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Vsi otroci so naši otroci, 

je rekel prijazni glas, 

vse frklje in smrklje in froci, 

vsi svetlih in temnih in kodrastih las, 

vsi naši! tudi tisti drugačni, 

drugačne usode in vere in ras, 

vsi beli in črni, vsi bolni in lačni 

so taki kot kdo izmed nas. 

Skupaj na tem svetu živimo, 

svet nam je skupna velika vas, 

kjer na srečo iščemo rimo 

in poslušamo božji glas, 

ki živeti in rasti veleva 

in biti odprtih rok 

za hudo, ki prizadeva 

vsak čas na milijone otrok! 

Vsi otroci na svet so rojeni 

za srečo in dober prid, 

vsak je podoben tebi in meni 

in vsak je sonce in vsak je svit. 

 (Tone Pavček) 
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Spoštovani starši, 

 

novo šolsko leto ponovno začenjamo v razmerah povezanih s 

COVID-19. Delo v vrtcu bo potekalo po modelu B - vrtec, kar v 

praksi pomeni, da bomo nadaljevali tako kot smo v preteklem 

letu zaključili. 

Najprej upamo, da smo vsi zdravi in da bo tako tudi ostalo. Delo 

in življenje v vrtcu bomo prilagajali navodilom Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport ter poskušali v čim večji meri 

upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

V danih razmerah bomo napeli vse sile, da bomo zagotovili 

nadaljevanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti na kar se da 

nemoten način, ki nam ga bo narekoval ritem izpostavljenosti 

virusnim obolenjem. 

Čeprav bo naše delo morda potekalo po drugačnih poteh kot smo 

jih vajeni pa bomo dosledno sledili viziji in poslanstvu vrtca. 

Predvsem pa bo naše delo temeljilo na medosebnem spoštovanju 

vseh – otrok, ki so nam zaupani, njihovih staršev, kot tudi vseh 

zaposlenih. Slednji se zavedamo, da je medsebojno sodelovanje, 

obveščanje, pomoč, odprtost in spoštljiva komunikacija temelj za 

dobro delo in skrb za naše najmlajše ter njihove družine.  

Naša pričakovanja do otrok so tesno povezana s tem, kaj je zanje 

dobro, kaj želijo, kaj jih osrečuje in kaj izpopolnjuje.  
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V predšolskem obdobju so otroci še, zelo zaupljivi, odprti in 

odkriti. Z zagotavljanjem kvalitetnih aktivnosti na vseh 

področjih dela in življenja v vrtcu ter ustreznih socialnih 

interakcij med njimi in njihovimi vzgojitelji bomo skrbeli za to, 

da bodo v našem vrtcu zadovoljni in srečni. 

Upoštevali in delovali bomo v skladu s KURIKULUMOM za vrtce 

in Kodeksom etičnega ravnanja v vrtcih. 

Želim si, da bi vam pričujoča publikacija služila, kot uporabno 

in koristno gradivo pri spoznavanju našega vrtca.  

 

Irena Travnikar, pomočnica ravnateljice, pedagoška vodja vrtca 
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                         1. Organiziranost vrtca 

OŠ KIDRIČEVO 

Kajuhova 10 

2325 Kidričevo 

RAVNATELJICA: ALENKA KUTNJAK 
    Telefon: 02 799 0632 

 

TAJNIŠTVO 

POSLOVNA SEKRETARKA: LJUDMILA MLAKAR 

Telefon: 02 799 0630 

 

PE VRTEC KIDRIČEVO 

Kajuhova 10 a 

2325 Kidričevo 

POMOČNICA RAVNATELJICE: IRENA TRAVNIKAR 

                       Telefon: 02 799 0132 

 

RAČUNOVODSTVO 

RAČUNOVODJA: ALEKSANDRA VINDIŠ 

Telefon: 02 799 0130 

       FAX: 02 799 0131 

E-MAIL:  info@vrtec-kidricevo.si 

Spletni naslov: http:/www.vrtec-kidricevo.si 

IGRALNICE:  1. st. obdobje: 02 799 0134      2. st. obdobje: 02 799 0135 

Poslovodni organ je ravnateljica. 

 

Pedagoška vodja vrtca je pomočnica ravnateljice. 

 

mailto:info@vrtec-kidricevo.si
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2. Obratovalni čas 

Vrtec je odprt vsak dan od ponedeljka do petka, in sicer med 5.30 in 16.00. Ob 

sobotah, nedeljah in praznikih je vrtec zaprt.  

Otrok prebiva v vrtcu od 6 do največ 9 ur dnevno!  

3. Vpis v vrtec 

V vrtec je mogoče vpisati otroke v starosti od 11. mesecev do vstopa v šolo 

oziroma, ko se staršu izteče starševski dopust v obliki polne odsotnosti z dela 

(to je še posebej pomembno v primeru podaljšanja porodniškega dopusta 

zaradi različnih zdravstvenih  razlogov pri otroku).  

 Enkrat letno se objavi javni poziv za vpis novincev za naslednje šolsko 

leto, ki se izvede v mesecu marcu. Javni poziv se objavi na spletni strani 

vrtca ter oglasni deski v prostorih vrtca. V primeru, da vrtec razpolaga s 

prostimi mesti, pa lahko starši otroka vpišejo in vključijo v vrtec kadarkoli 

tekom šolskega leta. 

 Odda se vloga za vpis otroka v vrtec, h kateri je potrebno priložiti 

zahtevana dokazila. 

 Otroke razporejamo glede na starost v oddelke prvega (od 1 do 3 let) in 

oddelke drugega (od 3 do 6 let) starostnega obdobja ali v kombinirani 

oddelek, v katerega so vključeni otroci obeh starostnih obdobij.  

 Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu 

komisija, ki se oblikuje v soglasju z ustanoviteljem – občino.  

Kdaj vpisati otroka v vrtec? 

Najprimernejši čas za vpis otroka v vrtec je takrat, ko se starša odločita in tudi 

trdno verjameta, da je vrtec prava izbira za njunega otroka. Otrok je zrel za 

vrtec že ob koncu 1. leta starosti.  
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4. Prvič v vrtec in prehod v nov oddelek                                        

Gre za veliko spremembo, ki jo lahko spremlja kar nekaj stresa. Če želite, da bo 

sprememba čim manj opazna, stresa pa čim manj, vam bodo zagotovo v pomoč 

naslednji nasveti.  

Zberite in podajte vse potrebne informacije: 

 Zberite vse potrebne informacije o delu in življenju v  vrtcu. 

 Poiščite odgovore na vsa vprašanja. 

 Strokovnim delavkam podajte čim več informacij o svojem otroku 

(morebitne alergije, zdravstvene posebnosti, kaj ga najbolj potolaži …). 

 Udeležite se uvodnega, informativnega sestanka v vrtcu. 

Najprej pripravite sebe: 

 Na začetku ne bo šlo brez joka (občutljivi otroci lahko v vrtcu jokajo 

nekoliko dlje, a slej ko prej bo jok le še oddaljen spomin) – ostanite 

pozitivni in se nikar ne prepustite solzam. 

Majhni koraki: 

 Če imate možnost, opravite predhodni obisk vrtca. Z otrokom se 

sprehodite po vrtcu in si oglejte prostore, kjer bo preživljal svoj dan – stres 

bo pri prehodu zagotovo omiljen. 

 Če je mogoče, naj otrok prve dni v vrtcu  ne ostaja cel dan, pač pa le nekaj 

ur –  uvajanje bo minilo precej lažje in z manj stresa. 

 Ko pridete po otroka mu omogočite, da se odzove in sprosti napetost (npr. 

jok). Ne bodite žalostni, če vas bo morda zavrnil – počakajte trenutek in 

prišel bo k vam. 

 Priporočamo, da otrok prvi mesec redno obiskuje vrtec – uvajanja ne 

prekinjajte. V primeru odsotnosti zaradi bolezni se dogovorite o 

možnostih ponovnega uvajanja. 
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Delček doma: 

 Novo okolje je za majhnega otroka velik zalogaj, zato naj s seboj vzame 

vsaj delček doma – najljubšo igračo ali predmet, ki ga dobro pozna in 

povezuje s pozitivnimi čustvi. 

Bodite pripravljeni na prehodno obdobje: 

 Zavedajte se, da gre za obdobje, ki bo kmalu minilo. 

 Otrok bo imel v prvih dneh ali tednih obiskovanja vrtca morda težave s 

spanjem, ki so posledica stresa zaradi spremembe okolja. 

 Otrok ima lahko tudi slabši apetit in odklanja hrano. 

 Pojavi se lahko preobčutljivost ali slabo razpoloženje. 

 Pripravite se tudi na to, da otroci v vrtcu pogosteje obolevajo, a tudi to 

obdobje kmalu mine – imunski sistem vašega otroka se bo okrepil. 

Ustvarite dnevno rutino: 

 Otroci v sebi razvijejo občutek za čas – zato jih varnost, ki jo prinaša rutina, 

pomirja. 

 Doma poskušajte ustvariti enako rutino, ki otroka čaka v vrtcu – prinesla 

mu bo občutek varnosti in domačnosti. 

 Imejte stalen ritem prihodov v vrtec in odhodov domov – stalen ritem daje 

otroku občutek varnosti in zaupanja. 

In uživajte v sadovih … 

Če boste sledili vsem priporočilom, pa seveda tudi svojemu notranjemu 

občutku, bo vaš otrok kaj kmalu navdušen nad vrtcem, nad novim okoljem, 

novimi prijatelji in novimi izkušnjami. Začetne težave bodo kmalu minile. 

Otrok bo rad hodil v vrtec, rad bo imel svojo vzgojiteljico in vrstnike. Gre za 

velik korak v njegovem življenju, ki mu bo pomagal pri razvoju, vam pa bo 
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prinesel srečnega in zadovoljnega otroka. Čeprav je v vrtcu lepo in se bo pri 

nas naučil veliko novega, vedite, da vrtec ne more nadomestiti topline in skrbi, 

ki ju je otrok deležen v družini. 

 

5. Ekonomski pogoji 

Finančna sredstva zagotavljajo občine in prispevki staršev. Starši plačujejo 

oskrbnino v skladu s pravilnikom o plačilu storitev v vrtcu. Prispevek staršev 

se izračuna na podlagi mesečnega dohodka na družinskega člana v primerjavi 

s povprečno plačo na zaposlenega v RS Sloveniji.     

S septembrom 2021 se uvaja brezplačen vrtec za drugega otroka, če sta oba 

otroka hkrati vključena v vrtec, ter za tretjega in vse nadaljnje otroke iz iste 

družine, čeprav otroci niso hkrati v vrtcu.  

Ekonomsko ceno za naš vrtec predlagamo ustanoviteljici, občini Kidričevo, ki 

v skladu s splošno veljavnimi izhodišči in z zakonom ceno preveri, sprejme in 

le-to posreduje v potrditev še občinam iz katerih imamo vpisane otroke.  

Najvišji prispevek staršev od polne ekonomske cene je 77 ℅.  

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v RS, plačujejo polno ceno programa, v 

katerega je otrok vključen.      

Ekonomska cena zagotavlja sredstva za vse, razen za investicijsko vzdrževanje 

in investicije, namenska sredstva in vlaganje v osnovna sredstva.  

Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega ja otrok vključen. Cena 

programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka. 

Oskrbnina se zniža na podlagi pravočasne odjave, če bo otrok odsoten. 

Odštejejo se stroški prehrane.  
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6. Vizija in poslanstvo vrtca 

Poslanstvo in vizija vrtca temelji na dosedanjem uspešnem delovanju vrtca in 

odgovornosti za vse kar delamo. Strokovna usposobljenost in osebne vrline 

naših strokovnih delavk so temelj za kvalitetno vzgojno izobraževalno delo z 

otroki, ki so nam zaupani. 

Ugotavljali in zagotavljali bomo visoko raven kakovosti vrtca, jo dopolnjevali 

in nadgrajevali, ter omogočali preplet ustvarjalnih in sodelovalnih odnosov 

med otroki, njihovimi starši, zaposlenimi in lokalno skupnostjo. 

 

 Naše vrednote so :  

Spoštovati vse udeležence v procesu, biti pošteni in si zaupati, razvijati in 

negovati medsebojne odnose. 

Spodbujati in podpirati ustvarjalnost, izražanje idej in znanj ter sprejemati 

različnost. 
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7. Organizacijska predstavitev skupin 

Redno celodnevno vzgojo, izobraževanje in varstvo zagotavljamo otrokom v 

11 oddelkih. V letošnjem šolskem letu bomo vpisali 201 otroka. 

Za vaše otroke bo skrbelo 11 vzgojiteljic, 12 pomočnic vzgojiteljic in 1 osebna 

spremljevalka, skupaj 24 strokovnih sodelavk.  

 

 Kdo smo?   

PRVO STAROSTNO OBDOBJE - JASLI 

Oddelek: POLŽKI                                                                                                   

Vzgojiteljica predšolskih otrok:  EVELINA JURGEC                                                                                                         

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pom. vzgojiteljice: MARTA RUS                                                                           

Starost otrok: 11 mesecev  –  2 leti

Oddelek: ŽABICE                                                    

Vzgojiteljica predšolskih otrok: MAJA KNAUS                                                                                      

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pom. vzg.: VESNA BREZINŠEK KUNSTEK                                                                         

Starost otrok: 11 mesecev  –  2 leti  

Oddelek: ŽELVICE                                                                                                 

Vzgojiteljica predšolskih otrok: SILVA ŽITNIK                                                                                          

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pom. vzgojiteljice: POLONCA KOPUŠAR 

MRZEL Starost otrok: 1  –  2 leti  
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Oddelek: RAČKE                                                                                                    

Vzgojiteljica predšolskih otrok: MAJA KOVAČ                                                      

Vzgojiteljica pred. otrok –  pom. vzgojiteljice: ANEJA PROSENJAK                                                             

Starost otrok: 2 – 3 leta  

Oddelek: MUCE                                                                                                     

Vzgojiteljica predšolskih otrok: IRENA KIDRIČ                                                                                         

Vzgojiteljica predšolskih otrok –  pom. vzgojiteljice: MARJETA KOROŠEC                     

Starost otrok: 2  –  3 leta  

 

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE - VRTEC 

Oddelek: STONOGE                                                                                                 

Vzgojiteljica predšolskih otrok: LILIJANA RUMEŽ                                                                                       

Vzgojiteljica predšolskih otrok –  pom. vzgojiteljice: IRENA ZAJC                         

Starost otrok: 3  –  4 leta

Oddelek: ČEBELE                                                                                                  

Vzgojiteljica predšolskih otrok : NATALIJA KUTNJAK                                                 

Vzgojiteljica predšolskih otrok –  pom. vzgojiteljice: MATEJA RAJH                                    

Starost otrok: 3 –  4 leta

Oddelek: JEŽI                                                                                                     

Vzgojiteljica predšolskih otrok : PETRA ILJAŽ RIPAK                                                                                          

Vzgojiteljica predšolskih otrok –  pom. vzgojiteljice: KLARA LELJAK                                                                                               

Starost otrok: 3  –  5 let 

Oddelek: VEVERICE                                                                                            

Vzgojiteljica predšolskih otrok : DARJA TEMENT                                                                                       

Vzgojiteljica predšolskih otrok –  pom. vzgojiteljice: MONIKA HORVAT                                                       

Starost otrok: 4 –  5 let 
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Oddelek: DELFINI                                                                                             

Vzgojiteljica predšolskih otrok : SUZANA ŽNIDER                                                         

Vzgojiteljica pred. otrok –  pom. vzgojiteljice: SLAVICA RAKOVIĆ                                      

Starost otrok: 5 – 6 let 

Oddelek: SOVE                                                                                             

Vzgojiteljica predšolskih otrok : JANJA HORVAT                                                     

Vzgojiteljica pred. otrok –  pom. vzgojiteljice: ANITA TREP                                            

Otrokova osebna spremljevalka: IRENA TRUNK                                                                    

Starost otrok: 5 – 6 let 

 

3. oseba v oddelkih:  NINA ČERNENŠEK                                     

 

Vzgojiteljica predšolskih otrok izvaja vzgojno-izobraževalno delo in 

druge oblike organiziranega dela z otroki v skladu z Letnim delovnim načrtom 

vrtca. 

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pom. vzgojiteljice sodeluje z 

vzgojiteljico pri pripravi, načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela. 

 Vzgojiteljica predšolskih otrok – pom. vzgojiteljice – 3. oseba po 

urniku zagotavlja sočasnost v posameznih oddelkih. 

Otrokova osebna spremljevalka sodeluje z  vzgojiteljico v oddelku in 

zagotavlja osebno pomoč otroku s posebnimi potrebami.                
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8. Dnevni red

PRVO STAROSTNO OBDOBJE - JASLI 

5.30 - 7.45               SPREJEM OTROK IN INDIVIDUALNE IGRE  

7.45 -  8.45             PRIPRAVA NA ZAJTRK IN ZAJTRK      

8.45 - 10.45/11.00  AKTIVNOSTI V IGRALNICI IN NA  PROSTEM 

10.45/11.00 - 11.45/12.00    PRIPRAVA NA KOSILO IN KOSILO 

11.45/12.00 - 13.30   PRIPRAVA NA POČITEK IN POČITEK 

13.30 - 14.30          VSTAJANJE, PRIPRAVA NA MALICO IN MALICA 

14.30 - 16.00         AKTIVNOSTI V IGRALNICI IN NA PROSTEM 

 

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE - VRTEC 

5.30  -  7.45 ure       SPREJEM OTROK IN INDIVIDUALNE IGRE  

7.45  -  8.45 ure        PRIPRAVA NA ZAJTRK IN ZAJTRK 

8.45  - 11.30 ure       AKTIVNOSTI V IGRALNICI IN NA  PROSTEM 

11.30 - 12.30  ure     PRIPRAVA NA KOSILO IN KOSILO  

12.30 - 13.30 ure      PRIPRAVA NA POČITEK IN POČITEK 

13.30 - 14.30 ure      VSTAJANJE, PRIPRAVA NA MALICO IN MALICA 

14.30 - 16.00 ure      AKTIVNOSTI V IGRALNICAH ALI NA PROSTEM 
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9. Dan v vrtcu     

Strokovno delo pri nas je naravnano tako, da otrokom omogoča varno, zdravo, 

čustveno, toplo in srečno bivanje v vrtcu. 

 Jutranji sprejem otrok 

Sprejem je vsakdanji stik otrok z njihovimi vzgojiteljicami, otroci in klimo v 

vrtcu ter hkrati tudi možnost za kratek razgovor o počutju, razpoloženju in 

doživljanju otroka. 

 

 Vzgojno izobraževalno delo 

V dnevnem redu se spontano prepleta igra otrok s strokovno pripravljenimi 

dejavnostmi. Vzgojiteljici v posameznem oddelku poskrbita za ureditev 

prostora, pripravo materiala in sredstev oziroma pogoje, upoštevaje otrokov 

razvoj in potrebe. S tem omogočata otrokom ustvarjanje, sproščanje domišljije, 

raziskovanje in preizkušanje, zadovoljevanje želja, potreb in interesov. 

Dejavnosti potekajo v vrtcu in zunaj njega. Otroci razvijajo svoja nagnjenja in 

sposobnosti. Izvajamo pedagoški proces, s pomočjo katerega dosegamo 

globalne cilje predšolske vzgoje. 
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 Prehranjevanje    

Dnevno zagotavljamo tri obroke hrane. Za žejo ponudimo čaj ali vodo. Obroke 

pripravljamo v lastni kuhinji. Zaposleni v kuhinji so ustrezno strokovno 

usposobljeni in seznanjeni z novostmi na področju prehrane v vrtcu. 

Ker se otrokom prehranjevalne navade šele oblikujejo so vsa naša prizadevanja 

usmerjena v zagotavljanje zdrave prehrane, ki mora biti hkrati uravnotežena, 

varovalna, pestra in varna. Sledimo smernicam zdravega prehranjevanja in 

upoštevamo prehranske normative ter priporočila za zdravo prehrano otrok. 

Trudimo se, da so jedilniki, ki jih pripravljamo, pestro sestavljeni ter smo 

pozorni na kakovost živil, ki jih otroci zaužijejo.  

 

 Označevanje alergenov v živilih 

Na osnovi  Uredbe (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij 

potrošnikom  in Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o 

živilih potrošnikom (Ur. l. RS, št. 6/14) OŠ Kidričevo PE vrtec Kidričevo 

informira javnost o zagotavljanju varnosti živil glede prisotnosti alergenov v 

živilih in jedeh,  ki se uporabljajo v vrtčevski prehrani. Jedi na jedilniku v vrtcu 
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vsebujejo zakonsko regulirane snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali 

preobčutljivosti (tako imenovani alergeni). Informacija o prisotnosti alergenov 

je v jedilniku zabeležena. 

 Dietna prehrana 

Dietna prehrana je otroku zagotovljena na osnovi oddaje »ZDRAVNIŠKEGA 

POTRDILA – IZVIDA«, ki ga izda specialist ali otrokov izbrani pediater. 

Priložiti je potrebno tudi vsa dodatna pisna  navodila, v primeru, da jih dobite 

od zdravstvene ustanove. 

Jedilnik otrok z dietno prehrano izhaja iz osnovnega jedilnika in prepovedane 

sestavine nadomešča z dovoljenimi sestavinami, ki so jim po  hranilnem 

sestavu najbližje. 

Vsaka dieta se obravnava individualno. 

Za zagotavljanje zdravja in ustreznega spremljanja zdravstvenega stanja otrok 

s prehranskimi omejitvami je bistveno, da veljajo enaka pravila glede 

prehranskih omejitev  v vseh okoljih, torej v vrtcu, doma, pri sorodnikih, 

obiskih, … 

 Dolžnosti staršev : 

 

1. Ob vpisu otroka v vrtec je potrebno pravočasno oddati zdravniško 

potrdilo in vzgojiteljico v oddelku seznaniti z zdravstvenimi posebnostmi 

otroka. 

2. Pisno sporočati morebitne spremembe glede omejitev med izvajanjem 

diete. 

3. Ob prenehanju diete to pisno sporočiti vzgojiteljici, ki bo spremembe 

posredovala vodji kuhinje. 

 

 Počitek 
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Potrebe po počitku zagotavljamo v skladu z življenjskim ritmom skupine. 

Vsakdanje življenje v vrtcu, vsakdanja rutina, rituali, dogodki, dnevni red itd. 

omogočajo otrokom občutek pripadnosti, ustvarjajo prijetno vzdušje in 

omogočajo vzpostavljanje vezi med vrtcem in družinskim življenjem.  

 

 

10. Predstavitev dejavnosti     

Koncept vzgoje v vrtcu izhaja iz nacionalnega dokumenta, sprejetega na seji 

Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje dne 18. 03. 1999, 

KURIKULUMA ZA  VRTCE, ki je nacionalni dokument in  pomeni strokovno 

podlago za delo v vrtcu. Namenjen je strokovnemu kadru vrtca za pomoč pri 

načrtovanju vzgojnega dela in kvalitetne vzgoje. Je dokument, ki na eni strani 

spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi pa z novejšimi teoretskimi 

pogledi na zgodnejše otroštvo spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcu. 

Z njim določamo vsebino, obseg, program in organizacijo vzgoje in varstva ter 

pogoje za izvedbo.  

 Program vrtca 

Naš program temelji na igri in izkustvenem učenju upoštevajoč individualnost 

prav vseh otrok v našem vrtcu, tudi otrok s posebnimi potrebami. V prijetnem 
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čustvenem ozračju in spodbudnem učnem okolju zadovoljujemo otrokove 

potrebe po varnosti, samostojnosti, odgovornosti in socializaciji. Ob strokovno 

domišljenem programu in pozitivno naravnanem odnosu ustvarjamo otrokom 

odlične pogoje za delo in jim hkrati zagotavljamo  aktivno vlogo v vzgojnem 

procesu.  

 

 Obogatitvene dejavnosti 

Za posamezne akcijske dejavnosti smo na podlagi LDN vrtca in oddelčnih LDN 

določili akcijske načrte za posamezne obogatitvene dejavnosti:   

Mali sonček – namen športnega programa  je obogatiti program na 

področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalno-športnimi vsebinami. Poudarek 

daje igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otroku, kjer se posamezne stopnje 

programa med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo. Program je 

namenjen otrokom v predšolskem obdobju, starim od 2 do 6 let.  

Čas izvajanja: celo šolsko leto. 

 

 
 

Zdravje v vrtcu  – Zdravje je za ljudi, tako za odrasle, kot za otroke, 

posebna vrednota, zato moramo dobre temelje za doseganje zdravja zagotoviti 

že zelo zgodaj. Zdravstvena vzgoja ni le širjenje informacij, ampak aktiven in 

dinamičen proces informiranja, motiviranja in učenja otrok, da pridobijo 
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veščine s katerimi bodo lažje vzpostavili, krepili in ohranjali ustrezna vedenja, 

kamor spada tudi zdrav način življenja. Ključne vsebine projekta vzgoje za 

zdravje, ki se medsebojno prepletajo so: skrb za lastno zdravje, osebna higiena, 

preprečevanje nalezljivih bolezni, preprečevanje poškodb, gibanje in prehrana.  

Projekt se izvaja v vseh starostnih skupinah in se prilagaja glede na razvojne 

zmožnosti in sposobnosti otrok. 

 Čas izvajanja: celo šolsko leto. 

 

V okviru projekta izvajamo še dva, z zdravjem neposredno povezana, 

podprojekta: 

 

1. Varno s soncem  – programa sta namenjena otrokom in starše. Namen 

je opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih 

žarkov in vzgojiti k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju.  

Čas izvajanja: od maja do oktobra. 

                                                       
                                                     

2. Zobozdravstvena preventiva – projekt je namenjen 

zobozdravstveni vzgoji. Organizirani bodo preventivni zobozdravstveni 

pregledi, ščetkanje zob skozi vse šolsko leto in druge aktivnosti za otroke in 

starše. Aktivnosti projekta se bodo prilagajale zdravstveni situaciji v državi. 

Čas izvajanja: celo šolsko leto. 
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3. Zdravstvena preventiva – projekt je namenjen zdravstveni vzgoji. 

Med šolskim letom bomo po programu NIJZ in ZD  Ptuj obravnavali teme, ki 

se bodo vsebinsko dotikale ključnih tem splošne telesne higiene, ki je 

pomemben del zdravega načina življenja otrok. Aktivnosti projekta se bodo 

prilagajale zdravstveni situaciji v državi. 

 

Čas izvajanja: celo šolsko leto. 

 

 

Ekologija – EKO vrtec – skozi celo šolsko leto bomo izvajali različne 

dejavnosti povezane z zgodnjim naravoslovjem in okoljevarstvene vsebine. 

Vsebine otrokom ne bodo le posredovane ampak bodo postale način življenja s 

čemer bodo gradili vrednote za odgovorno bivanje na našem planetu.                                          

Čas izvajanja: celo šolsko leto. 

 

Zeliščno – zelenjavni  vrt  – v času, ko lahko večino živil kupimo v 

trgovini, otroci skoraj ne poznajo več izvora sestavin prehrane. Namen našega 

projekta je, otrokom ponuditi konkretno izkušnjo pridelave rastlin, natančneje 

zelenjave, njihove predelave, uporabe v prehrani ter čutno doživetje le teh. 

Aktivno učenje z neposredno izkušnjo je uspešna metoda pridobivanja znanja 

o rastlinskem izvoru hrane. Ob vrtnarjenju bodo otroci razvijali tudi socialne 

odnose, oblikovali odnos do živih bitij in spoznavali njihove življenjske 

potrebe, ter razvili pozitivni odnos do vključevanja zelenjave v njihovo 

prehrano. Čas izvajanja: celo šolsko leto. 

 

Čebelarjenje – Čebelarstvo je dejavnost, ki ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Namen 

tovrstne dejavnosti v vrtcu je ozaveščanje otrok o pomembnosti in vlogi čebelarstva 

in čebel, katerega cilj je oblikovanje pozitivnega odnosa otrok do ohranjanja okolja in 

čebel. Otroke bomo informirali o čebelarstvu in zdravem okolju ter razvijali prave 

vedenjske vzorce. Čas izvajanja: celo šolsko leto. 

 

V okviru projekta izvajamo še neposredno povezan, podprojekt: 
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Tradicionalni slovenski zajtrk – naša super hrana – zajtrk je 

osrednje dogajanje Dneva slovenske hrane, ki ga je razglasila vlada RS. Tudi v 

tem šolskem letu bo posebej poudarjen pomen zdravega prehranjevanja in 

zagotavljanja hrane iz lokalnega okolja. Zajtrkovali bomo črn kruh, med, 

jabolko, mleko in maslo, po zajtrku pa se bomo družili na skupni tradicionalni 

prireditvi. Aktivnosti projekta se bodo prilagajale zdravstveni situaciji v državi. 

 

 

Jaz pa berem  – naloga projekta je spodbujati ljubezen do branja in 

kreativnosti ter storiti vse, da se knjige kar najbolj dotaknejo otrok. 

Poslužujemo se tako imenovanega »bralnega nahrbtnika«, ki spodbuja starše, 

da sodelujejo v naših prizadevanjih. Med letom omogočimo več organiziranih 

obiskov knjižnice.  

Aktivnosti projekta se bodo prilagajale zdravstveni situaciji v državi. 

                                                       

 Čas izvajanja: od oktobra do maja.  

 

 
 

Gledališka vzgoja  – otrokom ponudimo več gledaliških in lutkovnih 

predstav, ki jih pripravljajo članice naše gledališke skupine »Žogice«.  V tem 

šolskem letu  bodo otroci pripravljene predstave videli na način in pod pogoji 

Čas izvajanja: celo šolsko leto., ki jih bodo narekovala trenutna priporočila 

NIJZ. 
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Folklora – otroci spoznajo različna otroške ljudske plese, ljudske pesmi in običaje. 

Dejavnost je namenjena otrokom, starim 5 do  6 let,  pred vstopom v šolo. 

Čas izvajanja: celo šolsko leto.  

Aktivnosti projekta se bodo prilagajale zdravstveni situaciji v državi. 

 

Otroški pevski zbor –  otroci bodo usvajali veščine zborovskega petja. V 

svoj program bodo vključili otroške ljudske pesmi in pesmi priznanih 

skladateljev otroške vokalne in instrumentalne glasbe. Dejavnost je namenjena 

otrokom pred vstopom v šolo. Čas izvajanja: celo šolsko leto.   

Aktivnosti projekta se bodo prilagajale zdravstveni situaciji v državi.                                                                                                     

                                                                                 

Angleščina in nemščina za cicibane  – namen učenja tujih jezikov 

je vključiti jezik kot objekt igre in spodbujati jezikovne zmožnosti (artikulacijo, 

besednjak in komunikacijo), s poslušanjem, razumevanjem in doživljanjem 

jezika pa omogočiti zavedanje otrok, da obstajajo tudi drugi jeziki in kulture. 

Dejavnost je namenjena otrokom, starim 5 do 6 let,  pred vstopom v šolo. 

Čas izvajanja: celo šolsko leto.  

Aktivnosti projekta se bodo prilagajale zdravstveni situaciji v državi. 

 

Medgeneracijsko sodelovanje – sodelovanje med vrtcem in zunanjim 

okoljem je pomembno za dobrobit otrok in veliko prispeva k ustreznemu 

dopolnjevanju  institucionalne in družinske vzgoje. Med šolskim letom 

načrtujemo skupna srečanja otrok in ljudi mnogih generacij iz bližnjega in 

širšega okolja. 

Čas izvajanja: celo šolsko leto. 

Aktivnosti projekta se bodo prilagajale zdravstveni situaciji v državi. 

 

Korak k sončku  – otrokom bomo približali »drugačnost«, kaj pomeni biti 

drugačen, kako živeti z drugačnostjo in kako sprejeti drugačnost. Vsebino jim 

bomo približevali preko literarnih junakov v pravljicah in s tematsko 

predstavo. Čas izvajanja: celo šolsko leto. 

Aktivnosti projekta se bodo prilagajale zdravstveni situaciji v državi. 
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Pomahajmo po svetu – V sklopu projekta se slovenski vrtci varno 

povezujejo preko video omrežja z vrtci po celem svetu. Otroci se vidijo, skupaj 

učijo in spoznavajo mnoge tuje jezike. Preko zanimivih dejavnosti jih bomo 

motivirali in navajali na sprejemanje drugačnosti ter tako pripomogli k 

rahljanju stereotipov in predsodkov v poznejših letih. Čas izvajanja: celo šolsko 

leto.  

 
 

 Dodatne dejavnosti 

Programi se organizirajo v skladu z interesi otrok in želja staršev. Izvajajo jih 

zunanji sodelavci, zunaj poslovalnega časa vrtca, v prostorih vrtca in izven.  So 

plačljivi, ceno določajo izvajalci.  

Plesni vrtec –  Mladi plesalci spoznajo različne plesne zvrsti, ustvarjalne 

plesne igre, skupinske plese v organizaciji plesne šole. Plesni vrtec je 

organiziran v prostorih vrtca, po poslovnem času. Čas izvajanja: 1 krat 

tedensko, celo šolsko leto. 

Ciciban planinec – Program pohodništva se organizira za starše in 

otroke stare od 5 do 6 let ali mlajše, če zmorejo napor – otrokove sposobnosti 

precenijo starši. Čas izvajanja: ob sobotah, termine določa organizator. 

Izvajanje obeh dodatnih dejavnosti se bo prilagajalo zdravstveni situaciji v državi. 

 

 Nadstandardne dejavnosti 

Nadstandardne dejavnosti izvajajo zunanji izvajalci in so plačljivi. Ceno 

določajo izvajalci, starši prispevajo tudi stroške prevozov do kopališča in 

smučišča. 
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Plavanje –  Plavalni tečaj se izvaja v Termah Ptuj, za otroke od 5. do 6. leta 

starosti, med poslovnim časom vrtca. Čas izvajanja: 5 ur v 1 tednu. 

 

Smučanje – Smučarski tečaj se izvaja na Pohorju, za otroke od 5. do 6. leta 

starosti, med poslovnim časom vrtca. Čas izvajanja: 10 šolskih ur v 1 tednu.

 Izvajanje obeh nadstandardnih dejavnosti se bo prilagajalo zdravstveni situaciji v 

državi.

                        

11. Zdravstveno- higienski režim                      

    Higienski pogoji 

Okolje in zdravje otroka sta tesno medsebojno povezana. Vrtec predstavlja 

otrokovo biološko, fizično in socialno okolje, ki nanj kompleksno vpliva. Iz 

družine pride otrok v zanj popolnoma novo okolje, na katerega se mora še 

prilagoditi. Zdravje predstavlja splošno vrednoto in bistveni vir za 

produktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti kot 
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celote. Skrb za dobro počutje in zdravje naših otrok zato uvrščamo med 

prioritetne naloge našega vrtca. 

 

 Zdravstveno varstvo otrok 

Starši morajo ob vstopu otroka v vrtec predložiti POTRDILO O 

ZDRAVSTVENEM STANJU OTROKA, s katerim zdravnik potrjuje, da otrok 

nima kontraindikacij za sprejem v vrtec. Istočasno morajo tudi starši podati 

zdravstvene posebnosti pri otroku (morebitne alergije, nagnjenost k 

vročinskim krčem …).Kakršnokoli dajanje terapije otrokom v vrtcih je 

kontraindicirano. V izjemnih primerih - kot na primer če ima otrok vročinske 

krče, se v skladu s pisnimi navodili oziroma privolitvijo izbranega pediatra 

otroka le-temu ob pojavu povišane telesne temperature lahko nudi ustrezna 

terapija še pred prihodom staršev oziroma eventualno zdravnika. Podobno 

velja tudi za otroke, ki imajo astmatične napade, epilepsijo itd. 

Vrtec naj bi obiskovali samo zdravi otroci. Otroci, ki so bolni ne sodijo v vrtec. 

Otrok po preboleli nalezljivi bolezni, zaradi katere je dobival antibiotično 

terapijo, praviloma po dveh dnevih antibiotične terapije sicer ni več kužen za 

okolico, je pa bolj dovzeten za druge nalezljive bolezni in je ponovno 

potencialni vir okužb. Starši naj redno javljajo vrtcu, če gre za otroško nalezljivo 

bolezen. Starši oziroma skrbniki, katerih otrok zboli za nalezljivo boleznijo med 

bivanjem v vrtcu, so dolžni priti po obolelega otroka takoj, ko jih o tem obvesti 

vrtec. Zakon o nalezljivih boleznih navaja, da ima vsakdo pravico do varstva 

pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami ter dolžnost varovati 

svoje zdravje pred nalezljivimi boleznimi. 

V kolikor otrok potrebuje dietno prehrano, starši prinesejo zdravniško potrdilo 

s seznamom prepovedanih in dovoljenih živil. Vsako spremembo diete starši 

sporočajo strokovnim delavkam. Vsako novo šolsko leto je potrebno 

zdravniško potrdilo za dietno prehrano obnoviti oz. dostaviti novo. 
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  Oblačila in obutev otrok   

Obutev naj bo dovolj velika, podplat elastičen in nedrseč, da ne ovira otroka pri 

hoji. Nožici mora nuditi oporo, material pa je odvisen od namena uporabe. 

Obutev naj bo primerna vremenskim razmeram (škornji za dež naj bodo v 

garderobnih omaricah na razpolago otrokom celo šolsko leto). 

Otroci naj bodo oblečeni večplastno, da se jih lahko sleče ali obleče primerno 

dejavnostim. Dodatna oblačila ter oblačila in obutev za različne zunanje 

vremenske razmere (snežke, gumijasti škornji, dežnik, zaščitna kapa, …) naj 

imajo v garderobni omarici. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

12. Sodelovanje s starši 

 Pravice staršev in otrok 

 

 Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih 

pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši, oziroma 

njihovim zakoniti zastopniki. 
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 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. … 

 Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja 

razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija 

življenja in dela 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. 

 Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni. 

• Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke, do 

obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno 

omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo 

posegati v strokovno avtonomnost vrtca. 

•  Ob vstopu v vrtec le-ta omogoči staršem postopno uvajanje otroka tako, da 

smejo biti skupaj z njim v skupini.   

 

 Obveznosti staršev in priporočila 

 Starši pred vstopom otroka v vrtec podpišejo pogodbo o določitvi medsebojnih 

pravic in obveznosti staršev in vrtca. Po podpisu pogodbe oddajo vlogo za 

znižano plačilo oskrbnine na Center za socialno delo. Center za socialno 

delo izda odločbo na podlagi lestvice, ki starše razvršča v plačilne razrede, 

upoštevajoč dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo 

zaposlenega v RS in upoštevajoč premoženje staršev. 

 Pisno sporočijo izpis otroka najmanj 15 dni vnaprej, na sedež zavoda. 

 Redno plačujejo oskrbnino, izračunano na podlagi odločbe. 

 Sporočijo spremembo bivališča, telefonske številke in odsotnost otroka.  

 Posredujejo nujno potrebne informacije o otrokovih zdravstvenih 

posebnostih. 
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 Organizacijske oblike sodelovanja 

Čeprav ima družina vlogo prvega vzgojitelja, je sodelovanje med vrtcem in 

starši  zelo pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje. Starše in delavce v 

vrtcu mora povezovati skupni cilj in želja – otrokom nuditi varno, prijetno in 

ljubeče okolje, v katerem bodo imeli vse možnosti za individualni razvoj. 

Želimo, seveda upoštevajoč meje soodločanja in strokovne avtonomnosti vrtca, 

da aktivno sodelujete pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu.  

Oblike sodelovanja:  

 vsakodnevni kratki informativni pogovori s strokovnimi delavci (ob 

sprejemu in oddaji otroka), 

 mesečne pogovorne ure ( po dogovoru z oddelčno vzgojiteljico),  

 roditeljski sestanki, (september, julij in po potrebi), 

 prireditve za starše (oktober, december, marec, junij), 

 skupne aktivnost otrok in staršev ( po dogovoru z oddelčno vzgojiteljico), 

 predavanja za starše ( v okviru organizacije PE vrtec ali OŠ), 

 pisna obvestila staršem( na oglasnih deskah, pred igralnicami, 

individualna), 

 Publikacija vrtca (1. september), 

 spletna stran vrtca (obvestila, vabila, dogodki, foto-galerija, dokumenti, 

jedilniki), 

 Svet staršev in Svet zavoda. 
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13. Hišni  red    

1. Poslovni čas vrtca je od 5.30 do 16.00.  

2. Starši morajo pred vključitvijo otroka v vrtec z njim opraviti zdravniški 

pregled. Potrdilo o otrokovem zdravstvenem stanju oddajo v oddelku, ko prvi 

dan pripeljejo otroka. 

3. Starši ob prihodu predajo otroka strokovni delavki v oddelku. Ob odhodu iz 

vrtca, v nobenem primeru otroka ne odpeljejo brez vednosti strokovne delavke. 

4. Starši morajo otroku zagotoviti spremstvo polnoletne osebe za njegov prihod 

v vrtec in iz njega. Za spremljevalce, ki niso starši, starši podpišejo izjavo in jo 

predajo strokovni delavki in s tem prevzamejo vso odgovornost za varnost 

otroka na poti v vrtec in iz njega. 

5. Najkasneje do 8.00 zjutraj starši javijo odsotnost otroka, kajti le v tem primeru 

se pri oskrbnini odbije dnevni delež za prehrano. 

6. Zaradi varnosti otrok in nemotenega vzgojnega dela so vhodna vrata 

zaklenjena med  8.00 in 14.00. Vstopate lahko le, če pozvonite. 

7. Vhod za zaposlene uporabljajo le zaposleni delavci. 

8. Otroka, ki ob prihodu kaže očitne bolezenske znake (bruhanje, izpuščaj, 

vročina, …), strokovna delavka ni dolžna sprejeti. 

9. V vrtcu otrokom ne dajemo zdravil, razen na podlagi pisnega potrdila in 

priporočila zdravnika.  

10. Da je obveščanje o otroku med starši in vrtcem hitro in učinkovito, je 

pomembno, da starši obvestijo vzgojiteljico o vsaki spremembi podatkov 

(naslov, telefonski podatki) in o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v 

vrtcu. 
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11. V primeru, da otrok zboli za nalezljivo boleznijo, so starši dolžni o tem 

obvestiti strokovno delavko. 

12. Če je otrok odsoten zaradi bolezni, se lahko vrne v vrtec šele po končanem 

zdravljenju. S svojim zdravstvenim stanjem ne sme ogrožati drugih. 

13. Za starše je vzgojno osebje telefonsko dosegljivo do 8.00, klici po omenjeni 

uri posegajo v delovni proces in moteče vplivajo na vzgojno delo v oddelkih. 

14. Otroci naj ne prinašajo osebnih predmetov (zlati ali drugi nakit), saj za 

izgubo ali poškodovanje le-teh vrtec ne odgovarja. 

15. V igralnice ne vstopamo obuti v čevlje.   

 

14. Druge pomembne informacije  

 Rezervacija za čas počitniške odsotnosti 

Starši /zakoniti skrbniki otroka, za katerega je občina Kidričevo, po veljavni 

zakonodaji, dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, lahko uveljavijo 

pravico do rezervacije zaradi počitniške odsotnosti, enkrat letno in sicer v času 

od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno 

odsotnost otroka najmanj za en mesec (30 koledarskih dni) in največ za dva 

meseca (60 koledarskih dni). 

Z rezervacijo se pridobi pravica do znižanega plačila vrtca - 50 %, staršem z 

odločbo določene, oskrbnine. Poračun se izvede v naslednjem mesecu po 

otrokovi odsotnosti.  

O načrtovani odsotnosti otroka so starši dolžni obvestiti vrtec 15 dni pred 

nastopom odsotnosti. Vlogo za rezervacijo lahko oddajo vzgojiteljici v oddelku 

ali neposredno v računovodstvu. 



                            ŠOLSKO LETO 2021 - 2022                                                                                           

 

 33 

Pogoji za uveljavitev rezervacije se po posameznih občinah razlikujejo. 

Nekatere občine rezervacij ne omogočajo. 

Za več informacij so pristojne občine v katerih imajo starši/zakoniti skrbniki, 

skupaj z otrokom, prijavljeno stalno prebivališče. 

 Rezervacija za čas daljše odsotnosti zaradi 

bolezni 

Starši /zakoniti skrbniki otroka, za katerega je občina Kidričevo, po veljavni 

zakonodaji, dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, lahko uveljavijo 

pravico do rezervacije za čas  daljše odsotnost zaradi bolezni otroka (nad 30 

koledarskih dni), kadarkoli med šol. letom. Rezervacijo lahko uveljavljajo 

starši/skrbniki otroka, ki imajo skupaj z otrokom prijavljeno stalno 

prebivališče v Občini Kidričevo. Z rezervacijo se pridobi pravica do znižanega 

plačila vrtca - 30 %, staršem z odločbo določene, oskrbnine.  

Rezervacija za čas daljše odsotnosti zaradi bolezni in priloženo Zdravniško 

potrdilo se odda na Občinski upravi Občine Kidričevo. 

Pogoji za uveljavitev rezervacije se po posameznih občinah razlikujejo. 

Nekatere občine rezervacij ne omogočajo. 

Za več informacij so pristojne občine v katerih imajo starši/zakoniti skrbniki, 

skupaj z otrokom, prijavljeno stalno prebivališče. 

 Načini plačila oskrbnine 

Starši oz. otrokovi skrbniki lahko izbirajo med dvema načinoma poravnavanja 

obveznosti plačila oskrbnine. Na voljo so : 

 UPN obrazec (položnica) 
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(Mesečno ga pripravimo v računovodstvu vrtca. Zapadlost plačila obveznosti 

je 15. dan v mesecu.) 

 Direktna obremenitev SEPA 

SOGLASJE za direktno obremenitev se podpiše v računovodstvu vrtca. 

Direktna bremenitev se izvede 18. dan v mesecu.) 

Starši so skladno s pogodbo, ki jo podpišejo ob vpisu otroka v vrtec, dolžni 

redno, mesečno poravnavati oskrbnino, v nasprotnem primeru se prične 

postopek izterjave zapadlih obveznosti v okviru veljavne zakonodaje. 

 

 Izpis otroka 

Če se odločite za izpis otroka iz vrtca, je potrebno izpolniti obrazec Odjava 

otroka iz vrtca najmanj 15 dni pred odjavnim dnem. Obrazec je na voljo v 

računovodstvu  vrtca. 
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Šolski koledar   2021 – 2022 

 Pričetek šolskega leta: 

 

 sreda, 1. 09. 2021 

 

 Počitnice: 

 

 sobota –  ponedeljek, 23. 10. 2021 – 01. 11. 2021, JESENSKE POČITNICE 

 sobota – nedelja,  25. 12. 2021 – 02. 01. 2022, NOVOLETNE POČITNICE 

 sobota – nedelja, 26. 02. 2022 – 06. 03. 2022, ZIMSKE POČITNICE 

 sreda – torek,  27. 04. 2022 – 02. 05. 2022, PRVOMAJSKE POČITNICE 

 petek – sreda, 24. 06. 2022 – 31. 08. 2022, POLETNE POČITNICE 

 

 

 Praznični dnevi: 

 

 nedelja, 31. 10. 2021, DAN REFORMACIJE 

 ponedeljek, 01. 11. 2021, DAN SPOMINA NA MRTVE 

 sobota, 25. 12. 2121, BOŽIČ 

 nedelja, 26. 12. 2021, DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

 sobota – nedelja, 01. 01. 2022 – 02. 01. 2022, NOVO LETO 

 torek, 08. 02. 2022, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

 ponedeljek, 18. 04. 2022, VELIKONOČNI PONEDELJEK 

 sreda, 27. 04. 2022, DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

 nedelja – ponedeljek, 01. 05. 2022 – 02. 05. 2022, PRAZNIK DELA 

 sobota, 25. 06. 2022, DAN DRŽAVNOSTI 

 



                            ŠOLSKO LETO 2021 - 2022                                                                                           

 

 36 

 

 

 

 

 

Želimo, da spoštujete naše sprejete dogovore, 

upoštevate  Pravilnik o varnosti otrok, Pravilnik 

o hišnem redu, redno izpolnjujete finančne 

obveznosti do vrtca ter upoštevate naš poslovalni 

čas in avtonomnost vseh zaposlenih. 

                                          Hvala. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      


