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              Javni zavod 
            OTROŠKI VRTEC 
            ŠMARJE  PRI JELŠAH   
            Slomškova 13 
            Tel./fax.:  03  817 - 15 - 80,  
                           03  817 - 15 - 81                     
 

1 VIZIJA IN OSNOVNI PODATKI O VRTCU 
 

Vizija vrtca se glasi: Stopamo v boljši jutri, z roko v roki, z otroki, starši in sodelavci. 

1.1 Ime in sedež vrtca 

 

 

 

 

S svojo izobraževalno – vzgojno - varstveno dejavnostjo uresničuje in zagotavlja 

potrebe po izobraževanju, vzgoji in varstvu predšolskih otrok. 

 

V sestavo JZ Otroškega vrtca sodijo: 

1          OE Sonček, Šmarje pri Jelšah, Slomškova 13, 3240 Šmarje pri Jelšah, tel.: 03 817 15 80  

Dislocirani oddelki:  

Zibika, Zibika 5, 3253 Pristava pri Mestinju,  tel.: 031 777 752                                                                                          

Kristan vrh, Kristan Vrh 40b, 3241 Podplat, tel.: 03 817 15 45    

Sladka Gora, Sladka Gora 5, 3240 Šmarje pri Jelšah, tel. 03 817 15 43  

Sveti Štefan, Sveti Štefan 72, 3264 Sveti Štefan, tel.: 031 777 751 

Mestinje, Mestinje  43,  3241 Podplat, tel.: 03 810 41 83 

2 OE Livada, Šmarje pri Jelšah, Vegova 22, 3240 Šmarje pri Jelšah,  tel.: 817 15 75 

3 OE Ciciban Šentvid, Šentvid 12, 3231 Grobelno, tel.: 03 579 41 45 

 

1.2  Poslovodsko in pedagoško vodenje: 

 

 Vrtec in pedagoško delo vodi ravnateljica  Jelka Kitak. 
o Tel.: 03 817 15 82, e-pošta: jelka.kitak@vrtec-smarje.si 

  Pomočnica ravnateljice je Marjetka Žnidarec. 
o Tel.: 03 817 15 84, e-pošta:  marjetka.znidarec@vrtec-smarje.si, 

 Svetovalna delavka je Sabina Jurkošek. 
o Tel.: 03 817 15 93, e-pošta: sabina.jurkosek@vrtec-smarje.si 

 Vodja prehrane in organizatorka zdravstveno-higienskega režima je Ida 

Valek. 
o Tel.: 03 817 15 91, e-pošta: ida.valek@vrtec-smarje.si 

 Tajnica v vzgoji in izobraževanju je Maja Špes. 

o Tel.: 03 817 15 80, e-pošta: maja.spes@vrtec-smarje.si 

 V skupnem računovodstvu na osnovni šoli imamo zaposlene 1.7 delavke 

in sicer Bojano Krumpak in Manco Černezel. 

Tel.: 03 817 15 02, 817 15 27. 

 

mailto:jelka.kitak@vrtec-smarje.si
mailto:marjetka.znidarec@vrtec-smarje.si
http://sabina.jurkosek@vrtec-smarje.si
mailto:ida.valek@vrtec-smarje.si
mailto:maja.spes@vrtec-smarje.si
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1.3 Podatki o ustanovitelju  

Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah je ustanovila občina Šmarje pri Jelšah z odlokom o 

ustanovitvi JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, dne 15.12.1997, kar je bilo objavljeno v 

Ur. listu RS. 

 

2 POSLOVALNI ČAS IN ORGANIZACIJA DELA 
  

- Enota Sonček Šmarje od 5.15 – 16.00, 

- dislocirani oddelek Zibika od  5.30 – 15.30, 

- dislocirani oddelek Kristan Vrh od 5.30 – 16.00, 

- dislocirani oddelek Sladka Gora od 5.30 – 15.30, 

- dislocirani oddelek Sveti Štefan od 6.00 – 15.30, 

- dislocirani oddelek Mestinje od 5.30 – 15.30, 

- enota Livada Šmarje od 5.30 – 16.00, 

- enota Ciciban Šentvid od 6.00 – 16.00. 

 

Zaradi gospodarnega in racionalnega poslovanja se ob zmanjšanju števila 

prisotnih otrok ali izvajanju vzdrževalnih del, otroke iz različnih skupin združuje 

znotraj enote in tudi med enotami. 

Dežurstvo se izvaja v enoti Sonček, Slomškova 13, Šmarje pri Jelšah in enoti Livada, 

Vegova 22, Šmarje pri Jelšah. 

 

Do združevanja lahko prihaja ob praznikih in med šolskimi počitnicami: 

- jesenske počitnice, 

- božično novoletni prazniki, 

- zimske počitnice, 

- prvomajski prazniki, 

- poletne počitnice. 

 

Zunanje enote in dislocirani oddelki se zaprejo med poletnimi počitnicami od 16. 7. 

2018 do 15. 8. 2018.  

Oddelki se med počitnicami zaprejo, v kolikor je v posamezni enoti, dislociranem 

oddelku prisotnih manj kot 10 otrok (sklep sveta zavoda 17. 3. 2009). 

Zaradi sanacije in vzdrževalnih del bosta dislocirana oddelka na Svetem Štefanu 

predvidoma zaprta od 26. 6. 2018 do 31. 8. 2018. 

3 ORGANIZACIJA DELA IN KADROVSKI POGOJI 

3.1 Zaposleni v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah     

  

Vrtec vodi ravnateljica Jelka Kitak, 

v njeni odsotnosti jo nadomešča pomočnica ravnateljice Marjetka Žnidarec. 

   



5 
 

a) Pedagoški in svetovalni delavci 

 

RAVNATELJICA – Jelka Kitak  

POMOČNICA RAVNATELJICE – Marjetka Žnidarec 

SVETOVALNA DELAVKA – Sabina Jurkošek 

VODJA PREHRANE IN ZHR – Ida Valek 

 

OE SONČEK – Marta Kotnik – vodja enote 

               Vzgojitelj/ica                               Pomočnik/ca vzgojitelja/ice 

1 Katja Guzej Jasmina Korez 

2 Anja Skale Marjetka Cajzek 

3 Janja Orač Damjana Ogrizek 

4 Karmen Esih  Špelca Golob  

5 Marta Drofenik Katja Školnik 

6 Marija Kadenšek Helena Romih 

7 Marta Kotnik Tanja Jotić 

8 Ksenija Čuješ Anja Mužerlin 

9 Anka Pišek Mojca Vrečko 

10 Barbara Pelc Mojca Bizjak  

11 Mira Škorja Sonja Zobec 

                      

DISLOCIRANI ODDELEK ZIBIKA 

12 Renata Slapnik Irena Artnak  

                 

DISLOCIRANI ODDELEK KRISTAN VRH 

13 Polonca Krobat Igor Gerjevič 

                   

DISLOCIRANI ODDELEK SLADKA GORA 

14 Renata Gobec Metka Lorger 

 

DISLOCIRANA ODDELKA SVETI ŠTEFAN  

15 Albina Bračko Urška Jagodič 

16 Darja Hrup Slavči Ljubič 

 

DISLOCIRANI ODDELEK MESTINJE  

17 Tanja Kolar Jasmina Cvetanoska 

 

                           OE CICIBAN ŠENTVID – Tanja Smole – vodja enote 

18 Tanja Smole Andreja Grosek 

19 Metka Rančigaj Jožica Gajšek 

 

                           OE LIVADA – Ksenija Šket  

 

 - vodja enote 



6 
 

20 Mira Ciglar Jožica Škalički 

21 Iris Virant Katarina Fijavž 

22 Ksenija Šket Polonca Vuser 

23 Darja Lugarič Katja Lesjak-Gajšek 

24 Metka Jančič Monika Grobin 

25 Tatjana Grindl Marina Bakarič 

 

Poslovalni čas pokrivajo: Tjaša Bračun, za polovični delovni čas Melita Ancelj, Marija 

Hržina. Spremljevalka otroka s posebnimi potrebami je Lidija Herček. Na porodniškem 

je Nina Lenart, daljšem bolniškem staležu pa Barbara Lorger, Katarina Škorjak ter 

Monika Špoljar. 

 

b) Ostali delavci 
 

Špes Maja tajnica v vzgoji in izobraževanju 

Černezel Manca računovodkinja 

Krumpak Bojana (0.75) knjigovodja 

Fajs Jožica kuharica (vodja kuhinje Sonček) 

Filipčič Danica kuharica 

Zeme Andrej kuhar  

Stoklas Martina pomoč v kuhinji 

Staroveški Olgica (0.87) kuharica  

Gajšek Peter kuhar  

Kovačič Darja pomoč v kuhinji  

Hlupič Katarina perica 

Drofenik Matej hišnik 

Kotnik Bojan (0.5) hišnik 

Ojsteršek Jožica čistilka 

Korže Mirica (0.5) čistilka 

Fajs Ksenija čistilka (Šmarje, Zibika) 

Paj Martina čistilka (Šentvid) 

Mačkovšek Darinka čistilka (Livada) 

Urška Gilčvert pomoč v kuhinji, čiščenje (Livada) 

Majer Andrejka (0.75) čistilka (Kristan Vrh) 

Nunčič Jožica (0.5) čiščenje, pomoč v kuhinji (Sladka Gora) 

Mikez Zdenka (0.35) čiščenje, pomoč v kuhinji (Mestinje) 

Pintar Dragica (0.35) čiščenje, pomoč v kuhinji (Sveti Štefan) 

 

3.2 Delovni čas 
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3.3 Organizacija oddelkov 
 

Organizacija dnevnega varstva otrok 

a) Delovni čas strokovnih delavcev v oddelkih 
Delovni časi strokovnih delavcev se oblikujejo skladno z zakonodajo (delovna 
obveznost, upoštevanje sočasnosti v oddelkih) in glede na potrebe staršev, ki jih na 
začetku šolskega leta izrazijo v anketnih vprašalnikih. Upošteva se tudi prihode in 
odhode otrok v posameznih oddelkih.  
Neposrednega dela z otroki imajo vzgojiteljice 6.5 ure od tega 30 minut odmora, 
pomočnice/ki vzgojiteljice 7.5 ur in od tega 30 minut odmora. 

b) Delovni čas ostalih strokovnih delavcev 
Delovni čas je določen glede na potrebe delovnega procesa. 

c) Delovni čas tehničnih delavcev 
Delovni čas tajnice, delavk v računovodstvu, delavcev v kuhinji in pralnici, hišnikov 

ter čistilk je določen glede na potrebe delovnega procesa.  

 

Igralnica 
Starost 

otrok 

Max št. 

otrok 
Vzgojiteljica Pomočnica vzgojiteljice 

SONČEK        

 

1 

 

1-2 

 

    14 

 

Katja Guzej 

 

Jasmina Korez 

2 1-3 12 Anja Skale Marjetka Cajzek 

3 2-3 14 Janja Orač Damjana Ogrizek 

4 3-4 19 Karmen Esih  Špelca Golob  

5 3-4 19 Marta Drofenik Katja Školnik 

6 4-5 24 Marija Kadenšek Helena Romih 

7 4-5 24 Marta Kotnik Tanja Jotić 

8 4-5 24 Ksenija Čuješ Anja Mužerlin 

9 5-6 24 Anka Pišek Mojca Vrečko 

10 5-6 24 Barbara Pelc Mojca Bizjak  

11 5-6 24 Mira Škorja Sonja Zobec 

*12 (od 1.3.) 1-2 14 Nina Lenart razpis v februarju 

DO     

Zibika 1-6 19 Renata Slapnik Irena Artnak 

Kr. Vrh 3-6 21 Polonca Krobat Igor Gerjevič 

Sl. Gora 1-6 19 Renata Gobec Metka Lorger 

Sveti Štefan 1 1-3 12 Albina Bračko Urška Jagodič 

Sveti Štefan 2 3-6 21 Darja Hrup Slavči Ljubič 

Mestinje 1-6 19 Tanja Kolar Jasmina Cvetanoska 

LIVADA     

1 1-2 14 Mira Ciglar Jožica Škalički 

2 1-2 14 Iris Virant Katarina Fijavž 

3 2-3 14 Ksenija Šket Polonca Vuser 

4 2-3 14 Darja Lugarič Katja Lesjak-Gajšek 

5 3-4 19 Metka Jančič Monika Grobin 

6 3-4 19 Tatjana Grindl Marina Bakarič 
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*Na začetku šolskega leta je bilo oblikovanih 25 oddelkov. V februarju 2018 se bodo 

zapolnila vsa prosta mesta, vključenih bo 465 otrok. Na podlagi števila prejetih vlog 

bomo s 1. 3. 2018 odprli dodatni oddelek (starostno homogeni oddelek 1-2 leti – 14 

otrok) v centralni enoti Sonček, vseh vključenih otrok bo tako 479. 

Trenutno je v vrtec vključenih 21 otrok iz drugih občin. Stanje se spreminja v odvisnosti 

od vpisov oz. izpisov. 

 

3.3.1 Programi predšolske vzgoje 

V vseh oddelkih izvajamo dnevne programe, ki temeljijo na nacionalnem dokumentu,  
Kurikulumu za vrtce (Kurikulum za vrtce, sprejet na seji Strokovnega sveta RS za 
splošno izobraževanje 18. 3. 1999), v katerem so opredeljena načela, cilji in področja 
vzgojno izobraževalnega dela. 
 
Programi ki jih izvajamo: 

 

 Dnevni program predšolske vzgoje: 6-9 ur za otroke prvega starostnega 

obdobja (enega do treh let) in otroke drugega starostnega obdobja (treh do 

šestih let), 

 program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo (program za otroke s posebnimi potrebami, ki jih izvajamo 

v skupinah, v katere so vključeni otroci s PP). Programe skupaj s strokovni 

delavci v posameznih skupinah izvajajo še izvajalci dodatne strokovne pomoči 

ter ostali člani strokovne skupine. 

 

Razpisali smo tudi krajše programe, vendar ni bilo dovolj prijav za oblikovanje oddelka.  

 

3.3.1.1 Otroci s posebnimi potrebami 

V Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah izvajamo program za predšolske otroke s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v katere so vključeni otroci s 

posebnimi potrebami, ki imajo izdano odločbo o usmeritvi s strani Zavoda za šolstvo. 

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami med druge vrstnike omogoča razvoj njihovih 

zmožnosti, hkrati pa sprejemanje in priznavanje drugačnosti in motenj, ki jih spremljajo 

vse življenje. Obenem daje tako otrokom s posebnimi potrebami, kot tudi drugim 

otrokom in odraslim možnost razumevanja in spoštovanja vsakega človeka kot 

enkratnega in vrednega posameznika. 

 

Otroci s posebnimi potrebami so sposobni učenja in napredka na vseh razvojnih 

področjih, zato niso izvzeti iz nobenega področja življenja v vrtcu. Glede na njihov 

razvoj, jim je, ob odgovarjajoči osebni pomoči in drugih vrstah pomoči, zagotovljeno 

ŠENTVID     

1 1-5 19 Tanja Smole Andreja Grosek 

2 2-6 19 Metka Rančigaj Jožica Gajšek 

SKUPAJ  *465+14   
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polno in aktivno sodelovanje z drugimi otroki v oddelku in tudi so/samo/odločanje o 

svojem življenju. Zato se splošni cilji predšolske vzgoje otrok s posebnimi potrebami 

ne razlikujejo od ciljev vzgoje otrok brez težav v razvoju.  

 

Delo z otrokom s posebnimi potrebami zahteva specifične pristope, ki izhajajo iz 

otrokovih sposobnosti in potreb. Motnja/ovira, z vsemi posledicami je le ena od niza 

značilnosti otroka, ki jih morajo odrasli v vrtcu prepoznati in upoštevati pri 

vsakodnevnem načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela. Pri tem so usmerjeni v 

otrokove pozitivne lastnosti in njegove sposobnosti. Otrok med seboj ne primerjajo, saj 

se lahko enaka motnja pri različnih otrocih zaradi interakcije z nizom drugih lastnosti 

in okoliščin odraža različno. Razlika v razvoju sposobnosti otrok se kaže v obsegu in 

v kakovosti dosežkov, kar je poleg stopnje in vrste motnje odvisno od spodbud, ki jih 

je otrok deležen. Pri tem je pomembno omogočanje razvoja pozitivne samopodobe 

otroka, ki je najpogosteje produkt interakcije z drugimi osebami, objekti in situacijami. 

Za vsakega otroka s posebnimi potrebami se tako oblikuje strokovna skupina, ki je 

zadolžena za pripravo in spremljanje individualiziranega programa.  

V letošnjem šolskem letu je v vrtec trenutno vključenih 8 otrok s posebnimi potrebami. 

Le-tem je v skladu z odločbami skupno dodeljeno 24+1 ur dodatne strokovne pomoči 

na teden (6+1 ur logopeda, 9 ur spec. in rehabilitacijskega pedagoga ter 9 ur 

svetovalne storitve). Prav tako 2 otrokoma pripada začasni spremljevalec. Na odločbo 

o usmeritvi čaka še en otrok, ki imajo primanjkljaje v razvoju. Odločba bo izdana v 

kratkem. Prav tako bomo v kratkem vložili zahtevek za usmerjanje za enega otrok, 

dobili pa smo tudi 2 vlogi za vpis, na podlagi katerih starši vpisujejo otroka s posebnimi 

potrebami. 

 

3.3.2 Vpis in izpis, premestitev otrok 

Starše povabimo k vpisu otrok za naslednje šolsko leto na podlagi razpisa, ki je 

objavljen v medijih meseca aprila. Vpis novincev za šolsko leto 2018/19 bo v dogovoru 

z ustanoviteljem potekal v času od 26. 3. 2018 do 6. 4. 2018. 

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne 

uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Če 

je vlog za vpis več kot je na voljo predvidenih prostih mest, o vstopu otrok v vrtec 

odloča Komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi Pravilnika o postopku sprejema 

otrok v Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah (Ur. l. RS. št. 117/2008 in 35/2010). 

 

Starši lahko vpisujejo otroke v vrtec tudi med šolskim letom. Če so na voljo prosta 

mesta, se otroke vključi na prosta mesta v vrtcu, v nasprotnem primeru se otroke uvrsti 

na čakalno listo. V primeru sprostitve prostega mesta o vstopu otrok v vrtec odloča 

Komisija za sprejem otrok v vrtec. 

 

Pred vstopom v vrtec se med starši in vrtcem sklene pogodba o določitvi 

medsebojnih pravic in obveznosti, ki šteje za dejansko odločitev zakonitih 
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zastopnikov, da se otrok vključi v Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah. Poleg tega ob vstopu 

v vrtec starši prinesejo zdravniško potrdilo otroka. 

 

Vrtec izpisuje otroke z zadnjim dnem v mesecu. Izpolnjeno izjavo za izpis je 

potrebno oddati najmanj do 15-ega v mesecu za izpis otroka z zadnjim dnem tekočega 

meseca. 

    

Starši lahko oddajo tudi vlogo za premestitev otroka iz ene enote v drugo. 

 

3.3.3 Komisija za sprejem otrok v vrtec 

Sprejet je Pravilnik o postopku sprejema otrok v Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah (Ur. l. 

RS 117/08 in 35/10), po katerem komisija za sprejem otrok v vrtec odloča o vključitvi  

v primeru prevelikega vpisa otrok. Komisija je sestavljena iz predstavnika ustanovitelja, 

predstavnika staršev in predstavnika delavcev. 

Člani komisije so imenovani za štiri leta. Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani 

komisije izvolijo izmed sebe na prvi seji po imenovanju. Postopek dela komisije vodi 

pooblaščena oseba vrtca, ki ima opravljen preizkus znanja iz Zakona o splošnem 

upravnem postopku. 

Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec, na podlagi podatkov vodstva 

vrtca o predvidenih prostih mestih po posameznih oddelkih in enotah vrtca in na 

podlagi podanih vlog za vpis v vrtec. Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z 

določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega 

ugotovitvenega postopka. 

Komisija za sprejem otrok v vrtec, v sestavi Sabina Jurkošek, Damjan Boštjančič in 

Monika Lorgar, je v zasedala 2x, in sicer za vstop otrok v vrtec v mesecu januarju ter 

februarju 2018. 

 

4 PROGRAMI 
 

4.1 Izvedbeni kurikulum 

Osnova za načrtovanje in izvajanje vseh programov v vrtcu je javno veljavni program 

za predšolske otroke - Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za 

splošno izobraževanje 18. marca 1999.  
Kurikulum v središče postavlja otroka, njegove individualne in razvojne značilnosti ter 

posebnosti. Spoštovanje otroka, njegove drugačnosti in izbire so na prvem mestu. 

Strokovni delavci in otroci skupaj načrtujejo dejavnosti in sooblikujejo prostor. Igrače 

in pripomočki za najrazličnejše dejavnosti, knjige in svoje izdelke, postavljajo in 

razporejajo po svojem okusu, dosegljivi so jim brez pomoči vzgojiteljev. Kotički so stalni 

in začasni, da otroci lahko izbirajo in enkrat delajo v večjih, drugič v manjših skupinah, 

sami ali v parih. Otroci sodelujejo tudi pri oblikovanju pravil življenja v skupini. 
Naloga tima strokovnih delavk in delavcev je organizirati položaje, v katerih otroci 

preko igre spoznavajo vsa področja kurikula: jezik, družba, narava, matematika, 

umetnost in gibanje. 
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Otroci imajo možnost izbirati dejavnost, ravno tako pa imajo pravico do zasebnosti. 

Otrok ima možnost, da se umakne v tihi kotiček pred skupino, če želi biti sam. 

 

Realizirane dejavnosti bodo tandemi evalvirali v polletnih poročilih in v dokumentaciji 

oddelkov ob zaključku šolskega leta. 

 

4.2 Projekti in načini življenja 

Posamezni projekti so skozi leta postali način življenja. Strokovni delavci vsebine iz 
projektov vnašajo v svoje delo vsakodnevno, tekom šolskega leta. 

 

4.2.1 Projekt na ravni vrtca 

 

Z gibanjem se učim in razvijam 

Gibanje je eno najpomembnejših področij v otrokovem razvoju. Če otrok to potrebo, 

poleg ostalih, uspešno zadovoljuje, je vesel in zadovoljen ter se razvija v celovito 

osebnost. Poleg ohranjanja in krepitve zdravja vpliva gibanje na vsa področja razvoja 

otroka: telesni, spoznavni, čustveni, socialni razvoj, razvoj govora, osebnosti, 

intelektualni. Razvija se 6 gibalnih sposobnosti: moč, gibljivost, koordinacija, hitrost, 

ravnotežje, preciznost Posebno pozornost je potrebno nameniti razvoju koordinacije 

gibanja, gibljivosti in mišični vzdržljivosti ter aerobni zmogljivosti. Gibanje vpliva na 

zbranost, hitrost odzivanja, nadzor nad samim seboj, zavedanje lastnega telesa, 

zavedanje samega sebe v prostoru, oblikovanje lastne identitete, samospoštovanje, 

samozavest, krepijo se pozitivni odnosi med vrstniki, v družini, otrok občuti veselje, 

zadovoljstvo in sproščeno življenje otroka. Pomembno je, da v predšolskem obdobju 

te elemente vsakodnevno vnašamo. Gibanje naj bo preko igre, ker v igri otroci uživajo. 

Strokovnjaki so ugotovili, da vsega, kar otrok zamudi v zgodnjem otroštvu, kasneje ne 

more več v celoti nadoknaditi (Videmšek, Strah in Stančevič, 2001; v knjigi Igrajmo se 

skupaj).  
 

4.2.2 Načini življenja  
 

 NAČINI ŽIVLJENJA NOSILCI  

1 Teden brez igrač vodje enot 

2 Eko vrt Anka Pišek, Karmen Esih 

3 Bralni nahrbtnik Marjetka Žnidarec 

4 Ciciban v prometu in Pasavček Polonca Krobat 

5 Cici Vesela šola Barbara Pelc 

6 Z igro do prvih turističnih korakov Ksenija Čuješ, Janja Orač 

7 Poligoni v naravi vodje enot 

8 Naša mala knjižnica Mira Škorja 

9 Mali sonček Darja Hrup 

10 Pomahajmo v svet Polonca Krobat 

11 Promocija zdravja na delovnem mestu Ida Valek 
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12 Inovacijski projekt  Polonca Krobat 

 

 

 

4.3 Program izobraževanj v šolskem letu 2017/18 

Izobraževanja zaposlenih se bodo izvajala praviloma ob torkih popoldan. Zavedamo 

se, da imajo tudi strokovni delavci in ostali zaposleni JZ Otroškega vrtca Šmarje pri 

Jelšah v popoldanskem času organizirane razne družinske obveznosti, oblike srečanj, 

hobijev ipd., kar jim z vnaprejšnjo organizacijo lahko le to omogočamo, da si dejavnosti 

planirajo na druge dneve v tednu. Izjeme bodo delavcem sporočene vnaprej vsaj 14 

dni. 

Prisotnost zaposlenih na izobraževanjih in ostalih popoldanskih oblikah srečanj so 

obvezna, saj z njimi zapolnijo fond ur delovne obveznosti. 

V letošnjem letu bomo gostili Janija Prgića – ki nam bo predstavil NLP. NLP je 

priložnost za osebnostni in profesionalni razvoj. Je nabor praktičnih tehnik za 

izboljšanje lastne komunikacije, doseganje odličnosti na vseh področjih svojega 

življenja, za prepoznavanje in razumevanje lastnih vedenjskih vzorcev ter razumevanje 

vedenjskih vzorcev drugih.  

Dr. Eva Škobalj – Čuječnost in vzgoja. 

Čuječnost (ang. mindfulness) je močno in učinkovito orodje za osebnostno rast in 
psihološko spoprijemanje s težavami. Po velikem razmahu in široki uporabi v tujini se 
čuječnost vse bolj uveljavlja tudi v Sloveniji. 

Lahko bi jo opisali kot sprejemajoče zavedanje tega, kar doživljamo v sedanjem 
trenutku. Ko smo čuječni, se kakršnega koli svojega doživljanja preprosto zavedamo, 
ne da bi ga poskušali spremeniti, se mu izogniti ali mu ubežati. 

Kdor gleda navzven, sanja. Kdor pogleda vase, se prebudi. (Carl G. Jung) 

Ostala izobraževanja bomo izbirali glede na trenutne in aktualne potrebe kolektiva. 

 

Na lastno pobudo se zaposleni udeležujejo zunanjih izobraževanj na podlagi 

predhodnega dogovora ravnateljice. Vsebine, ki so vezane na naš zavod in se 

predstavljajo zunanjim slušateljem, morajo biti predhodno odobrene s strani vodstva. 

 

4.4 Program dodatnih in obogatitvenih dejavnosti 

 

4.4.1 Dodatne dejavnosti 

Oblikujemo jih v skladu z željami staršev in otrok ter zunanjih izvajalcev, ki izvajajo te 

dejavnosti. Dodatne dejavnosti, ki jih izvajamo izven programa vrtca, so namenjene 

vsem otrokom, ki so vključeni v vrtec. Vrtec jih izvaja predvsem na željo staršev, 

časovno ne smejo posegati v program vrtca. Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno 

programa vrtca in jo financirajo starši sami.  
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DEJAVNOST 

Plavalni tečaj 

Angleški jezik 

Plesne dejavnosti 

Tečaj smučanja 

Tečaj rolanja 

Športna vzgoja 

 

Izvajalci posameznih dodatnih dejavnosti bodo izbrani glede na interes staršev. 

Izvajale se bodo po preteku poslovalnega časa vrtca. 

 

4.4.2 Obogatitvene dejavnosti 

To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtec izvaja občasno, 

daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikuluma vrtca, interesa otrok in želja 

staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne 

obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli 

Kurikuluma za vrtce. Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru posameznega dne 

otrokovega bivanja v vrtcu v obliki delavnic v prostorih vrtca in izven stavbe in igrišča 

vrtca v obliki obiskov predstav, knjižnic, muzejev, prireditev. 

 

 Razne interesne dejavnosti; 

 razne popoldanske delavnice po enotah in dislociranih oddelkih; 

 sodelovanje na prireditvah, pevskih revijah  (predstavitev različnih 

glasbenih in plesnih dejavnosti); 

 kulturni abonma; 

 razstava otroških likovnih del; 

 obiski gledališča in kina  (gledališke in kino predstave); 

 sestra za preventivo in higieno zob (pogovori, animirani film o 

zobkih, spremljanje higiene zob); 

 knjižničarke (delavnice); 

 vključevanje staršev, starih staršev, predstavnikov lokalne skupnosti 

in ostalih v vzgojno delo (predstavitev poklicev in hobijev); 

 praznovanje rojstnih dni; 

 obeleženje različnih praznikov (tetka Jesen, Teden otroka, veseli 

december, kulturni praznik, pust, dan mamic in babic, očkov dan, 

mednarodni dan družine,…). 

 

4.5 Program sodelovanja s starši 

 

OBLIKE SREČANJ TERMIN  VKLJUČENI  
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1. INFORMATIVNI -  SKUPNI  

RODITELJSKI SESTANKI 

v prvi polovici 

meseca septembra 

od 5. 9. do 7. 9. 

2017 

- ravnateljica, pomočnica 

ravnateljice, vodja enote, 

vodja prehrane in ZHR, 

svetovalna delavka, 

- strokovni delavci  

2. RODITELJSKI SESTANEK: 

predavanje strokovnjaka 

6.2. 2018 – mag. 

Katarina Kesič 

Dimic 

- strokovni delavci 

- starši 

POGOVORNE URICE po dogovoru s 

starši na 1. 

roditeljskem 

sestanku  

- vzgojiteljice,   

- pomočnice vzgojiteljic 

DRUŽABNA SREČANJA skozi celo šolsko 

leto  

- vsi zaposleni 

- otroci, starši 

VKLJUČEVANJE STARŠEV V 

NEPOSREDNO VZG. DELO 

skozi celo šolsko 

leto  

- vzgojiteljice,   

- pomočnice vzgojiteljic 

ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA 

LETA 

 

 maj - otroci, starši 

- vsi zaposleni 

 

4.5.1 Srečanje za starše novincev  

Za starše novo sprejetih otrok v vrtec poteka v mesecu juniju srečanje, ki ga vodijo 
ravnateljica vrtca, pomočnica ravnateljice, svetovalna delavka in organizatorica prehrane 
in ZHR. Namen srečanja je seznanitev staršev z novim okoljem v katerega se bo njihov 
otrok vključil, z načinom dela v vrtcu, z organizacijo vrtca, s programi vrtca, z njihovimi 
dolžnostmi in pravicami ter z materialnimi prispevki. Hkrati imajo starši na srečanju 
možnost pridobiti tudi različne odgovore na njihova vprašanja, ki se jim morebiti porajajo 
pred vstopom v vrtec.   
Staršem se predstavijo tudi nasveti postopnega uvajanja, razvojne značilnosti otrok in 
možni odzivi ob vstopu otroka v vrtec. Povabi se jih tudi k spoznavnemu dnevu kjer imajo 
možnost individualnega razgovora z vzgojiteljem otroka, z namenom vzpostavitve 
osebnega stika ter medsebojnega spoznavanja staršev in vzgojiteljic pred otrokovim 
vstopom v vrtec.  
Srečanje bo potekalo v sredo, 6. 6. 2018 ob 16.30. 
 

4.5.2 Spoznavni dan 

Vstop otroka v vrtec je zelo pomemben dogodek. Večina otrok se vključi v vrtec v 
začetku šolskega leta, zato strokovni delavci konec meseca avgusta pripravijo za 
otroke in njihove starše t. i. spoznavni dan. Srečanje je namenjeno spoznavanju 
novega okolja v katerega bo otrok vključen, spoznavanju sovrstnikov in strokovnih 
delavcev. Prav tako je srečanje namenjeno razjasnitvi vprašanj in morebitnih dilem 
staršev. 
Spoznavni dan bo pokal 31. 8. 2018 od 16.00 do 18.00 ure. 

4.5.3 Roditeljski sestanki  

Se organizirajo dvakrat v letu. Prvi roditeljski sestanek je skupna oblika srečanja, kjer 

so poleg strokovnih delavcev prisotne tudi ravnateljica, pom. ravnateljice, svetovalna 
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delavka, vodja enote ter vodja ZHR in prehrane. Staršem se predstavi LDN in 

organizacija dela v šol. letu 2017/2018. Prav tako se jim ponudi priložnost izraziti svoja 

mnenja, ideje, pobude in postaviti morebitna vprašanja. Nato strokovni delavci po 

oddelkih staršem predstavijo teme, ki so pomembne za oddelke (predstavijo Letni 

delovni načrt skupine, program Kurikulum za vrtce, medsebojno sodelovanje otroci - 

starši – strokovni delavci, itd).   

Starši lahko dajejo pobude in predloge, s katerimi se dopolni Letni delovni načrt 

skupine.  

 

4.5.4 Pogovorne urice 

Med vzgojiteljem in starši so vnaprej načrtovane in dogovorjene. Vzgojitelj se pripravlja 

na pogovor tako, da skupaj s pomočnikom vzgojitelja zbira opažanja o otroku ter na 

podlagi tega s starši vodi strokovni pogovor. Starše seznanja o počutju otroka, 

razvojnih značilnostih, o vključevanju otroka v igro, obravnava vprašanja o življenju in 

delu v vrtcu ter ga spodbuja k reševanju morebitnih posameznih težav.  

 

4.5.5 Oblike sodelovanja s starši na nivoju vrtca in oddelkov  

Vzgojiteljice na prvem roditeljskem sestanku staršem predstavijo Letni plan skupine, 

ki je narejen na podlagi LDN vrtca. S predlogi staršev ga dopolnijo.  

Izhodišče za načrtovanje vzgojno - izobraževalnega dela v oddelku so prednostne 
naloge vrtca, ki so navedene v LDN vrtca. 
 

4.5.6 Vključevanje staršev v neposredno vzgojno delo 

Ob poteku posamezne  teme  strokovni delavci v oddelek povabijo starša, ki bi lahko 

oddelek obogatil s prenosom svojega znanja – npr. s predstavitvijo poklica, hobija in 

se neposredno vključil v vzgojno delo. 

  

4.6 Program sodelovanja vrtca z okoljem 
 

4.6.1 Zunanji sodelavci 

Pri načrtovanju življenja in dela Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah sodelujemo z 

ožjim in širšim okoljem. 

4.7 Program aktivnosti  

 
  AKTIVNOSTI ČAS 

IZVEDBE 

OBLIKA NOSILEC 

1. Spoznavni dan  

 

31. avgust 

 

delavnice v skupinah vsi strokovni 

delavci 

2. Praznovanje tetke 

jeseni 

september delavnice v skupinah vsi strokovni 

delavci, vodje 

enot 
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3. Teden mobilnosti  16. – 22. 

september  

aktivnosti po progamu Anita Reich, 

Sergeja Javornik, 

zaposleni vrtca 

4. Predstavitev služb za 

pomoč in reševanje 

oktober odprta vrata Jelka Kitak, 

Maja Špes 

5. Teden otroka 2. – 6. oktobra delavnice za otroke na 

temo: Povabimo sonce v 

vrtec 

vodje enot  

6. Svetovni dan hoje 15. oktober 

 

pohod vsi strokovni 

delavci 

7. Praznični december december kino v vrtcu, predstava, 

slavnostno kosilo, obisk 

Dedka Mraza 

vodje enot, 

Jelka Kitak, 

Marjetka 

Žnidarec 

8. Nočitev v vrtcu december predpraznično druženje 

otrok in zaposlenih 

strokovni delavci, 

Anka Pišek 

9. Kulturni teden februar kulturni program vodje enot 

10. Pustno rajanje februar pustna povorka vodje enot 

11. Svetovni dan 

lutkarjev 

21. marec delavnice strokovni delavci 

12. Svetovni dan 

gledališča 

27. marec delavnice strokovni delavci 

13. Svetovni dan zdravja 7. april dejavnosti po oddelkih strokovni delavci 

14. Svetovni dan družine 15. maj zaključek šolskega leta 

na ravni vrtca 

vsi zaposleni 

15. Ciciban v prometu maj zaključek po enotah vsi zaposleni 

maj Na potep z vlakom Jelka Kitak, 

strokovni delavci 

16. Svetovni dan 

gasilcev 

8. junij evakuacija  vsi zaposleni 

17. Likovne razstave na 

različnih lokacijah  

poljubni 

termini 

različne tematike strokovni delavci 

18. Veseli vrtiljak 1. junij medobčinska prireditev 

petja in plesa 

Jelka Kitak 

19. Sestanek za novince junij uvodno srečanje s starši 

novincev 

Jelka Kitak, 

Sabina Jurkošek, 

Ida Valek 

20. Mini maturanti ter 

zaključek Bralnega 

nahrbtnika 

maj predstava, program mini 

maturantov 

strokovni delavci, 

Metka Rančigaj 

21. Praznovanje rojstnih 

dni otrok 

celo šolsko 

leto 

praznovanja  po 

skupinah 

strokovni delavci 
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22. Taborniški vikend junij taborjenje  strokovni delavci, 

Jelka Kitak, Ida 

Valek 

23. Gledališki abonma 

 

december, 
februar, maj 

lutkovno-gledališke 
predstave za otroke: 
 

Marjetka 

Žnidarec 

24. Medgeneracijsko 

sodelovanje z 

Domom upokojencev 

celo šolsko 
leto 

Medgeneracijsko 
sodelovanje, 
obiskovanje, de 

Jelka Kitak 

 

 

5 MATERIALNA SREDSTVA 
 

5.1 Plan investicijskih vlaganj in tekoča vzdrževalna dela 
 

Finančni načrt je akt zavoda kot posrednega uporabnika, ki vsebuje vse predvidene 

prihodke in vse predvidene odhodke (obračunski tok) za celotni zavod za obdobje od 

1.1. do 31.12.2017. Finančni načrt izhaja iz programa dela vrtca, iz katerega izhajajo 

vsi letni cilji in načrti zavoda in se v nasprotju z letnim delovnim načrtom sprejema za 

poslovno leto. Letni delovni načrt se pripravi za obdobje šolskega leta, zato je težko 

sestaviti realni finančni načrt.   

Kar nekaj planiranih investicijskih vlaganj in tekočega vzdrževanja za leto 2017 smo 

realizirali, nekaj še bomo. 

 

5.2 Plan investicij in vzdrževanj: 

- sanacija šole in tal na Svetem Štefanu; 

- žaluzije na dislociranih oddelkih; 

- napa kuhinja Sonček; 

- vzdrževanje igrišč na vseh enotah in dislociranih oddelkih; 

- stroj za brušenje in odstranjevanje premazov, 

- ograja  - galerija Sonček 

- računalniška, avdio in video oprema; 

- regulacija talnega gretja; 

- pleskanje. 
 

5.3 Zagotavljanje materiala za raznolikost dela v skupinah 

- didaktični material (sestavljanke, konstruktorji, avtomobili, družabne igre, telovadni 

rekviziti,…); 

- strokovna in otroška literatura; 

- likovni material (papir, razne mase, barvice, lepilo, blago,…).  

 



18 
 

6 ORGANIZIRANE OBLIKE PRIPRAVNIŠTVA IN PEDAGOŠKE 

PRAKSE 
Pedagoško prakso bodo v letošnjem šolskem letu opravljali dijaki in dijakinje 1., 2., 3. 

in 4. letnika Gimnazije Celje – Center, slušateljice Ljudske univerze Rogaška Slatina 

ter Celje in študentje iz Pedagoške fakultete. 

 

7 DELO STROKOVNIH ORGANOV VRTCA 
 

7.1 Svet zavoda 

Svet zavoda sestavljajo: 

- trije predstavniki ustanovitelja: Damjan Boštjančič, 

                                                 Zlatka Pilko, 

                                                 Davor Vrečko. 

    

- trije predstavniki staršev: Uroš Štefe, Katarina Lipuš, Jožica Novak.                                                                                                

 

- pet predstavnikov delavcev: Tanja Kolar - predsednica, 

                                            Marina Bakarič, 

                                            Mira Ciglar, 

                                            Bojan Kotnik, 

                                            Renata Gobec. 

                                                                                                        

Člani sveta so izvoljeni za obdobje štirih let, lahko so izvoljeni največ dvakrat 

zaporedoma. Svet zavoda opravlja naloge po poslovniku, v skladu z zakonom. 

 

7.2 Svet staršev 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje svet staršev. 

Predsednika ter njegovega namestnika izvolijo starši na 1. sestanku sveta staršev. 
Svet staršev opravlja naloge po poslovniku, v skladu z zakonom. 
 

7.3 Sklad vrtca 

Namen Sklada vrtca je pridobitev finančnih sredstev za pomoč otrokom iz socialno 

šibkih družin, za nakup pripomočkov otrokom s posebnimi potrebami in za nakup 

nadstandardne opreme v vrtcu.  

 
7.4 Ravnateljica 

Ravnateljica načrtuje in vodi delo vrtca s pedagoškega, organizacijskega, 

kadrovskega, ekonomskega in zakonodajnega vidika. Se udeležuje izobraževanj, 

seminarjev, strokovnih ekskurzij doma in v tujini. Prednostno področje v tem šolskem 

letu bo področje gibanja, NLP ter komunikacija. 
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7.5 Strokovni tim na ravni vrtca 

Namenjen je organizaciji življenja in dela v vrtcu, vzgojnih dejavnosti, prireditev, 

zadolžen za izvajanje izvedbenega kurikuluma, nagrajevanja, evalvira delo 

izvedbenega kurikula na ravni vrtca. 
 

 UDELEŽENCI ROK IZVAJALEC 

Strokovni 

tim na 

ravni 

vrtca 

Jelka Kitak, Marjetka Žnidarec, 

Sabina Jurkošek, Ida Valek, Marta 

Kotnik, Ksenija Šket, Tanja Smole, 

Marina Bakarič, Damjana Ogrizek, 

Bojan Kotnik, Jožica Fajs. 

1x na mesec, 

oz. po potrebi 

Jelka Kitak 

 
7.6 Pedagoški zbor   

V pedagoški zbor so vključeni vsi strokovni delavci, opravlja naloge v skladu z 

zakonom. 

 

Zap. 

štev. 

VZG. ZBOR OBLIKA ROK IZVAJALEC 

1. 1. pedagoška 

konferenca 

 

srečanje pedagoškega zbora, 

obravnava LDN za šol. l.  

2017/18  

30. avgust 

2017 

Jelka Kitak 

2. 2. pedagoška 

konferenca 

 

predavanje strokovnjaka – dr. 

Eva Škobalj - Čuječnost 

 november Jelka Kitak 

3. 3. pedagoška 

konferenca 

priprava osnutka LDN 2018/19 maj/junij Jelka Kitak 

 

7.7 Strokovni aktivi  

Srečanje strokovnih aktivov poteka 3 krat v letu. Osrednja tema aktivov bo GIBANJE. 

 

 

STROKOVNI 

AKTIVI 

TANDEMI DATUM IZVEDBE 

1 – 3  

Sonček  1,2 

Livada       1,2 

 

Katja Guzej, Barbara Lorger, nad. Jasmina 

Korez, Anja Skale, Marjetka Cajzek, Mira 

Ciglar, Jožica Škalički, Iris Virant, Katarina 

Fijavž 

 

 

 

 

 

1.aktiv: september 

 

2 – 4 

Sonček    

3,4,5 

Janja Orač, Damjana Ogrizek, Karmen Esih, 

Špelca Golob, Marta Drofenik, Katja Školnik 
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3 – 5  

Sonček   

6,7,8 

Monika Špoljar, Helena Romih, Marta Kotnik, 

Tanja Jotić, Ksenija Čuješ, Anja Mužerlin 

2.aktiv: november 

 

3.aktiv: april 

5 – 6 

Sonček 

9,10,11 

Katarina Škorjak, nad. Anka Pišek, Mojca 

Vrečko, Barbara Pelc, Mojca Bizjak, Mira 

Škorja, Sonja Zobec 

2 – 4 

Livada  3,4,  

Livada  5,6 

Ksenija Šket, Polonca Vuser, Darja Lugarič,  

Katja Lesjak Gajšek, Metka Jančič, Monika 

Grobin, Tatjana Grindl, Marina Bakarič 

1 – 6 

Šentvid 1, 2;  

Sveti Štefan 

1,2 

Tanja Smole, Jožica Gajšek, Metka Rančigaj, 

Andreja Grosek, Albina Bračko, Urška 

Jagodič, Darja Hrup, Slavči Ljubič 

 

1 – 6 

DO oddelki 

Sladka Gora, 

Kristan Vrh, 

Zibika, 

Mestinje 

Renata Gobec, Metka Lorger, Polonca 

Krobat, Igor Gerjevič, Renata Slapnik, Irena 

Artnak, Melita Ancelj, Marija Hržina, Tanja 

Kolar, Jasmina Cvetanoska 

 

7.8 Strokovni timi 
 

7.8.1 Strokovni timi vzgojiteljic 

Namenjeni so načrtovanju in evalvaciji dela, obravnavi tekoče problematike, 

organizaciji prireditev, praznovanj, reševanju težav pri vzgojnem delu. Srečujejo se na 

14 dni, oz. po potrebi, ob prisotnosti ravnateljice, pomočnice ravnateljice ali vodje 

enote. Po končanem timu vzgojiteljica iz oddelka seznani pomočnike vzgojiteljev z 

vsebino sestanka.  

 

7.8.2 Strokovni timi pomočnikov in pomočnic vzgojiteljic 

Namenjeni so načrtovanju in evalvaciji dela, reševanju tekoče problematike ter 

predlaganju različnih idej, ki si jih izmenja s timom vzgojiteljic. Srečujejo se po potrebi. 

 

8 SPREMLJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA IN 

PEDAGOŠKO VODENJE 
Pedagoško vodenje in spremljanje vzgojnega dela bo potekalo preko hospitacij pri 

neposrednem vzgojnem delu, preko letnih razgovorov, pri pregledu dokumentacije in 

raznih poročil. 

Izvajale ga bodo ravnateljica, pomočnica ravnateljice ter svetovalna delavka. 
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9 SAMOEVALVACIJA 
Samoevalvacija je proces, v katerem ugotavljamo, do kolikšne mere in na kakšen način 

smo dosegli zastavljene cilje. Izvajamo jo, da bi ugotovili in določili vrednost, kakovost, 

uporabnost, učinkovitost ali pomembnost tistemu, kar evalviramo in da identificiramo 

potrebne izboljšave. 

S samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji vrtca uresničujemo 

zakonsko zahtevo glede 48. in 49. člena ZOFVI (Ur. l. RS 36/08) ter zahteve uvedbe 

sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij 

(KVIZ). 

V letošnjem šolskem letu bomo evalvirali naše delo s pomočjo anketnih vprašalnikov 

za starše. 

 

 
 


