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KO HODIŠ, POJDI ZMERAJ DO KONCA 

Spomladi do rožne cvetice, poleti do zrele pšenice, 

jeseni do polne police, pozimi do snežne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrstice, v življenju do prave resnice, 

v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. 

 

A če ne prideš ne prvič ne drugič do krova in pravega kova 

poskusi: vnovič in zopet in znova. 

                                                                     (Tone Pavček)                               

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS-ZfE5NjKAhXEWRQKHXu0DZ4QjRwIBw&url=http://www.ringaraja.net/clanek/roke-od-pesti-do-prijemanja_1145.html&psig=AFQjCNELdeIYOdJameAjWrcJvbHADOAzZg&ust=1454492370234905
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Spoštovani starši! 

Otroci pridejo v vrtec iz različnih potreb, prav vsak pa prinese delček 

sebe in svoje družine. Potrudili se bomo, da bomo v vrtcu upoštevali 

vsakega posameznika ter vzgajali v duhu strpnosti, prijateljstva in 

spoštovanja. Zavedamo se, da ne moremo zamenjati družine oziroma 

staršev, s kakovostnim sodelovanjem pa lahko veliko prispevamo k 

ustreznemu dopolnjevanju družinske vzgoje in vam pomagamo v 

skrbi za varstvo, vzgojo in izobraževanje vašega otroka.  

Pri tem je pomembno vzpostavljanje medsebojnega zaupanja ter 

odprte komunikacije, do katere bomo prišli s pogovorom in 

vzajemnim spoštovanjem. Pomemben je topel človeški odnos in 

iskrena komunikacija ter strokovna usposobljenost zaposlenih. 

Potrudili se bomo, da bodo dnevi, ki jih bodo vaši otroci preživeli v  

vrtcu, bogati, pestri, zanimivi, ustvarjalni, raziskovalni, predvsem pa 

otroško razigrani. Gibalni razvoj je v najzgodnejšem obdobju eden od 

ključnih dejavnikov otrokovega vsestranskega razvoja. Bolj raznolike 

kot so gibalne izkušnje, hitreje otrok napreduje in razvija tudi vsa 

druga področja. Zato je prednostna naloga v tem šolskem letu 

GIBANJE.  

Po svojih najboljših močeh se bomo trudili, da se bodo vaši otroci pri 

nas dobro počutili in skupaj z vami radi prihajali med nas ter da bodo 

poleg novih gibalnih izkušenj doživeli čim več prijetnih doživetij, ki 

bodo vam in vašim otrokom ostala v lepem spominu.    

                                                                    Simona Kaučič, ravnateljica 
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Tisztelt szülők! 

A gyermekek különböző érdekekből járnak az óvodába és minden gyermek 

része az óvodai életnek. Mi törekedni fogunk arra, hogy az óvodában 

figyelembe vegyük minden egyes gyermek képességét, valamint a türelem, 

barátság és tisztelet szellemében neveljük őket. Tisztában vagyunk azzal, 

hogy nem lehet a családot valamint a szülőket kicserélni, de a velük való 

minőséges együttműködéssel sokat tehetünk azért, hogy megfelelően 

kiegészítsük a család nevelési módszerét és  gyermekének biztonságot, 

segítséget nyújtsunk a neveléséhez, tanításához az óvodában. 

Ennél nagyon fontos az egymásközti bizalom, valamint nyílt komunikáció, 

ehhez pedig őszinte beszélgetéssel és egymásközti tisztelettel jutunk el. 

Nagyon fontos a meleg emberi kapcsolat az őszinte komunikáció valamint a 

dolgozóknak a szakképzettsége. 

Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a gyermekek napjai az óvodában 

alkotással, kutatással, érdekesen, színesen, jókedvűen és eseményekben 

gazdagon teljenek el. A mozgási fejlődés ebben a korban az egyik 

legfontosabb tényező a gyermek sokoldalú szellemi fejlődéséhez. Minél 

különbözőek a tapasztalatok a mozgásban, annál gyorsabban fejlődik a 

gyermek más területeken is. Ebben az iskolaévben éppen ezért részesítettük 

előnybe az egyik feladatunkat a MOZGÁST. 

A legjobb erőnkkel törekedni fogunk arra, hogy az önök gyermekei jól 

érezzék magukat nálunk és önökkel együtt szívesen járjanak majd hozzánk 

az óvodába. Kívánom, hogy az új mozgási tapasztalatok mellett még sok 

kellemes eseményben legyen részük és ez meg is maradjon az önök és a 

gyermekeik emlékezetében. 

 

                                                                                     Simona Kaučič, igazgatónő 
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PODATKI O VRTCU 

Javni zavod Vrtci občine Moravske Toplice je bil ustanovljen leta 1996 

z Aktom o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci 

občine Moravske Toplice (Ur. l. št. 53/96 in 11/97). Pred ustanovitvijo 

skupnega zavoda so bile enote vrtcev organizacijsko vezane pri 

osnovnih šolah Bogojina, Fokovci in Prosenjakovci ter Vrtcu Murska 

Sobota. 

S povezavo enot v skupni javni zavod so vse enote pridobile enake 

možnosti za razvoj, enotno pedagoško in organizacijsko vodstvo ter 

enake možnosti za izobraževanje, kar je bilo v prejšnji obliki delovanja 

vrtcev najbolj pomanjkljivo. 

Zavod Vrtci občine Moravske Toplice združuje šest enot: enoto 

Bogojina, enoto Filovci, enoto Fokovci, enoto Martjanci, enoto 

Moravske Toplice in dvojezično enoto Prosenjakovci - Kétnyelvű 

egység Pártosfalva. 

Zaradi različnih lokacij vrtca ravnatelj vsako leto imenuje vodje enot. 

Vodje enot skrbijo za povezavo med delovno enoto, okoljem in 

upravo. 

Vodje enot v šolskem letu 2016/2017 so: 

Bogojina: Marjana Kolar 

Filovci: Silvija Vukovič, nad. Bojan Koltaj  

Fokovci: Gordana Počič, nad. Klaudija Gobor 

Martjanci: Klaudija Goldinskij 

Moravske Toplice: Katja Hozjan  

Prosenjakovci – Pártosfalva: Bernarda Koroša Pantović 
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UPRAVA 

Enota MORAVSKE TOPLICE 

Dolga ulica 29 a 

9226 Moravske Toplice 

 

SIMONA KAUČIČ, ravnateljica: 

Tel.  02/538-14-71 

e-mail: simona.kaucic@guest.arnes.si 

simona@mojvrtec.com 

 

MARIJA BOGDAN MOLNAR, poslovni sekretar: 

Tel.  02/538-14-70; 041 304 880 

Fax: 02/538 -14- 73 

e-mail: vrtci.obcine-moravske-toplice@guest.arnes.si 

info@mojvrtec.com 

Delovni čas: 6.00 – 14.00 

 

MONIKA ŠLICHTHUBER JEREBIC, svetovala delavka 

Tel.: 02 538 14 72; 041 304 866 

E-pošta: monika@mojvrtec.com 

monika.s-jerebic@guest.arnes.si 

Delovni čas: 20 ur tedensko(vsako sredo in četrtek    

od 7.00 do 15.00 ter vsak drugi teden v petek) 

 

NATAŠA KUČAN, organizator prehrane in ZHR 

Tel.: 02 538 14 72 

E-pošta: natasa@mojvrtec.com 

natasa.kucan@guest.arnes.si 

Delovni čas: 7.00 – 15.00 (torek in sreda) 

 

mailto:simona.kaucic@guest.arnes.si
mailto:simona@mojvrtec.com
mailto:vrtci.obcine-moravske-toplice@guest.arnes.si
mailto:info@mojvrtec.com
mailto:monika@mojvrtec.com
mailto:monika.s-jerebic@guest.arnes.si
mailto:natasa@mojvrtec.com
mailto:natasa.kucan@guest.arnes.si
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CENTRALNA KUHINJA: 

kuhar -  ROMAN FORJAN 

pom. kuharja – NADA MEKICAR 

pom. kuharja in  voznik - MATEJKA LEBAR 

Tel.: 02 538 14 76;  041 304 870 

E-pošta: kuhinja@mojvrtec.com 

Delovni čas: 6.00 – 15.00 

 

Pralnica – SUZANA ŠČERNJAVIČ 

Tel.: 02 538 14 75 

E-pošta: pralnica@mojvrtec.com 

suzana.scernjavic@guest.arnes.si 

Delovni čas: 5.30 – 13.30 

 

ROMAN ZELENKO – hišnik, voznik 

Tel.: 041 747 483 

E-pošta: hišnik@mojvrtec.com 

roman.zelenko@guest.arnes.si 

Delovni čas: 6.00 – 14.00 

 

ANKA BOČKOR, knjigovodja 

Tel.  02/538-15-11 

E-pošta: Anka.Bockor@moravske-toplice.si 

(občina Moravske Toplice) 

 

Upravno računovodska služba je locirana v enoti Moravske Toplice in 

v prostorih občinske stavbe Občine Moravske Toplice. 

mailto:kuhinja@mojvrtec.com
mailto:pralnica@mojvrtec.com
mailto:suzana.scernjavic@guest.arnes.si
mailto:hišnik@mojvrtec.com
mailto:roman.zelenko@guest.arnes.si
mailto:Anka.Bockor@moravske-toplice.si
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Poslovalni čas prilagajamo potrebam staršev. Spremembe 

poslovnega časa so možne in zagotovljene v primeru objektivnih 

potreb staršev in zadostnega števila prijavljenih otrok.  

Poslovalni čas vrtcev je vezan na sklep Občinskega sveta občine 

Moravske Toplice, ki je na svoji seji dne 22.8.2005 sprejel sklep, da 

Vrtci občine Moravske Toplice poslujejo v času, ko sta od vseh otrok 

enote stalno prisotna najmanj dva otroka. 

Pred prazniki vrtci poslujejo normalno, če se prijavi zadostno število 

otrok (najmanj 10 otrok – sklep Sveta zavoda). V primeru manjšega 

števila prijavljenih otrok organiziramo varstvo v enoti Moravske 

Toplice. Za enoti Bogojina in Filovci velja da se združita, dežurstvo pa 

se izvaja v enoti, ki ima večje število  prijavljenih otrok. Dvojezična 

enota Prosenjakovci pred prazniki posluje, če je prijavljenih 50% 

otrok. Starši bodo potrebe izražali z anketami. 
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V šolskem  letu 2016/2017 bomo dežurstva izvajali v času: 

JESENSKE POČITNICE: 31. oktober - 4. november 2016  
dan reformacije: 31. 10. 2016 (ponedeljek); dan spomina na mrtve: 1. 11. 2016 (torek) 

  

božič: 25. 12. 2016 (nedelja); dan samostojnosti in enotnosti: 26. 12. 2016 (ponedeljek) 

NOVOLETNE POČITNICE: 25. december 2016 - 1. januar 2017 
novo leto: 1. 1. 2016 (nedelja) 

 

ZIMSKE POČITNICE: 20. - 24. februar 2017 

dan upora proti okupatorju: 27. 4. 2017 (četrtek) 

PRVOMAJSKE POČITNICE: 27. april – 2. maj 2017   
praznik dela: 1. 5. 2017 (ponedeljek) – 2. 5. 2017 (torek) 

 

O poslovanju posameznih enot v poletnih mesecih je razpravljal Svet 

zavoda Vrtci občine Moravske Toplice na svoji seji dne 24.10.2016 in 

sprejel naslednji sklep:  

Med poletnimi meseci (julija in avgusta) se enote združujejo. Za vse 

prijavljene otroke bo v času od 1. julija do 25. avgusta 2017 dežurstvo 

organizirano v enoti Moravske Toplice, od 26. do 31. avgusta 2017 pa 

v enoti Martjanci. V primeru večjega števila prijavljenih otrok, bo 

dežurna enota tudi enota Bogojina. 

Po sklepu Občinskega sveta z dne 25.2.2008 se za dneve odsotnosti v 

mesecu juliju in avgustu staršem stroški za otroka v celoti odbijejo. 

Da bi starši uveljavljali navedeni odbitek, morajo odsotnost otroka 

pisno napovedati vsaj do 25. junija.  

Po sklepu Sveta staršev, ki je bil dne 5.10.2010 se vsako šolsko leto 

izvede strokovna ekskurzija za vse zaposlene. Na ta dan so vse enote 

zaprte, staršem pa se stroški za otroka v celoti odbijejo. Strokovna 

ekskurzija oz. DAN VRTCA bo v tem šolskem letu 24. februarja 2017. 
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DAN V VRTCU 

Dnevni red oz. strokovno delo v vrtcu je naravnano tako, da otroku 

omogoča varno, zdravo in srečno otroštvo z vplivanjem na razvoj 

otrokovih miselnih, telesnih, čustvenih in socialnih sposobnosti. 

Pomemben je jutranji sprejem otrok, prvi vsakdanji stik otroka z 

vzgojiteljico in  otroci. To je tudi priložnost za kratek razgovor med 

strokovno delavko in starši o otrokovem počutju in razpoloženju. 

Priložnost za tak razgovor je tudi pri odhodu otroka iz vrtca.  

  Skozi ves dan poteka vzgojno izobraževalno delo. V njem se 

spontano prepleta igra otrok z načrtovanimi dejavnostmi. Strokovne 

delavke poskrbijo za primerno učno okolje, kar vključuje ureditev 

prostora, pripravo materiala in sredstev. Pri tem se upošteva tako 

stopnja otrokovega razvoja kot njegov interes. 

 

Zelo pomemben čas v vrtcu je tudi čas hranjenja in počitka. Pri 

izvajanju teh dejavnosti smo pozorni predvsem na to, da se v čim večji 

meri upošteva otrok kot posameznik, upošteva se različnost in 

večkulturalizem, spoštuje pa se tudi posebnosti okolja, otrok in 

staršev.  

Potrebe po počitku zagotavljamo v skladu z življenjskim ritmom in 

željami posameznega otroka ter v dogovoru s starši. Spanje ni 

obvezno. Otrokom, ki počitka ne potrebujejo, omogočimo dejavnosti, 

ki otroka umirijo in mu nudijo drugačno možnost »počitka«.  

Še več podatkov o našem zavodu boste našli na naši spletni strani 

www.mojvrtec.com. Vabimo vas, da nam preko spletne strani, pa 

tudi po navadni pošti, posredujete svoja mnenja, pripombe, 

predloge, kritike. 

http://www.mojvrtec.com/
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PREDSTAVITEV ENOT IN ZAPOSLENIH 

Razporeditev oddelkov in strokovnih delavcev 

 

 

ENOTA Oddelek Št. 
otrok 

Vzgojiteljica Pomočnica vzg. Sočasnost 
ur 

Bogojina – 33 1.star. obd. 

 

12 Blanka 

Tomašić 

Maja Erjavec 

Cigan 

6 

 2. star. obd. 21 ½ Marjana 

Kolar,  

Milena 

Černela 

½ Martina Gjerek, 

 ½  

Aleksandra 

Živkovič 

4 

Filovci – 19 kombinirani 19 Silvija 

Vukovič 

nad. 

Bojan Koltaj  

Sonja Gabor,  

½ Martina Gjerek 

5. oz. 6 

Fokovci  -7 kombinirani 

POLOVIČNI 

ODD. 

7 Gordana 

Počič 

nad.  

Klaudija 

Gobor 

Mihaela Žilavec 

½ Silvija Gal 

5. oz. 6 

Martjanci  - 32 
 

1. star. obd. 

POLOVIČNI 

ODD. 

7 ½ Marija 

Kučan, 

½ Mojca 

Tivadar 

¼  Milena Perš 6 

 kombinirani 16 Petra 

Sakovič 

 

Katja Breznik 5 

 2. star. obd. 

POLOVIČNI 

ODD. 

9 Klaudija 

Goldinskij 

¼  Milena Perš 4 
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Moravske  
Toplice – 81 

1. star. obd. 10 Jožica Kučan Borbála Miholič 

½ Milena Perš 

6 

 1. star. obd. 12 Romana 

Vidic 

Martina Zakšek 6 

 kombinirani 

 

18 Katja Hozjan  Darja Toplak 5 

 2. star. obd. 

 

20 Bojana 

Benkovič 

Jožica Balajc 4 

 2. star. obd. 

 

21 Suzana 

Benčec 

Timea Bogdan 

 

4 

Prosenjakovci 

Pártosfalva - 12 

kombinirani 12 Bernarda 

Koroša 

Pantović,     

Tea Varga 

½ Silvija Gal 6 

Skupaj 
vse enote 

13 184 14,5 13,5  

Navedeno število otrok (184) je vpis oktobra 2016. 

 

»Kadar sami sebi pustimo, da zasijemo, podzavestno tudi ostalim ljudem 

omogočimo, da storijo enako.« (Nelson Mandela) 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://cmpresolutions.co.uk/think-you-dont-need-dispute-resolution/&psig=AFQjCNEHFSsy0Ip541Jqd0Tdr6zFJkyQpA&ust=1454577224595814
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Razpored ostalih zaposlenih po enotah 

ENOTA Tehnični delavci Administrativni 

delavci 

Bogojina Hedvika Molnar - pom. kuh./čistilka - 

Filovci Marija Malačič - pom. kuh./čistilka  - 

Fokovci Marjana Karolyi - pom. kuh./čistilka - 

Martjanci Zdenka Hari -  pom. kuh./čistilka - 

Moravske 

Toplice 

Roman Forjan - kuhar 

Nada Mekicar - pom. kuh.  

Sandra Kardoš – pom. kuh. 

Matejka Lebar - pom. kuh., voznik  

Suzana Ščernjavič - perica/čistilka 

Zdenka Merič - čistilka 

Roman Zelenko- hišnik/voznik 

Marija Bogdan 

Molnar - posl. sek. 

 

Anka Bočkor – 

knjigovodja 

Prosenjakovci 

Pártosfalva 

Marjana Karolyi - pom. kuh./čistilka - 

 

 

"Izogibajte se ljudi, ki zaničujejo vaše želje. To počnejo majhni ljudje. 

Resnično veliki ljudje vam dajo občutek, da lahko veliki postanete tudi vi." 

                                                                                                                          (Mark Twain) 
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◦ vrtec je odprt od 6.30 do 15.30 
◦ starost otrok od 1 do 6 let 
◦ 2 igralnici z igriščem 
◦ mlečna - razdelilna kuhinja (kosila pripravljajo v centralni  

kuhinji) 
 

Posebnosti enote: 
V enoti Bogojina sta dva starostno ločena oddelka, življenje v njej pa 

uravnavajo naša skupna druženja in doživetja v dveh igralnicah, ki se 

letos ponašata z novimi okni, skozi katera neprestano odmeva pesem 

in dobra volja. 

Pred zgradbo je urejeno igrišče z igrali in peskovnikom, asfaltna in 

travnata površina pa služita za spontane in usmerjene dejavnosti. 

Okrog zasajena drevesa nudijo pozimi pticam dom, poleti pa nudijo 

zavetje pred soncem našim malčkom. 

enota BOGOJINA 

Bogojina 134 

 041 304 881 

e-mail: vrtec.bogojina@guest.arnes.si 
bogojina@mojvrtec.com 

 

mailto:vrtec.bogojina@guest.arnes.si
mailto:bogojina@mojvrtec.com
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◦ vrtec je odprt od  6.30 do 15.30 
◦ starost otrok od 1 do 6 let 
◦ igralnica z igriščem 
◦ mlečna - razdelilna kuhinja (kosila pripravljajo v centralni  

kuhinji) 
 

Posebnosti enote:  

Naš vrtec je prostorsko najmanjši, a kljub temu poln malčkov vseh  

starosti. Dopoldne v igralnici vlada pravi živ žav, saj plešemo, rajamo 

in se igramo, pa tudi po nemško že marsikaj povedati in zapeti znamo. 

Kadar koli pokukate skozi naša modra okna, boste videli, da nam ni 

nikoli dolgčas. 

Naša posebnost pa je tudi zelo dobro sodelovanje s starši, dedki in 

babicami ter ostalim lokalnim okoljem. 

enota FILOVCI 

Filovci 13 

 041 304 882 

e-mail: vrtec.filovci@guest.arnes.si 
filovci@mojvrtec.com 

 

mailto:vrtec.filovci@guest.arnes.si
mailto:filovci@mojvrtec.com
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◦ vrtec je odprt od 6.30 do 15.30 
◦ starost otrok od 1 do 6 let 
◦ 2 igralnici z igriščem 
◦ mlečna - razdelilna kuhinja(kosila pripravljajo v centralni kuhinji) 

 
Posebnosti enote: 

Naša enota se vsako leto znova bori za obstanek, saj imamo vpisanih 

najmanj otrok. Prav zato, ker nas je malo, pa imamo veliko možnosti, 

da se vsakemu otroku še posebej posvetimo. Pri nas vlada mirno 

domače vzdušje, kar pa ne pomeni, da nismo včasih tudi nagajivi in 

živahni. 

Za igro imamo na razpolago kar dve igralnici in prostrano igrišče, 

večkrat pa se podamo čez cesto v osnovno šolo, s katero dobro 

sodelujemo. 

enota FOKOVCI 

Fokovci 26 
 041 304 883 

e-mail: vrtec.fokovci@guest.arnes.si 
  fokovci@mojvrtec.com 

 

mailto:vrtec.fokovci@guest.arnes.si
mailto:fokovci@mojvrtec.com
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◦ vrtec je odprt od 6.00 do 16.00  
◦ starost otrok od 1 do 6 let 
◦ 3 igralnice s teraso in igriščem 
◦ mlečna - razdelilna kuhinja (kosila pripravljajo v centralni 

kuhinji) 
 

Posebnosti enote: 

Kraj, kjer se nahaja naš vrtec, nam omogoča neposreden stik s 
kolesarko stezo, katera nam ponuja varno gibanje, kolesarjenje, 
sprehode in stik z naravo. Hkrati pa nam omogoča tudi sodelovanje z 
zunanjimi službami, ki so v bližini nas (zdravstveni dom, lekarna, 
pošta, gasilski dom...). 
 
 
 

enota MARTJANCI 

Martjanci 36/a 

 041 304 867 

 041 304 869 

e-mail: vrtec.martjanci@guest.arnes.si 
martjanci@mojvrtec.com 

 

mailto:vrtec.martjanci@guest.arnes.si
mailto:martjanci@mojvrtec.com
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◦ vrtec je odprt od 6.00 do 16.00 
◦ starost otrok od 1 do 6 let 
◦ 6 igralnic s teraso in igriščem 
◦ osrednji prostor, prostor za dodatne dejavnosti, prostor za 

individualno delo, jedilnica 
◦ centralna kuhinja 

 
 

Enota MORAVSKE TOPLICE 
Dolga ul. 29 a 

9226 Moravske Toplice 
 041 304 884 

 041 304 885 

 041 304 886 

  02/538-14-75 
 

e-mail: vrtec.moravske-toplice@guest.arnes.si 
moravsketoplice@mojvrtec.com 

 

 

mailto:vrtec.moravske-toplice@guest.arnes.si
mailto:moravsketoplice@mojvrtec.com
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Posebnosti enote: 

Trenutno je v naši enoti oblikovanih 5 oddelkov. Smo centralna in 

hkrati največja enota v našem zavodu. Eno izmed nezasedenih 

igralnic smo preuredili v knjižnico, saj prav vsi – veliki in mali, zelo radi 

beremo. Sicer pa imamo v našem novem vrtcu zelo dobre pogoje za 

marsikaj. Posebej smo ponosni na velik osrednji prostor, kjer se radi 

družimo. Velikokrat nas obišče tudi ravnateljica, ki ima svojo pisarno 

v zgornjem nadstropju.  
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◦ vrtec je odprt od 6.30 do 15.30 

◦ starost otrok od 1 do 6 let 

◦ 2 igralnici z igriščem 

◦ mlečna - razdelilna kuhinja (kosila pripravljajo v centralni 

kuhinji) 

 

Posebnosti enote: 

 

Smo edina dvojezična enota v zavodu Vrtci občine Moravske Toplice. 

Vse dejavnosti v našem vrtcu potekajo v slovenskem in madžarskem 

jeziku. Tako otroci že v predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše 

za razvoj govora, hkrati osvajajo dva jezika.  

Otroci imajo na razpolago dve veliki, med seboj povezani igralnici,  

zunaj so na razpolago tlakovane in asfaltne površine in veliko 

razgibano travnato igrišče z različnimi igrali.  

Dvojezična enota - Kétnyelvű Óvoda   
PROSENJAKOVCI - PÁRTOSFALVA 

Prosenjakovci - Pártosfalva 35 
 041 304 872 

e-mail: vrtec.prosenjakovci@guest.arnes.si 
prosenjakovci@mojvrtec.com 

 

mailto:vrtec.prosenjakovci@guest.arnes.si
mailto:prosenjakovci@mojvrtec.com
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Vrtec stoji na hribu, daleč od glavne ceste. Obdaja ga gozd, kjer lahko 

izvajamo različne dejavnosti, obenem pa lahko spoznavamo različne 

živali in rastline.  

 

V dvojezičnem vrtcu Prosenjakovci delo temelji na konceptu 

dvojezičnega vrtca, ki v ospredje postavlja: 

 

 vzgojo k sožitju, 

 ohranjanje kulturne dediščine, 

 razvijanje jezikovnih in komunikacijskih zmožnosti v obeh 

jezikih, 

 razvoj otrokove lastne identitete ob spoštovanju 

drugačnosti. 

 

Zaposleni v dvojezični enoti Prosenjakovci se trudijo ustvarjati take 

pogoje, da se imajo otroci priložnost seznaniti s kulturo in kulturno 

dediščino obeh narodov. Otroke navajajo na strpnost in spoštovanje 

pravic vseh ljudi.   

Vse dejavnosti potekajo v slovenskem in  madžarskem jeziku. Tako 

otroci že v predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše za razvoj 

govora, hkrati osvajajo kar dva jezika. Vrtec spodbuja k učenju obeh 

jezikov, saj je le-ta podlaga za kolektivno dvojezičnost na 

narodnostno mešanih območjih. Ta se kaže predvsem v spoštovanju 

odločitve staršev in otrok za učenje prvega, t.j. državnega jezika, ob 

učenju drugega, t.j. nedržavnega jezika oz. obratno.  

V vrtcu sta zaposleni dve vzgojiteljici in 0,50 pomočnice vzgojiteljice.  
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-  az óvoda nyitvatartási ideje: 6.30-tól 15.30-ig 

-  gyermekek kora 1-6 évig 

-  2 játékterem és játszótér 

-  ételosztó konyha (az ebédet a központi konyhában készítik el) 

 

Az óvoda különlegessége: 

Ez az egyetlen kétnyelvű óvoda az intézetünkben. Az óvodánkban 

minden tevékenység szlovén és magyar nyelven folyik. Így a 

gyermekek már az iskolaelőtti időszakban két nyelvet sajátítanak el 

egyszerre, ami a beszéd fejlődéséhez a legfontosabb. A gyermekek 

rendelkezésére áll két egymásba nyíló játékterem, kint pedig 

aszfaltos terület, valamint nagy füves játszótér különböző kinti 

játékokkal pl. hinta homokozó, csúszda faházikó stb.  

 Kétnyelvű Óvoda   
PÁRTOSFALVA 
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Az óvoda egy dombra van építve messze a főúttól. Erdővel van 

körülvéve ezért itt különböző foglalkozások, tevékenységek 

végezhetők el, egyúttal pedig megismerhetnek különböző állatokat 

és növényeket a gyermekek.    

 

A pártosfalvi kétnyelvű óvodában a munka  a kétnyelvű óvoda 

fogalmazványán alapul, ami előtérbe helyezi a következő fogalmakat: 

     - nevelés a jó együttéléshez, 

     - kulturális örökség megőrzése, 

     - a nyelv és közlés lehetőségének fejlesztése mindkét nyelven, 

     - a gyermek saját azonosságának fejlesztése tiszteletben tartva a 

másságot. 

 

A dolgozók a pártosfalvi kétnyelvű egységben igyekeznek létrehozni 

olyan feltételeket, hogy a gyermekeknek legyen lehetőségük 

megismerkedni mindkét nemzet kultúrájával és a kulturális 

örökséggel. A gyermekeket rászoktatják a türelemességre és az 

emberi jogok  tiszteletben tartására. 

Az óvoda buzdít midkét nyelv tanulásához, hiszen ez az alapja a 

kollektív kétnyelvűségnek a vegyes nemzetiségi területeken. 

Az óvodában két óvónő és négy órát egy kisegítő óvónő dolgozik. 
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PREHRANA 

Prehrana predstavlja v vseh starostnih obdobjih enega glavnih 

faktorjev zdravja. Zato pri načrtovanju prehrane upoštevamo 

prehranske normative in priporočila za zdravo prehrano otrok.  

Otrokom nudimo uravnoteženo, pestro hrano, ki vključuje vse glavne 

skupine živil in energijsko ustreza načelom zdrave prehrane. Glede na 

priporočila uvajamo nove jedi, veliko sadja, zelenjave ter 

polnovrednih žitnih izdelkov. Za otroke, ki iz zdravstvenih razlogov ne 

smejo uživati določenih jedi, pripravljamo tudi različne diete. 

Prehrano otrok želimo izpopolniti tako v pestrosti kot kvaliteti 

priprave.  

Veliko pozornost namenjamo kulturnemu prehranjevanju v čemer 

sta vlogi vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice odločilnega pomena. 

V kuhinji imamo dobro vpeljan HACCP sistem z vzpostavljenimi 

notranjimi kontrolami. 

Prehranjevalni program zagotavlja tri obroke dnevno, med njimi ima 

otrok na razpolago napitek, sadje in prigrizek. Kosila pripravljamo v 

centralni kuhinji, od koder jih vozimo v ostale enote našega zavoda. 

Zajtrk in malico pripravljamo v razdelilnih kuhinjah v vseh enotah 

zavoda. 

Jedilnike pripravlja Nataša Kučan, organizator prehrane in ZHR, 

pregledata pa jih kuhar Roman Forjan in ravnateljica Simona Kaučič.  
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PREDSTAVITEV PROGRAMOV 

Programe v vrtcih določa 14. člen Zakona o vrtcih. 

Vrtec lahko glede na trajanje izvaja: 

 dnevne programe, ki trajajo od šest do devet ur in se lahko 

izvajajo dopoldne, popoldne, celodnevno ali izmenično;  

 poldnevne programe, ki trajajo od štiri do šest ur in se lahko 

izvajajo dopoldne, popoldne in izmenično; 

 krajše programe v trajanju od 600 do 720 ur letno. 

Javni zavod Vrtci občine Moravske Toplice izvaja dnevne programe, 

ki so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. 

 

VPIS 

V vrtec sprejemamo otroke od dopolnjenega enajstega meseca do 

vstopa v osnovno šolo. V mesecu marcu 2017 (od 15. do 17. 3.) bo 

potekal vpis otrok novincev za šolsko leto 2017/2018. Te dneve bodo 

v vseh enotah DNEVI ODPRTIH VRAT.  

V primeru prostih mest vpisujemo in sprejemamo otroke skozi vse 

leto. Postopek vodi svetovalna delavka Monika Šlichthuber Jerebic na 

upravi vrtca v Moravskih Toplicah.  

Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke upoštevamo Pravilnik 

o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti 

predšolske vzgoje. Če je vlog za sprejem več kot prostih mest v vrtcu, 

odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. Pri sprejemu otrok v 

vrtec imajo prednost otroci za katere starši predložijo potrdilo Centra 

za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine ter 

otroci s posebnimi potrebami. 
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Večino otrok novincev sprejemamo s 1. septembrom, ko na novo 

oblikujemo oddelke. Otroci, ki ne izpolnjujejo starostne meje za 

vključitev v vrtec, bodo vpisani evidenčno, kar pomeni, da se bodo 

lahko vključili v vrtec v primeru prostih mest. Evidenčni vpis ne 

pomeni rezervacije prostega mesta. 

O sprejemu in razporeditvi otrok v oddelke za novo šolsko leto so 

starši pisno obveščeni v mesecu maju. Konec meseca avgusta je 

izveden prvi roditeljski sestanek – sestanek za starše otrok novincev. 

Za tiste, ki vpišejo otroka v vrtec med šolskim letom, je rok za 

obvestilo o sprejemu in razporeditvi otroka v vrtec en teden. 

Ob sprejemu otroka v vrtec starši z vrtcem sklenejo pogodbo o 

medsebojnih pravicah in obveznostih. 

 

SPOZNAVANJE VRTCA 

Vabimo vas, da nas že pred vpisom z otrokom obiščete na naših 

»dnevih odprtih vrat«, ki bodo letos v času tedna otroka od 3. do 7. 

oktobra 2016, med 19. in 23. decembrom 2016 ter v času vpisa. 

NAMEN: Otrokom, ki niso vključeni v vrtec omogočiti obisk vrtca, igro 

z vrstniki, vključitev v različne dejavnosti, delavnice.  

CILJ: 

- spoznavanje življenja v vrtcu, 

- omogočanje druženja z vrstniki in strokovnimi     

delavkami, 

- otroke in starše motivirati za vpis v vrtec. 
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UVAJANJE V VRTEC 

Uvajanje redno vpisanih otrok novincev v vrtec poteka prvi teden v 

mesecu septembru.  

Ob vstopu v vrtec lahko starši postopoma uvajajo otroka v vrtec tako, 

da so skupaj z njim v skupini, nato pa otroku omogočimo postopno 

podaljševanje samostojnega bivanja v vrtcu, glede na psihične in 

fizične sposobnosti posameznika. 

Podrobnejše informacije o organizaciji uvajanja dobijo starši ob vpisu, 

o vsebini uvajanja pa na prvem sestanku za starše otrok novincev. 

 

IZPIS 

Če želite otroka izpisati iz vrtca, morate to storiti najkasneje do 25. v 

mesecu za naslednji mesec z izpisnico, ki jo oddate na upravi vrtca. 

Izpisnico najdete na naši spletni strani. 

 

 

VZGOJNO DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Otroci s posebnimi potrebami so integrirani v redne oddelke 

dnevnega programa. V šolskem letu 2016/2017 imamo 4 otroke z 

odločbo Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki so 

usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo. Delo z otroki s posebnimi potrebami 

spremlja Monika Šlichthuber Jerebic, naša svetovalna delavka. 
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PRAKSA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV 

Z Gimnazijo Franca Miklošiča v Ljutomeru imamo vzpostavljeno 

stalno sodelovanje.  

Njihovim dijakom omogočamo prakso v enotah našega vrtca na 

podlagi sklenjenih pogodb. Te sklepamo s šolo tudi za izredne 

dijakinje, ki se prijavljajo naknadno in prakso opravljajo v drugi 

polovici šolskega leta. Upoštevamo pravila, ki nam jih posreduje  šola 

in navodila, ki jih dobijo mentorji na sestanku na Gimnaziji Ljutomer. 

 
Priimek in ime 

dijaka 
Razred 

Priimek in ime 

mentorja 
ENOTA Oddelek 

1. 
Kerman Doroteja 1.va Benkovič Bojana Moravske 

Toplice 

3-5 let 

2. 
Marič Dolores 1.va Černela Milena Bogojina 3-6 let 

3. 
Rac David 1.va Koltaj Bojan Filovci 1-6 let 

4. 
Hul Lea 2.va Goldinskij Klaudija Martjanci 4-6 let 

5. 
Raus Ema 2.vb Černela Milena Bogojina 3-6 let 

6. 
Vitez Mojca 2.vb Benčec Suzana Moravske 

Toplice 

5-6 let 

7. 
Bencik Špela 4.va Goldinskij Klaudija Martjanci 4-6 let 

8. 
Kaučič Maša 4.vb Hozjan Katja Moravske 

Toplice 

2-4 let 

9. 
Kontrec Dominik 4.vb Benčec Suzana Moravske 

Toplice 

5-6 let 

 

Tudi študentom PF Maribor, smer predšolska vzgoja, omogočamo, da 

pri nas opravijo obvezno prakso.  
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PRIPRAVNIŠTVO 

Pripravništvo bomo omogočili vsem, ki bodo zanj zaprosili in jim bo 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prošnjo odobrilo. 

PROSTOVOLJNO DELO 

Dijakom srednjih šol ter študentom bomo v vrtcu omogočali 

opravljanje prostovoljnega dela v okviru izbirnih vsebin (35 oz. 12 ur).  

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

Otrokom v vrtcu ponujamo tudi kakovostne, pestre in zanimive 

obogatitvene dejavnosti. Izbrali smo jih na podlagi lastnih izkušenj, 

potreb otrok in staršev. Izvajajo jih strokovni delavci v vrtcu. 

 

 Gibalno športni program Mali sonček  

Cilj programa Mali sonček je, da se spodbuja manj uspešne otroke – 

tem otrokom se posveča več pozornosti, prilagodijo pa se tudi naloge.  

 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLvKK6_tnKAhXBa3IKHTqUAVMQjRwIBw&url=http://www.sportmladih.net/programi_som/mali_soncek/mali_soncek_likovni_natecaj&psig=AFQjCNFiZy35Y3Mu5Nf9YQGYvNF1iD_mRw&ust=1454533681546911
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V sklopu tega programa bomo organizirali za otroke pred vstopom v 

šolo 3-dnevni plavalni tečaj. Stroške plavalnega tečaja bomo pokrili s 

sredstvi Sklada vrtca. 

 

 Prometna vzgoja 

Prisotna je v oddelkih od 3. leta  dalje in poteka do vstopa v šolo.                                                                

K sodelovanju vabimo organe  javne varnosti.   

 

 Bralna značka 

Izvajala se bo v enoti Filovci, enoti Martjanci (otroci II. starostnega 

obdobja) in v dveh oddelkih enote Moravske Toplice (odd. 3-5 let in 

odd. 5-6 let). Dejavnost bodo izvajali vzgojitelji in pomočniki 

vzgojiteljev v sodelovanju s starši. 

 

Bralno značko sta osnovala pisatelj Leopold Suhodolčan in prof. 

Stanko Kotnik. Prve Prežihove značke - so bile podeljene maja 1961 

na Koroškem. Od začetka devetdesetih let, ko se je gibanje posodobilo 

z motivacijskim programom S knjigo v svet, je to tudi njeno geslo. 

 

 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.os-kdk.si/knjiznica/bralna-znacka&psig=AFQjCNFmDSK5BEPPOqosyIX4hK8jV2VB8g&ust=1454533789796835
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 Cici vesela šola  

Izvajala se bo v vseh oddelkih drugega starostnega obdobja. V 

mesecu aprilu se izvede tudi tekmovanje. 

 Zobozdravstvena vzgoja 

Zobozdravstveno vzgojo organiziramo s sodelovanjem Zdravstvenim 

domom Murska Sobota – šolsko zobno ambulanto, ki zagotavlja 

redne preventivne preglede in vrši nadzor nad umivanjem zob. V tem 

programu sodelujejo vsi otroci, s tem da je več aktivnosti v oddelkih 

drugega starostnega obdobja. Izvajalci so vzgojitelji in pomočniki 

vzgojiteljev, ki skupaj s starši tudi določijo obliko izvedbe projekta. 

 

Otroci drugega starostnega obdobja bodo z organiziranim prevozom 

tudi obiskali Zdravstveni dom v Murski Soboti – šolsko zobno 

ambulanto, šolski zobozdravnik pa bo v določenih oddelkih izvedel 

tudi delavnice.  
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 Projekt: »Turizem in vrtec« 

V tem šolskem letu bodo v projektu sodelovali: enote Bogojina (odd. 

3-6 let),  Filovci, Fokovci, Martjanci (odd. 2-5 let in 4-6 let) Moravske 

Toplice (odd. 2-4 let, 3-5 let in 5-6 let) in dvojezična enota 

Prosenjakovci.    

Gre za skupni projekt Turistične zveze Slovenije in Skupnosti vrtcev 

Slovenije pod naslovom »Z igro do prvih turističnih korakov«. 

Letošnja rdeča nit projekta je POTUJEM, TOREJ SEM. Projekt je 

namenjen otrokom, ki so stari tri leta in več. Bistveno je, da otroci pri 

projektu dejavno sodelujejo in raziskujejo. Edini pogoj sodelujočih je, 

da svoje delo predstavijo širši javnosti ali drugemu vrtcu v Sloveniji. 

Predstavitev je potrebno dokumentirati.  

 Program »Varno s soncem« 

Program se bo izvajal v vseh enotah zavoda v oddelkih II. starostnega 

obdobja, vključili pa se bodo tudi otroci kombiniranih oddelkov, 

posredno pa vsi otroci našega zavoda.  Vključen je med redne naloge 

javnega zdravja, ki ga je potrdilo Ministrstvo za zdravje. Izpeljan je v 

sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo. Osnovni cilj 

programa je otroke in prek njih tudi njihove starše seznaniti z 

nevarnimi posledicami izpostavljanja delovanju sončnih žarkov in 

predvsem z možnostmi samozaščite. V okviru izvajanja programa, 

bomo tudi prilagodili dnevni ritem v vrtcih. 
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 Projekt  »Tradicionalni slovenski zajtrk«: DAN SLOVENSKE 
HRANE 

Namen projekta je, da se ob tej priložnosti vzpostavijo kontakti za 
neposredno sodelovanje med ponudniki lokalno pridelane hrane in 
vzgojno–izobraževalnimi zavodi, z željo vzpostavitve t.i. kratkih verig.  

Datum: 18. 11. 2016 

 

 

• Projekt: »POMAHAJMO V SVET« 

V tem šolskem letu se je za sodelovanje v projektu odločila enote 

Bogojina (odd. 3-6 let).  Gre za mednarodni projekt, preko katerega 

se otroci v vrtcih med seboj povezujejo preko video omrežja. Velik 

poudarek je na spoznavanju kultur, običajev in načina življenja. 

Namen projekta je, da otroke navajamo na rahljanje stereotipov, 

predsodkov, nestrpnosti do drugače mislečih, do tujcev, do ljudi s 

posebnimi potrebami, do starejših, itd.  

 Sodelovanje na razstavah in natečajih 

Glede na prejete razpise natečajev se bomo odločili za sodelovanje. 

Največkrat so to likovni natečaji. 

 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwingPDK-NnKAhUn4XIKHXVBBAEQjRwIBw&url=http://www.bibaleze.si/clanek/malcek/umetnik-na-pocitnicah.html&bvm=bv.113034660,d.bGQ&psig=AFQjCNGA8KWnKz-kcChk6f2o87yCPuifkg&ust=1454532124092008
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DODATNE DEJAVNOSTI 

Lutkovni abonma 

Starši  otrok II. starostnega obdobja so se odločili za ogled 

lutkovnega abonmaja v Murski Soboti  - v organizaciji Zveze za 

kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Stroške programa - ceno 

lutkovnega abonmaja bomo pokrili s sredstvi iz Sklada vrtca (zbranih 

na dobrodeli prireditvi Veliki prijatelji za male prijatelje junija 2016), 

prevoz pa v celoti krijejo starši.  

Starši otrok iz enote Bogojina (oddelek 3-6 let) pa so se odločili tudi 

za vključitev v lutkovni abonma Lutkovnega gledališča KU-KUC, ki se 

bo izvajal na OŠ Bogojina. Ceno lutkovnega abonmaja krijejo starši. 

 

Zimovanje  

Na željo staršev bomo izvedli zimovanje. Stroške zimovanja bodo krili 

starši. Zavod bo poskrbel za spremstvo otrok na zimovanju in za 

nemoteno delo po enotah v času izvedbe zimovanja. Zimovanje 

bomo predvidoma izvedli konec meseca januarja 2017, udeležijo pa 

se ga lahko otroci letnika 2011 in letnika 2012. 

       

http://www.lgl.si/si/imagelib/magnify/default/Predstave/mojca-pokrajculja/mojca-pokraculja-6.JPG
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Projekt ON THE MOVE                                                   

Projekt je sofinanciran iz Programa Evropske unije Erasmus+ Sport in 

se izvaja na Hrvaškem (Međimurska županija), v Sloveniji (regija 

Pomurje), na Portugalskem, v Veliki Britaniji, na Slovaškem in na 

Malti. Namenjen je otrokom med 4. letom do vstopa v šolo kot tudi 

staršem in celotnim družinam.  

Nosilec projekta v Sloveniji je Center za zdravje in razvoj Murska 

Sobota, vanj pa so vključeni otroci oddelka 5-6 let v enoti Moravske 

Toplice, ter Vrtec Murska Sobota – enota Romano in Vrtec pri OŠ 

Cezanjevci.                                                                                                                

Vsa Evropa se srečuje s težavami kot so zmanjšan obseg gibanja, 

neuravnotežena prehrana in debelost. To se pozna tudi pri otrocih. V 

želji, da bi pomagali pri zmanjševanju teh trendov, je Center za 

zdravje in razvoj Murska Sobota, skupaj s šestimi partnerji iz različnih 

evropskih držav, pripravil aktivnosti, preko katerih bi otroci dobili 

kvalitetne športno-gibalne programe, da bi se preko zabave učili 

gibanja in urili ter razvijali svoje motorične sposobnosti.  

 

     

 

Tudi v tem šolskem letu pa bodo izvajanje nekaterih dodatnih 

dejavnosti v posameznih enotah prevzeli naši strokovni delavci.  
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V izvedbi naših strokovnih delavcev bomo tako izvajali: 

 glasbeni krožek 
- Filovci (Bojan Koltaj)  

 plesni krožek  
- Moravske Toplice: GIBALNO - RAJALNE IGRE (Martina 

Zakšek) 

- Prosenjakovci – Pártosfalva: PLESNO – GIBALNE 

DEJAVNOSTI (Silvija Gal) 

 igra v tujem jeziku – nemški jezik  
            - Moravske Toplice (Timea Bogdan) 

            - Prosenjakovci - Pártosfalva (Timea Bogdan) 

            - Martjanci (zunanji sodelavec) 

 

 pevski zbor  
- Bogojina (Blanka Tomašić) 

- Martjanci (Petra Sakovič, Marija Kučan) 

- Moravske Toplice (Simona Kaučič, Borbála Miholič) 

 

 pravljična ura 
- Martjanci – PRAVLJIČNA JOGA (Milena Perš) 

- Moravske Toplice - PRAVLJIČNA JOGA (Milena Perš) 

 

 naravoslovni krožek 
- Martjanci (Klaudija Goldinskij, Mojca Tivadar, Nataša Kučan) 

- Moravske Toplice (Katja Hozjan, Suzana Benčec, Nataša 

Kučan)  

 
V enoti Prosenjakovci imajo brezplačen plesni tečaj. Otroci bodo od 
meseca decembra 2016 do meseca marca 2017 spoznavali 
madžarske otroške in ljudske plese. Izvajalka bo Alenka Toplak. Tečaj 
plača Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava. 
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INTERNI PROJEKT 

Igra v tujem jeziku bo potekala v treh enotah kot interni projekt 

našega zavoda.  

 „IGRAJMO SE NEMŠKO”  - izvajalka Martina Gjerek (v enoti 

Bogojina in Filovci) 

 „IGRAJMO SE NEMŠKO”  - Timea Bogdan (v enoti Moravske 

Toplice)  

Predvidoma bo izvajan 3x tedensko po 0,5 ure kot integracija v 

oddelku, za otroke, katerih starši bodo soglašali z vključitvijo v 

projekt. Izvajala se bo delna jezikovna kopel. Delo bo potekalo v 

manjših skupinah. Strokovne delavke v oddelku bodo pisale mesečna 

poročila, ki bodo temeljila na sprotnem zapisovanju opažanj. 

 

Poudarek bo na upoštevanju naslednjih načel: 

 Načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne 

odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev. 

 Načelo upuštevanja enakih možnosti in upoštevanje 

različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma. 

 Načelo sodelovanja z okoljem. 

 Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti 

verbalizacije in drugih načinov izražanja. 

CILJI: 

 Spoznavanje drugačnosti. 

 Spodbujanje veselja do tujega jezika. 

 Spodbujanje večjezičnosti in večkulturnosti 

 Spoznavanje glasov, ki jih ni v slovenskem jeziku. 
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Strokovno podporo pri izvajanju tega projekta nam bo nudil Zavod 

republike Slovenije za šolstvo – ga. Fanika Fras Berro. 

Soglasje za izvajanje dodatnih dejavnosti je dal Svet staršev na svoji 

seji dne 10. 10. 2016. 

 

PRIREDITVE 

Vsaka enota ima v svojem LDN zapisane prireditve, ki bodo potekale 

samo za otroke v posamezni enoti. Kar nekaj pa je takih prireditev, 

ki bodo organizirane za otroke celotnega zavoda, pa tudi za otroke, 

ki ne obiskujejo vrtca. Te prireditve so: 

 

 TEDEN OTROKA: 3. - 7. oktober 2016 
 
Geslo: SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI 

Geslo se navezuje na temo letošnjega Otroškega parlamenta – Otroci 
in načrtovanje prihodnosti. Osredotočili naj bi se na to, kakšni 
posamezniki si želijo biti otroci v prihodnosti, predvsem na to, kakšne 
vrednote želijo živeti in kako jim odrasli lahko pri tem pomagamo, jih 
usmerjamo.  
 
DNEVI ODPRTIH VRAT: Vključi se tudi otroke, ki ne obiskujejo vrtca. 
 
NAMEN: Otrokom, ki niso vključeni v vrtec omogočiti obisk vrtca, igro 
z vrstniki, vključitev v različne dejavnosti, delavnice.  
 
CILJ: 

- spoznavanje življenja v vrtcu, 
- omogočanje druženja z vrstniki in strokovnimi delavkami, 
- otroke in starše motivirati za vpis v vrtec. 
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 PREDAVANJE ZA STARŠE: »Z zdravo prehrano in gibanjem do 
zdravega in zadovoljnega otroka« 

 
Predavala bo Zvezdana Vražič, specialistka klinične dietetike in 
vaditeljica športne rekreacije  z dolgoletnimi izkušnjami. Gost na 
predavanju: Boris Egić, dr.dent.med., specialist otroškega in 
preventivnega zobozdravstva. 
 
Kraj in čas izvedbe: Vrtec Moravske Toplice, 13. oktober 2016 ob 
16.30 uri 

 
 

 POHOD S STARŠI – Bukovniško jezero 
 
Otroci, starši, stari starši … in strokovni delavci se bomo v večernih 
urah odpravilo na pohod z lučkami.  
 
Namen: DRUŽENJE IN SKRB ZA FIZIČNO ZDRAVJE 
Kraj in čas izvedbe: november 2016, izvajalci:  strokovni delavci 
 

 Otvoritev Pravljične dežele 
 
Že tradicionalno bo v mesecu decembru otvoritev Pravljične dežele v 
Moravskih Toplicah. Pred samo otvoritvijo se bodo z igrico za otroke 
predstavili strokovni delavci, po prireditvi pa sledi pohod z laternami 
do zelenice pri občini.  
 
Izvajalci: strokovni delavci  - koordinator: Darja Toplak 
Kraj in čas izvedbe: Hotel Vivat Moravske Toplice in zelenica pri 
občini, 3. december 2016 ob 15.30 uri 
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 Veseli december 
 
V tem času otroke obišče dedek Mraz, organiziramo pa tudi DNEVE 
ODPRTIH VRAT za otroke, ki ne obiskujejo vrtca. 

 
NAMEN: Otrokom, ki niso vključeni v vrtec omogočiti obisk vrtca, igro 
z vrstniki, vključitev v različne dejavnosti, delavnice.  
CILJ: 

- spoznavanje življenja v vrtcu, 
- omogočanje druženja z vrstniki in strokovnimi delavkami, 
- otroke in starše motivirati za vpis v vrtec. 
 

Izvajalci: vsi strokovni delavci 
Kraj in čas izvedbe: po enotah med 19. in 23. decembrom 2016 
 

 ŠPORTNO POPOLDNE S STARŠI 
  

Glede na vremenske razmere, bomo organizirali športno popoldne z 
otroki in starši.  
 
NAMEN:  spodbuditi otroke in starše k iskanju različnih možnosti za 
gibanje.  
Kraj in čas izvedbe: januar 2017, izvajalci: vodje strokovnih aktivov   
 

 Prireditev Več glav več ve 
 
Na prireditvi se bodo predstavili otroci, ki obiskujejo dodatne 
dejavnosti.  

 
 

Kraj in čas izvedbe: Hotel Vivat, 11. februar 2017 ob 15.30 uri 
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 PREDAVANJE ZA STARŠE:  
 
Starši in vzgojitelji se mnogokrat najdemo v situacijah, ko na otroka 
težko vplivamo. Včasih je to zaradi napornega dne v službi, včasih 
zaradi utrujenosti ali katerega drugega vzroka prepustimo otroka 
»samovzgoji«, namesto da bi aktivno sodelovali v njegovi vzgoji. 
 
Predavanje bo na temo vzgoje. Izvajalec bo zunanji sodelavec. 
 
Kraj in čas izvedbe: Vrtec Moravske Toplice, marec 2017 ob 16.30 uri 
 

 GIBALNE URICE 
 
Gibalni razvoj je tesno povezan s čustvenim, socialnim in 
intelektualnim razvojem. Gibanje vpliva na otrokov celostni razvoj. 
Gibalna neurejenost, nemir, nerodnost in nespretnost, neizživetost in 
nedoživetost osnovnih gibalnih potreb so pogosto vzrok težavam, ki 
se lahko pojavijo kasneje v otrokovem razvoju.  
 
NAMEN:  spodbuditi otroke in starše k iskanju različnih možnosti za 
gibanje.  
 
Kraj in čas izvedbe: Vrtec Moravske Toplice, april 2017 ob 16.00 uri 
Izvajalci: ŠPORTNA DRUŠTVA  
 
  

 ZAKLJUČNA PRIREDITEV – OBLETNICA ZAVODA 
 
Javni zavod Vrtci občine Moravske Toplice je bil ustanovljen leta 1996 
z Aktom o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci 
občine Moravske Toplice (Ur. l. št. 53/96 in 11/97). Pred ustanovitvijo 
skupnega zavoda so bile enote vrtcev organizacijsko vezane pri 
osnovnih šolah Bogojina, Fokovci in Prosenjakovci ter Vrtcu Murska 
Sobota. 
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S povezavo enot v skupni javni zavod so vse enote pridobile enake 
možnosti za razvoj, enotno pedagoško in organizacijsko vodstvo ter 
enake možnosti za izobraževanje, kar je bilo v prejšnji obliki delovanja 
vrtcev najbolj pomanjkljivo. 

Zavod Vrtci občine Moravske Toplice združuje šest enot: enoto 
Bogojina, enoto Filovci, enoto Fokovci, enoto Martjanci, enoto 
Moravske Toplice in dvojezično enoto Prosenjakovci - Kétnyelvű 
egység Pártosfalva. 

V tem šolskem letu naš zavod tako praznuje 20. obletnico 
ustanovitve. Enote Bogojina, Filovci, Fokovci, Martjanci in Moravske 
Toplice so se združile v zavod 1. oktobra 1996,  1. marca 1997 pa se 
jim je pridružila še dvojezična enota Prosenjakovci.  
 
Skozi celo šolsko leto bodo v posameznih oddelkih potekale različne 
aktivnosti na temo obletnice, ob zaključku šolskega leta pa bomo 
izvedli prireditev v čast 20. obletnici. 
 
Na tej prireditvi bomo zbirali sredstva za delovanje Sklada vrtca, ki 
deluje v okviru našega zavoda. Njegov namen je pomagati socialno 
šibkejšim družinam ter sofinancirati nadstandardne programe. 
Sredstva bomo zbirali tudi s srečelovom – s pomočjo staršev naših 
otrok, naših dobaviteljev, organizacij in drugih, bomo skušali zbrati 
čim več dobitkov za izvedbo srečelova.  
 
Kraj in čas izvedbe: Vrtec Moravske Toplice, junij 2017  
           

 Zaključki po enotah 

V dogovoru s starši, bodo po posameznih enotah organizirani 

zaključki šolskega leta. 

Kraj in čas izvedbe: po dogovoru s starši, junij 2017  
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PRAVICE STARŠEV IN OTROK 

Vrtec je institucija, ki skrbi za uresničevanje temeljnih otrokovih 

pravic. Otrokove pravice zastopajo starši oz. njihovi zakoniti 

zastopniki. 

Starši imajo pravico do vpogleda v programe, ki jih pripravimo na 

nivoju VRTCA oz. enote, do obveščenosti o življenju in delu v VRTCU 

in pravico do zaščitene zasebnosti, s poudarkom na zaščiti osebnih 

podatkov. 

Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju 

življenja in dela v VRTCU, pri tem morajo upoštevati meje svojega 

soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca. 

V našem zavodu spoštujemo kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, 

vrednote, prepričanja, navade in običaje otrokovih staršev v skladu s 

Konvencijo o otrokovih pravicah (1995). 

Otrok ima pravico do varnega, zdravega, razumevajočega in 

spodbudnega okolja, do enakosti z upoštevanjem otrokove 

individualnosti, do spoštovanja zasebnosti in intimnosti in do 

govornega izražanja v materinem jeziku. 

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA 

Starši so dolžni:  

 zagotoviti spremstvo otroka na poti v in iz vrtca v skladu z 

Zakonom o varnosti cestnega prometa,  

 otroka osebno predati vzgojiteljici ali pomočnici 

vzgojiteljice,  

 upoštevati Pravilnik o varnosti otrok v vrtcu,  

 pravočasno prihajanje po otroka v skladu z izbranim 

programom,  
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 obveščanje vrtec o spremembah v zvezi s podatki, ki vplivajo 

na varnost otrok.  

 redno plačevati ceno programa predšolske dejavnosti na 

osnovi Pravilnika o načinu in postopkih obračunavanja 

oskrbe otroka v Vrtcih občine Moravske Toplice.  

 

PLAČILO STARŠEV 

Prispevek staršev je določen po Pravilniku o plačilih staršev za 

programe v vrtcih (Ur. l. RS št. 129/06, 79/08, 119/08 in 102/09). 

 Po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS 

(Uradni list RS št. 62/10, 40/11, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – 

ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13 in 56/13 – Zštip-1), in se 

uporablja od 1.1.2014, se vloga za uveljavljanje pravic za 

znižano plačilo vrtca vlaga pri pristojnih Centrih za socialno 

delo.  

 

 Starši do zadnjega dne tekočega meseca vložijo "VLOGO ZA 

UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV" oziroma "OBRAZEC 

ZA SPOROČANJE SPREMEMB" pri Centru za socialno delo, kjer 

imajo stalno prebivališče oziroma kjer večina oseb dejansko 

prebiva. Vlogo kupijo v papirnici ali jo najdejo na spletni strani 

www.mddsz..gov.si in spletni strani vrtca www.mojvrtec.com. 

 Znižano plačilo vrtca se uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca 

po oddaji vloge. 

 Če starši ne želijo uveljaviti znižanega plačila vrtca, plačajo polno 

oskrbo, to je 77% cene programa v katerega je vključen otrok. 

 Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, 

plačujejo polno ceno programa. 

 

 

http://www.mddsz..gov.si/
http://www.mojvrtec.com/
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NAČINI POVEZOVANJA IN SODELOVANJA S STARŠI 

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti 

predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k 

ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje, ki 

temelji na skupnem cilju: omogočiti optimalno vzgojo in razvoj ter 

srečno in zdravo otroštvo. 

 

 

Samoupravljanje staršev 

Sodelovanje s starši bo potekalo na različne načine: 

- preko vsakodnevnih izmenjav informacij (zjutraj, ob odhodu), 
- preko pisnih obvestil za starše, 
- na mesečnih govorilnih urah, 
- na roditeljskih sestankih, 
- preko Sveta staršev in Sveta zavoda, 
- preko drugih oblik druženja (praznovanja, delavnice), 
- kot pomoč staršev pri izvedbi programa (prireditve, delavnice) 
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Roditeljski sestanki: 

Vsak oddelek letno izvede vsaj 3 roditeljske sestanke. Čas izvedbe:  

1. roditeljski sestanek: september 2016 

2. roditeljski sestanek: januar (PREDAVANJE) 

3. roditeljski sestanek: maj 2017 

 

Mesečne govorilne ure : 

Načrtovane so v dogovorih s starši za posamezni oddelek po 

posameznih enotah. 

Pisna obvestila za starše: 

Vsa obvestila namenjena staršem se nahajajo v garderobnih 

prostorih ali pred igralnicami. Tam jim bodo na voljo občasno tudi 

strokovni članki. V tem šolskem letu pa bodo vsa obvestila starši 

prejemali tudi preko eAsistenta.  

Svet staršev: 

Naloge sveta staršev so opredeljene v Zakonu o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja: 

-        predlaga nadstandardne programe, 

-        daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 

-        sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega 

načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu; 

-        daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, 

-        razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, 

-        obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 

-        voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole; 

-        lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v 

lokalno okolje; 

-        v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine, 

-        opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 



Vrtci občine Moravske Toplice - PUBLIKACIJA - šol. leto 2016/2017 

46 

 

Svoje interese, predloge, pobude in kritike bodo starši urejali preko 

svojih predstavnikov izvoljenih v Svet staršev. V šolskem letu 

2016/2017 so v Svet staršev imenovani: 

 

 

Predsednik sveta staršev je Valentina Kristl.  

 

ENOTA Oddelek Predstavnik Nadomestni član 

BOGOJINA 1-3 Sebastjan Lovrenčec Sonja Šavel Debelak 

 3-6 Mirjana Puhan Andreja Zorko 

FILOVCI 1-6 Valentina Kristl Mojca Ivanič 

FOKOVCI 1-6 Petra Lavtar Slapar Milena Žibrik 

MARTJANCI 1-2 Jasmina Črnko Papić Boris Kolbl 

 2-5 Silva Nemeš Aleksandra Benko 

 4-6 Sanja Sever Doris Horvat 

MORAVSKE TOPLICE 1-2 Nina Ficko Liljana Hozjan 

 2-3 Simona Šnepf Plahut Klavdija Zorko 

 2-4 Tomaž Eržen Staša Hari 

 3-5 Sandra Žganjar Bašić Tadeja Sambt 

 5-6 Klaudija Horvat Branko Erniša 

PROSENJAKOVCI –  

Pártosfalva 

1-6 Valerija Danč 

Sabotin 

Bojan Šušlek 
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Svet zavoda 

Starši lahko  svoj interes uveljavijo tudi preko staršev v Svetu zavoda 

tako na strokovnem, kot na organizacijskem področju in področju 

poslovanja. 

Predstavniki staršev v Svetu zavoda so: Valentina Kristl, Petra Lavtar 

Slapar in Silva Nemeš. 

Ostali predstavniki v Svetu zavoda so: 

 predstavniki zaposlenih: Marjana Kolar - predsednica, Klaudija 

Goldinskij, Marjana Karolyi,  Borbála Miholič, Jožica Kučan, 

 predstavnik MNSS: Štefan Žohar 

 predstavnika ustanovitelja: Sašo Koca in Bojan Lukač.   

 

Sodelovanje staršev pri neposrednem izvajanju vzgojno-

izobraževalnega dela: 

 

- sodelovanje staršev pri izvedbi dejavnosti v skupini in v 

popoldanskih dejavnostih je kot del prednostne naloge zapisano v 

LDN posameznih enot oziroma podrobneje v letnem načrtu dela 

oddelka; 

-  vključevanje staršev v oddelek ob uvajanju otrok; 

-  sodelovanje staršev oz. izvedba posamezne dejavnosti po letnem 

načrtu dela oddelka - kot izvajalci le-teh na delovnem mestu, v vrtcu 

ali pri njih doma (vezano na letni projekt ali krajše tematske sklope); 

- skupna srečanja: starši - otroci - vzgojiteljice (delovno popoldne, 

igralne urice, priprava igric za otroke …); 

- sodelovanje staršev pri izvedbi zaključkov šolskega leta. 
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PROGRAM SODELOVANJA VRTCA Z OKOLJEM 

Sodelovanje z okoljem je še posebej načrtovano v LDN enot. Sicer pa 

bomo v tem šolskem letu sodelovali: 

- z občino Moravske Toplice 

- z osnovnimi šolami Bogojina, Fokovci, dvojezično osnovno šolo 

Prosenjakovci, OŠ IV. in OŠ I. iz Murske Sobote,  

- z dvojezičnimi zavodi, 

- s Pedagoško fakulteto v Mariboru in Gimnazijo Ljutomer,  

- s krajevnimi skupnostmi 

- z zdravstvenimi institucijami, 

- s športnimi društvi, 

- z gasilskimi društvi, 

- s Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota,  

- z različnimi delovnimi organizacijami, 

- s Termami Vivat in Termami 3000  

- z Zvezo kulturnih društev Murska Sobota, 

- z Zavodom za kulturo madžarske narodnosti,  

- s Svetom za preventivo v cestnem prometu,  

- z Zavodom RS za šolstvo,  

- s Centrom za socialno delo, 

- z vrtci v MREŽI VRTCEV, 

- s sredstvi javnega obveščanja, 

- s Šolo za ravnatelje, 

- s Skupnostjo vrtcev Slovenije. 

 

 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxq_iYhNrKAhWFl3IKHUxvBz0QjRwIBw&url=https://threatpost.com/exploit-writing-and-mitigation-going-hand-in-hand/115340/&bvm=bv.113034660,d.bGQ&psig=AFQjCNH_ab-AH6kYyeSw-7OlI1MLNXzGxg&ust=1454535175457179
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In za konec naša himna! 

»MI SMO DECA VRTCOVA« 

Zjutraj zgodaj vstanemo, 

v vrtec pohitimo, 

od očkota in mamice  

se hitro poslovimo. 

Mi smo deca vrtcova, 

s Prekmurja doma, 

radi pesmi pojemo,  

tra-la-li-la-la. 

 

Ko v skupino vstopimo,  

Prijatelje pozdravimo,  

Z njimi hiše zidamo, 

Radi se imamo. 

Mi smo deca vrtcova, 

s Prekmurja doma, 

 radi pesmi pojemo,   

tra-la-li-la-la. 
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Publikacijo vrtca je sprejel Svet zavoda dne 24. 10. 2016. 
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