav celostni 
razvoj otroka.  

Načrtovanje vzgojnega dela je posledica opazovanja otrok, ki je zlasti pomembno v uvajalnem 
obdobju, ko dobimo novo skupino. Na podlagi interesov in želja otrok, pobud staršev, z upoštevanjem 
ciljev in načel ter trenutnih situacij, ki se pokažejo, načrtujemo dejavnosti iz različnih področij:  

• gibanje 

• jezik  

• umetnost; likovna, glasbena, plesna, dramska, AV dejavnosti 

• narava 

• družba  

• matematika  
V vrtcu načrtujemo delo po tematskih sklopih, kljub temu pa si dopuščamo fleksibilno, odprto 

možnost za vnašanje zanimivih podtem, katere bomo izbirale strokovne delavke glede na interese – preko 
opazovanja otrok, vpliva okolja in trenutnih izzivov in situacij ter pobud staršev.  

Letošnja rdeča nit vrtca je  Skupaj se imamo dobro/počutim se dobro in se navezuje na temo 
letošnjega Tedna otroka. Zraven prijateljstva bomo v ospredje postavili naše počutje. 

Cilj:  
da se otroci spoznajo s svojim počutjem (utrujen, zadovoljen, bolan …), čustvi (srečen, vesel, 

zaskrbljen, prestrašen ...) in zaznajo razlike ob različnih priložnostih (sposoben, utrujen, močan, zadihan, 
z bolečino, pol energije, sproščen …). Različne situacije, ki jih v vrtcu organiziramo vsakodnevno, jim 
omogočajo spoznavanje in opazovanje razlik. Seveda, če jim pri tem pomagamo.  

(NIJZ Zdravje v vrtcu) 
Prednostne naloge: 

• Navajanje otrok na samostojnost 
Pri mlajših otrocih na samostojnost pri hranjenju, umivanju rok, slačenju in sezuvanju. Pri 

starejših otrocih pa na samostojnost pri oblačenju, obuvanju, toaletnem treningu in na samostojnost pri 
hoji (brez vrvice). 

• Gibanje in učenje v naravi in iz narave.  Narava kot motivacijski element za igro in 
učenje otrok, spodbujanje uporabe naravnih materialov (ELaDiNa) 

Prepoznati, osvetliti in izkoristiti možnosti in priložnosti, ki jih nudi učenje v naravi ter tako 
izboljšati otrokove sporazumevalne zmožnosti.  

• Od črte do črke – razvijanje predopismenjevalnih spretnosti 
Otrokom zagotavljati spodbudno učno okolje in zanje pripraviti raznovrstne dejavnosti za 

spodbujanje razvoja govora.  
Otroke spodbujati pri uporabi in razvoju dobrih komunikacijskih in na splošno govornih vzorcev.   
Osveščati starše o pomenu govornega razvoja otrok. 

• 365 dni telovadimo vsi  (MEDIA ŠPORT, društvo za šport, okolje, izobraževanje in 
kulturo) 

Vsak dan se z otroki najmanj 5-10 minut načrtno razgibavamo. Na ta način bodo otroški možgani 
po gibanju delovali učinkovitejše, neprimerno bolje bodo organizirani, otroci bodo ostali dlje časa zbrani, 
bistveno manj bo v njih napetosti in tudi STRESA. Ni posebne potrebe opisovati pomen zadostnega gibanja 
na otrokovo težo, prekomerno debelost, samopodobo … 
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12. POSLANSTVO IN  VIZIJA NAŠEGA VRTCA 
 

• Omogočanje in zagotavljanje razmer za prijetno počutje otrok ter varnega, zdravega in za 
učenje spodbudnega okolja, v katerem so možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje 
življenje enake ne glede na spol, telesno zgradbo in duševni razvoj, nacionalno pripadnost, 
kulturni izvor in veroizpoved; 

• spoštovanje in upoštevanje individualnih posebnosti in različnosti otrok; 

• upoštevanje Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcu; 

• kakovostno izvajanje Kurikuluma za vrtce (zapisanega in prikritega); 

• dobri medsebojni odnosi v kolektivu in razvoj sodelovalne kulture; 

• soudeleženost otrok v procesu vzgoje in izobraževanja; 

• povezovanje med oddelki in enotama; 

• raznolike in aktivne oblike sodelovanja s starši; 

• povezovanje, sodelovanje z lokalnim okoljem; 

• različne oblike medgeneracijskega sodelovanja; 

• negovanje in razvijanje pripadnosti vrtcu; 

• motiviranje kolektiva za stalno strokovno izobraževanje (na strokovnem področju in na 
področju osebnostne rasti); 

• stalna praksa izvajanja (individualnih, medsebojnih) hospitacij; 

• zagotovitev pogojev za spodbudno učno in delovno okolje; 

• ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja; 

• skrb za okolje; 

• promocija vrtca – nadaljevanje načina dela, po katerem smo prepoznavni. 
 

Naša vizija je ostati vrtec, v katerem se otroci, starši in delavci dobro počutijo, zato se bomo 
trudili za vzgojo, ki spodbuja prijazne medsebojne odnose. Dobrobit otroka in razvijanje njegovih 
potencialnih sposobnosti bodo izhodišče našega dela, ki ga bomo uresničevali s programskimi izhodišči 
kurikula, s poudarkom na igri, bivanju in povezovanju z okoljem, v katerem živimo. Želja vsakega od nas 
je, da otrok skozi igro doživi »svet«. Skozi igro raziskuje, doživlja, čuti, živi … Strokovne delavke bomo 
otroke spodbujale k temu, da razvijajo samostojnost pri vseh aktivnostih.  Poudarjale bomo pomen 
spontane in raziskovalne igre otroka od vstopa v vrtec dalje z nasmehom na obrazu in iskrico radovednosti 
v očeh.  
       
 
 
13. UVAJALNI MESEC 

 
Za starše otrok novincev pripravimo uvodni roditeljski sestanek ( 25. 8. 2022 ). Seznanimo jih z 

načinom uvajanja ter življenjem v vrtcu. Starši prejmejo zgibanko o napotkih za uvajanje otrok novincev. 
Starši imajo pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec. Uvajalni dnevi so prvi teden v septembru.  

Mesec september je uvajalni mesec, v katerem velik poudarek namenjamo medsebojnemu 
spoznavanju ter vključevanju otrok v skupino s čim manj stresa. Trudimo se, da otroci začutijo, da so v 
vrtcu zaželeni, varni, ljubljeni, predvsem pa, da se prijetno počutijo.  
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14. SKUPNE DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE VRTCA 
  

Dejavnost Namen in vsebina Izvedbeni rok 
Nosilka 

Dejavnosti 

Praznujmo 
rojstni dan 

Dan namenimo slavljencem, ki imajo možnost 
izbirati igre in dejavnosti.. Praznujemo s 
sadjem, ki je zloženo v obliki torte oziroma po 
domiselnosti staršev. Otroku prižgemo svečke. 
Ostale dejavnosti so glede na dogovor 
posamezne skupine.  

Na dan, ko ima 
otrok rojstni 
dan Vse strokovne 

delavke 

Množični tek 
otrok 2022 

Spodbuja otroke k prvim atletskim korakom in 
želi ozavestiti sodelujoče o pomenu zdravega 
načina življenja. 

21. 9. 2022 
Klavdija Žabčič 

Teden otroka  
 

Moto: Skupaj se imamo dobro. 
Povezavo so našli z naslovom pesmi “Skp se 
mava dobr” pri otrocih zelo priljubljenega 
NIPKEja, ki bo letos ambasador. Podatki TOM 
telefona kažejo, da je prijateljstvo nekaj, po 
čemer mladi najbolj hrepenijo, da se imajo 
dobro s sovrstnikom, ki mu lahko zaupajo, zato 
se tokrat osredotočamo na pomen povezanosti, 
druženja, prijateljstev, pogovarjanja v živo, 
skupnih dogodivščin, sproščenosti in zabave. 
Vrtci bodo povabljeni k sodelovanju na likovnem 
in plesnem natečaju. 

3. 10.–9. 10. 
2022 
 

• Obisk 
policista 

• Obisk 
gasilcev 

• Pravljična 
urica 
 

Klavdija Žabčič 
Jelka Lešnik  
 
Vse strokovne 
delavke vrtca. 

Tradicionalni 
slovenski 
zajtrk  
 

Ozaveščati otroke in starše o pomenu zajtrka v 
okviru prehranjevalnih navad in pomenu in 
prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega 
izvora. Otrokom je ponujen zajtrk iz slovenskih 
pridelkov. 

17. 11. 2022 – 
obisk čebelarja 
g. Aleša 
Vaneka 
18. 11. 2022 – 
slovenski zajtrk 

Klavdija Žabčič 
Vse strokovne 
delavke. 
 

Čebelja pot Planetu Zemlja prijazen vrtec 
14. 11.- 18. 11. 
2022 

Karmen Markuš  
Vse strokovne 
delavke vrtca 

Miklavževo 
presenečenje  
 

Spoznavanje tradicije, vezane na praznovanje, 
razvijanje prazničnega vzdušja in pričakovanja. 
Otroci najdejo darilca (suho sadje). 

6. 12. 2022 
Vse strokovne 
delavke. 

Novoletno 
škratovanje 
 

Razvijanje in utrjevanje vezi med družino in 
vrtcem ter krepitev zaupanja. Otrokom ponuditi 
veselo pričakovanje praznikov. 
Predstava strokovnih delavk vrtca. 

14. 12. 2022 Simona Erman 
Mihaela Petrič 
Klavdija Žabčič  
Vse strokovne 
delavke 

Novoletno 
rajanje 
 

Otrokom ponuditi zabavo. Novoletno rajanje 
popestrimo z glasbo, oziroma je izvedba v 
okviru domiselnosti posamezne skupine. 

21. 12. 2022 
Vse strokovne 
delavke. 
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Praznično 
kosilo 
 

Otrokom omogočiti praznično vzdušje ob 
pogrnjenih mizah. V skupinah se pripravijo 
praznični pogrinjki. 

22. 12. 2022 
Vse strokovne 
delavke. 

Obisk Božička 
 

Praznično vzdušje in pričakovanje, spoznavati 
lik Božička. Vsak otrok prejme knjigo. 

23. 12. 2022 mag. Anton 
Goznik 

Čas brez igrač 

Otroke spodbuditi k razmišljanju o tem, s čim in 
kako se še lahko igrajo, kaj vse nam za igro 
ponuja okolje in narava. Hkrati pa želimo večjo 
povezanost in komunikacijo med otroki. Z  
nestrukturirani materiali pa želimo  pri otrocih 
spodbujati domišljijo in ustvarjalnost. 

Januar 2023 

Sabina Plohl 
Vse strokovne 
delavke. 

Teden 
kulture  
 

Pridobivanje pozitivnega odnosa do literature in 
doživljanje ugodja, veselja in zabave. 

6. 2. - 10. 2. 
2023 

Nastja Črnčič v 
sodelovanju z 
vsemi strok. 
delavci. 

Več obrazov 
enega pusta 

Razvijanje pustnega, sproščenega, veselega 
razpoloženja. Spoznavati in ohranjati tradicijo 
pustnega časa na Slovenskem. 

21. 2. 2023 
Vse strokovne 
delavke. 

Teden 
družine 
 

Družina v sodelovanju z vsemi strokovnimi 
delavci.  
Družina in njihove medsebojne vezi so temeljno 
gibalo človekovega psihičnega razvoja. Vrtec se 
trudi, da čim bolj sodelujemo z družino. Izvedba 
je prepuščena idejam in pobudam otrok in 
strokovnih delavk posamezne skupine.  

 
20. 3. 2021 – 
24. 3. 2023 

Vse strokovne 
delavke. 

Dan odprtih 
vrat vrtca 
 

Seznanitev staršev, ki nimajo vpisanih otrok v 
vrtec, s prijetnim življenjem otrok v vrtcu. Za 
otroke, ki vrtca ne obiskujejo, bodo vzgojiteljice 
pripravile igralne urice v vrtcu. Starše bodo 
seznanile z dejavnostmi in igrami otrok v vrtcu. 

 
23. 3. 2023 

Klavdija Žabčič in 
Jelka Lešnik. 

 
 

Eko teden 
»Eko je kul« 
 

Otrokovo poseganje v okolje pomeni razvijanje 
sposobnosti za vedno večjo samostojnost in 
neodvisnost. Posegati v okolje, biti aktiven, 
pustiti svoj pečat v okolju, je osnovna človekova 
potreba, ki je še posebej prisotna pri otroku. 

 
 
April 2023 
 
 
 

Karmen Markuš 
Vse strokovne 
delavke. 

Gibalčkov 
teden  
 

Izvajanje različnih gibalnih dejavnosti v skladu z 
otrokovim gibalnim razvojem. Druženje s 
športnikom. 

Mesec maj 
2023 

Larisa Mahorič 
Vse strokovne 
delake. 

Zaključna 
prireditev 
vrtca 

Zaključna prireditev bo v okviru mota  
Junij, 2023 

Vse strokovne 
delavke. 
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15. PRIPRAVA ČLANKOV ZA OBJAVO V ŠOLARČKU 
 

Članek s fotografijami v priponki pošljemo vzgojiteljice po e-pošti Daniju Sajtlu do 15. v mesecu 
po naslednjem razporedu: 

• september: skupina Mavrice, 

• oktober: skupina Utrinki, 

• november: skupina Sončki, 

• december: skupina Lunice, 

• januar: skupina Zvezdice, 

• februar: skupina Snežinke, 

• marec: skupina Mavrice, 

• april: skupina Utrinki, 

• maj: skupina Sončki,  

• junij: mini maturanti. 
 
16. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI VRTCA 

 
Obiski knjižnice 
V vsakem oddelku vrtca imajo otroci možnost obiskov knjižnice Lenart v prostorih OŠ Voličina.  
 
Nastopi otrok izven vrtca 
Sodelovanje na krajevnih proslavah v kulturnem domu v Selcah in v Voličini po predhodnem 

dogovoru, in sicer: 
 

Prireditev Datum Nastopajoči Nastopajoči 

V pričakovanju 20. 12. 2022 Skupina Sončki Utrinki 

Prireditev ob materinskem dnevu 23. 3. 2023 Skupina Lunice Sončki 

Otroci in učenci pojemo, plešemo 
ter igramo 

25. 4. 2023 Skupina Mavrice Mavrice 

Prireditev ob zaključku šolskega 
leta, nastop mini maturantov 

16. 6. 2023 
Skupini Sončki in 
Vrabčki – bodoči 

šolarji 

Jelka Lešnik 
Tanja Krajnc 

 
 
17. DOPOLNILNE DEJAVNOSTI VRTCA 
  

Dejavnost Termin Udeležba Nosilke dejavnosti 

Plavalni 
tečaj 

Od 17. 4. do 21. 4. 
2023 

Skupini Utrinki in 
Mavrice 

Jelka Lešnik in 
Tanja Krajnc 

Vrtec v 
naravi 

Od 19. 6. do 21. 6. 
2023 

Skupini Utrinki in 
Mavrice 

Jelka Lešnik in 
Tanja Krajnc 

Lutkovni abonma - 
Lutkovno gledališče 

Maribor 

23. 2. 2023 – Drobtine 
iz mišje doline 

6. 4. 2023 Bimberli 

Skupine  Sončki, 
Mavrice in Utrinki 

Jelka Lešnik, 
Klavdija Žabčič, 

Tanja Krajnc 

Zaključna 
ekskurzija 

Junij 2023 
Skupine  Sončki, 

Mavrice in Utrinki 

Jelka Lešnik, 
Klavdija Žabčič, 

Tanja Krajnc 
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18. PROJEKTI V VRTCU 
 

Projekt Planetu Zemlja prijazen vrtec, s katerim želimo doseči, da bi odgovoren odnos do 
sočloveka, vseh živih bitij in narave postal način življenja naslednjih generacij. Eko - beri projekt – eko 
branje za zdravo življenje. V projekt so vključene vse skupine vrtca.  Čebelja pot - skozi projekt se bodo 
otroci pobliže spoznali z delom čebelarjev in čebelami, ki imajo v našem vsakdanjem življenju precej večjo 
vrednost, kot se je zavedamo. V projekt so vključene vse skupine vrtca.  Koordinator obeh projektov je  
Karmen Markuš. 

 
Projekt NA-MA POTI – naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja 

in reševanja problemov - projekt ZRSŠ – v projekt vključene vse skupine vrtca – koordinator projekta 
Klavdija Žabčič. 

Otroci raziskujejo naravo in se seznanjajo z matematiko, ki je prisotna dnevno pri igri. 
Sodelujemo v projektu NA-MA POTI. Pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti vključujemo 

matematično/naravoslovno/finančno pismenost, kritično mišljenje, reševanje problemov, krepimo odnos 
do naravoslovja in matematike, spodbujamo učno motivacijo ...  

Pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti posebno pozornost namenjamo razvoju 
naravoslovne/matematične/finančne pismenosti z uvajanjem gradnikov in tudi spremljanju razvoja le-teh. 
V svoji vzgojni praksi razvijamo in preizkušamo didaktične pristope, ki bodo to omogočili. Z izvajanjem 
dejavnosti, ki vključujejo didaktične strategije in pristope, udejanjamo strategije prožnih oblik učenja. 
    

Projekt ElaDiNA - projekt temelji na raziskovanju in spodbujanju jezikovnih zmožnosti otrok z 
aktivnostmi v naravi. Namen projekta je prepoznati, osvetliti in izkoristiti možnosti in priložnosti, ki jih 
nudi učenje v naravi, ter tako izboljšati otrokove sporazumevalne zmožnosti.  

 
Projekt Naša mala knjižnica - namenjen je spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti ter 

spoznavanju drugih kultur. Vsak otrok bo prejel ustvarjalnik z izvirnimi nalogami na temo predstavljenih 
knjig. Izdelali si bomo literarnega junaka, ki bo poleg knjig in ustvarjalnika potoval z otroki domov. V 
igralnici si bomo izdelali bralni kotiček ter bralni vlak. (koordinator projekta Tanja Krajnc) 
                  

Projekt Zobokroki/Zobomiška – s projektom otroke spodbujamo k rednemu umivanju zob, jih 
seznanimo s pravilnim načinom umivanja in pomagamo pri premagovanju strahu pred zobozdravnikom. 
Koordinator projekta je Klavdija Žabčič; izvajalec ZD Lenart, ga. Ksenija Škerbot.  
 

Skupina Termin 

Snežinke Pomlad 2023 

Zvezdice Pomlad 2023 

Lunice 18. 10. 2022 ob 9:00 

Sončki 18. 10. 2022 ob 9:30 

 
Projekt Zobni alarm – koordinator projekta je Klavdija Žabčič, izvajalec ZD, Ksenija Škerbort.  S 

programom Zobni alarm otrokom in staršem prenašamo znanje o pravilni negi zob in dlesni, zgradbi zob, 
škodljivih bakterijah, zdravi prehrani ter ustreznih pripomočkih za ščetkanje na inovativen način.  

Projekt Program zdravstvene vzgoje v vzgojno varstveni organizaciji - koordinator projekta je 
Klavdija Žabčič; izvajalec ZD Lenart. V skrb za zdravje sodijo učenje, informiranje, ozaveščanje o zdravju in 
zdravem načinu življenja. Promocija zdravja, preventivne dejavnosti in zmanjševanje neenakosti so 
pomembni načini delovanja na področju zdravja otrok.  
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Skupina Termin 

Utrinki 19. 10 2022 (9:00-10:00) in 9. 11. 2022 (9:00-10:00) 

Mavrice 20. 10. 2022 (9:00-10:00) in 10. 11. 2022 (9.00-10:00)  

 

Projekt V krogu – je projekt na ravni vrtca, vanj so vključene vse skupine in je del rutine v vrtcu.  
Projekt Gibalček – projekt na ravni vrtca, vanj so vključene vse skupine, vodji projekta  sta 

Karmen Markuš in Sabina Plohl. 
Cici Vesela šola, projekt je namenjen vsem skupinam II. starostnega obdobja, zadolžene so 

vzgojiteljice sodelujočih skupin.
 
 

19. DEJAVNOSTI POVEZANE S PREHRANO 
 

• Praznovanje rojstnega dneva v vrtcu je za otroka najbolj pomemben praznik, saj je edini, 
ki je individualen. Rojstni dan je priložnost za spodbujanje razvoja, pozitivnih čustev in 
socialnih odnosov znotraj posamezne skupine. Otroke navajamo na družabnost, 
izkazovanje pozornosti v medsebojnih odnosih in predvsem na odnos vrednotenja 
prejetega darila, ki mu ga podari skupina otrok.  

• Voden pogovor z otroki o zdravi prehrani, izdelamo si prehransko piramido, otroci 
izrezujejo iz časopisnega papirja različno hrano in živila. 

• Razvrščanje (otroci imajo slike zdrave in manj zdrave hrane. Le te sličice odlagajo v krog z 
zdravo hrano ali manj zdravo.) 

• Priprava sadnega krožnika za malico. 

• Pitje nesladkanega čaja ali vode. 
 
 

20. VZGOJA ZA ZDRAVJE 
 

Z vidika vzgoje za zdravje je pomembno, da otroke že v predšolskem obdobju navajamo na zdrav 
način življenja. 

V predšolskem obdobju se intenzivno razvija otrokova samostojnost, samoiniciativnost, 
radovednost, komunikacija, sposobnost razmišljanja, ustvarjalnega izražanja in pozitivne podobe o sebi. 
To obdobje je pomembno za osvojitev osnovnih znanj s področja varovanja in krepitve zdravja. Zato je 
tako pomembno, da ga ne zamudimo in da zgodaj začnemo z motivacijo za zdravo odraščanje in ravnanje 
po smernicah zdravega načina življenja.  

Ključne vsebine:  

• prehrana  

• gibanje  

• osebna higiena / nalezljive bolezni  

• preprečevanje poškodb  

• skrb za lastno zdravje 
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21. SODELOVANJE Z OKOLJEM IN RAZNIMI ORGANIZACIJAMI 
 

Vrtec pri OŠ Voličina bo tudi v tem šolskem letu sodeloval z raznimi ustanovami, organizacijami 
in društvi v našem kraju in širšem okolju, in sicer: 

• s Knjižnico Lenart, 

• s Šolsko knjižnico OŠ Voličina, 

• z Zdravstvenim in zobozdravstvenim domom Lenart, 

• z Inštitutom za varovanje zdravja, 

• s Pedagoško fakulteto Maribor, 

• s III. gimnazijo Maribor, 

• z Zavodom RS za šolstvo OE Maribor, 

• s KS Voličina, 

• s podjetjem Saubermacher, 

• s Čebelarskim društvom Lenart, 

• s Čebelarskim društvom Sv. Ana, 

• s Športnim društvom Voličina, 

• z Lutkovnim gledališčem Maribor,  

• s CŠOD, 

• s PGD Voličina in Selce, 

• z LD Voličina, 

• s Kegljaškim društvom Selce,  

• s posameznimi krajani, 

• z OŠ Voličina in njenimi učenci, 

• z Zavodom Hrastovec – bivalna enota Voličina. 
 
 
22. SODELOVANJE S STARŠI 
 

Sodelovanje med vrtcem in starši bo temeljilo na obojestranskem sodelovanju. Dejavnosti bodo 
pripravljene in izvedene z namenom druženja in bogatenja dela ter bivanja v vrtcu. Skupna druženja in 
srečanja bodo priložnost za sproščeno in neposredno sodelovanje otrok, staršev in strokovnih delavk. Ob 
skupnih aktivnostih s starši jim bomo omogočali spoznavati nekatere načine dela v vrtcu, prav tako pa 
bodo lahko preizkusili svoje ustvarjalne sposobnosti in se predajali igri. Na ta način želimo omogočiti 
staršem boljši vpogled v delo vrtca, v to, kako se njihov otrok znajde znotraj skupine in vrtca. Vse to pa 
tudi z namenom ustvarjanja pozitivnih odnosov med nami, otroci in starši. 

Svet staršev: iz vsakega oddelka je izvoljen predstavnik vključen v svet staršev šole. 
 
Roditeljski sestanki 

Uvodni roditeljski sestanek za starše otrok novincev je bil 25. 8. 2022 ob 17:30 v večnamenskem 
prostoru vrtca enote Voličina.  

1. roditeljski sestanek po skupinah za vse starše vrtca bo potekal v času od 13. 9. 2022 (Snežinke, 
Lunice, Sončki), 19. 9. 2022 (Lunice in Utrinki), 20. 9. 2022 (Mavrice) ob 16:30. 

2. oddelčni roditeljski sestanek  načrtujemo v mesecu aprilu 2023.  
Pogovorne urice 
Individualni pogovori glede na želje staršev in ugotovitve strokovnih delavcev bodo vsako tretjo 

sredo v mesecu, razen v mesecu, ko imamo načrtovana srečanja s starši ali roditeljski sestanek. 
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V primeru slabše epidemiološke slike bodo pogovorne ure preko telefonskega pogovora po dogovoru s 
strokovno delavko.  
 
Družabna srečanja 
 

Vrsta srečanja Datum 

Škratovanje 14. 12. 2022 

Praznovanje z družino  marec 2023 

Veseli dan vrtca – zaključna prireditev junij 2023 

 
Pisna obvestila 

Vabila, obvestila, zloženke, publikacije, LDN oddelka (vse leto). 
 

Kotiček za starše 
Aktualne zanimivosti (vse leto). 

 
 
23. IZOBRAŽEVANJE–PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA DELAVCEV VRTCA 
 

S stalnim strokovnim izpopolnjevanjem bomo poglabljali svoja znanja, hkrati pa skrbeli za 
osebnostni in strokovni razvoj.  

V šolskem letu 2022/2023 bomo izvedli dva skupna seminarja v prostorih OŠ Voličina. Vsaka 
strokovna delavka si lahko izbere enodnevni seminar, ki se ga bo lahko udeležila. 

 
 
24. ŠTUDIJSKA SREČANJA 
 

V šolskem letu 2022/23 smo se študijskega srečanja  udeležile vse strokovne delavke vrtca: 
1. del: na daljavo; Predstavitev vsebinskih sprememb in razlogov za prenovo kurikuluma za vrtce; 

29. 8. 2022 
2. del: Predstavitev primerov izvedbenega kurikuluma iz vrtčevske prakse (september 2022) 

 
 
25. PEDAGOŠKE KONFERENCE  
 

V šolskem letu 2022/23 bomo izvedli štiri vzgojiteljske konference, in sicer:  
 

Vzgojiteljska konferenca Datum 

1. uvodna vzgojiteljska konferenca 25. 8. 2022 

2. vzgojiteljska konferenca 7. 12. 2022 

3. vzgojiteljska konferenca 8. 3. 2023 

4. vzgojiteljska konferenca 13. 6.2023 
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26. STROKOVNI AKTIV  
 
Vodja strokovnega aktiva je Karmen Markuš . 
 

Strokovni aktiv Datum 

1. strokovni aktiv 30. 8. 2022 

2. strokovni aktiv 8. 11. 2022 

3. strokovni aktiv 31. 1. 2023 

4. strokovni aktiv 9. 5. 2023 

 
 
27. KADROVSKI IN MATERIALNI POGOJI ZA URESNIČITEV VZGOJNEGA PROCESA 
 

V obeh enotah vrtca so ustrezni materialni pogoji in kadrovska zasedenost delovnih mest, da 
lahko vzgojni proces poteka nemoteno.   

Predlagani plan za letošnje šolsko leto: 

• nova igrala na vrtčevskem igrišču 
Zaradi subjektivnih ali objektivnih razlogov se lahko med letom Letni delovni načrt  spremeni. 

 

Klavdija Žabčič, vodja vrtca 


