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Spoštovani starši! 

Konvencijo o otrokovih pravicah je sprejela  Generalna skupščina 

Združenih narodov leta 1989, veljati pa je začela 2. septembra 1990.  

Države pogodbenice so se z njo zavezale, da bodo spoštovale in 

vsakemu otroku, ki sodi pod njihovo pravno pristojnost, s Konvencijo 

priznale pravice brez kakršnegakoli razlikovanja, ne glede na raso, 

barvo kože, spol, jezik, veroizpoved, politično ali drugo prepričanje, 

narodno, etnično ali družbeno poreklo, premoženje, invalidnost, 

rojstvo ali kakršenkoli drug položaj otroka, njegovih staršev ali 

zakonitega skrbnika. 

Prav tako so se zavezale, da bodo pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, 

bodisi da jih vodijo državne bodisi zasebne ustanove za socialno 

varstvo, sodišča, upravni organi ali zakonodajna telesa, otrokove 

koristi glavno vodilo. 

Delovanju v skladu s Konvencijo smo zavezani tudi v našem zavodu. S 

kakovostnim delom in sodobnimi metodami dela želimo doseči 

enakopravnost otrok.  V ta cilj usmerjamo vso našo pozitivno 

energijo. Seveda pa brez sodelovanja s starši ne moremo biti uspešni. 

Le skupaj lahko dosežemo cilje, zapisane v Konvenciji ter našo vizijo 

VRTEC – KRAJ ZA IGRO IN NASMEH. 
 

                                                        

                                                                  Simona Kaučič, ravnateljica 
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Kedves szülők! 

Az iskola előtti tevékenységek, Moravske Toplice Község Óvodái 
intézményének keretén belül, 1996 óta sikeresen folynak. Hat 
helyszínen, 13 tagozatban körülbelül  200 gyerek vesz benne részt. 
Noha az egységek különböző méretűek és különböző környezetekben 
vannak, egymással mégis összekapcsolódnak. A sokszínűség gazdagít 
bennünket, és segít  a tudásunk fejlesztésében. 

Az óvodában minden gyermek különböző, mindegyik különböző 
elvárásokat, tapasztalatokat, igényeket és vágyakat hoz magával. 
Nehéz mindent figyelembe venni, de igyekezni fogunk , hogy 
kövessük az egyes egyének fejlődési jellemzőit és képességeit. 
Folyamatosan megállapítjuk és biztosítjuk a magas színvonalú 
minőséget, kiegészítjük és frissítjük azt, és lehetővé tesszük a 
gyermekek, szüleik, alkalmazottaik és a helyi közösség közötti kreatív 
és együttműködő kapcsolatok összefonódását. 

Ezen a pályán kísérjen küldetésünk 

ÓVODA – HELY A JÉTÉKRA ÉS MOSOLYRA, 
 

amely boldog és elégedett gyermekekben tükröződik. 

 

 

 

Kaučič Simona , 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. V zavod je združenih šest enot: Bogojina, 

Filovci, Fokovci, Martjanci, Moravske Toplice in dvojezična enota 

Prosenjakovci - Kétnyelvű egység Pártosfalva. 

 

 
Uprava Vrtcev občine Moravske Toplice – enota Moravske Toplice 
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Zaradi različnih lokacij vrtca ravnatelj vsako leto imenuje vodje enot. 

Vodje enot skrbijo za povezavo med delovno enoto, okoljem in 

upravo.  

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, tajnik VIZ VI: 

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, svetovalna delavka 

Tel.: 041 304 866 

E-pošta: monika@mojvrtec.com 

monika.s-jerebic@guest.arnes.si 

Delovni čas: 20 ur tedensko; Uradne ure: vsak dan od 11. do 14. ure  

 

NATAŠA KUČAN, organizator prehrane in ZHR 

Tel.: 02 538 14 72; 041 788 060 

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 – MARIJA MALAČIČ 

pom. kuharja – JASNA ZELKO 

pom. kuharja in  voznik - MATEJKA LEBAR 

Tel.: 02 538 14 76;  041 304 870 

E-pošta: kuhinja@mojvrtec.com 

Delovni čas: 6.00 – 15.30 

 

Pralnica – SUZANA ŠČERNJAVIČ 

Tel.: 02 538 14 75 

E-pošta: pralnica@mojvrtec.com 

Delovni čas: 6.00 – 14.00 

 

ROMAN ZELENKO – hišnik, voznik 

Tel.: 041 747 483 

E-pošta: hišnik@mojvrtec.com 

roman.zelenko@guest.arnes.si 

Delovni čas: 7.00 – 15.00 

 

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: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. 

 

V šolskem  letu 2019/2020 bomo dežurstva izvajali v času: 

28. 10. 2019 – 1. 11. 2019

  

JESENSKE POČITNICE, Dan reformacije, 

Dan spomina na mrtve 

25. 12. 2019 – 2. 1. 2020 
Božič, Dan samostojnosti in enotnosti, 

NOVOLETNE POČITNICE, Novo leto 

3. 1. 2020 Petek po praznikih (počitnicah) 

24. 2. 2020 – 28. 2. 2020 
ZIMSKE POČITNICE  

 

27. 4. 2020 – 2. 5. 2020 
Dan upora proti okupatorju, PRVOMAJSKE 

POČITNICE, Praznik dela 

26. 6. 2020 Petek po prazniku - začetek šolskih počitnic 
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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. 

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

prijavljene otroke bo v času od 1. julija do 23. avgusta 2019 dežurstvo 

organizirano v enoti Moravske Toplice, od 26. do 30. avgusta 2020 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 – velja samo za starše otrok, ki 

imajo stalno prebivališče v Občini Moravske Toplice. 

Po sklepu Sveta zavoda z dne 14.10.2010, je vsak petek v zimskih 

počitnicah DAN VRTCA. Ta dan so zaprte vse enote. Staršem se za ta 

dan stroški oskrbnine v celoti odbijejo. V letošnjem šolskem letu bo 

DAN VRTCA  28. februar 2020. 
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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; 
 

Javni zavod Vrtci občine Moravske Toplice izvaja dnevne programe, 

ki so namenjeni otrokom od 11. meseca starosti oz. od zaključka 

porodniškega dopusta staršev do vstopa v šolo. Program obsega 

vzgojo in izobraževanje, varstvo ter prehrano otrok. 
 

Vzgojno delo poteka v oddelkih. Otroci so razporejeni v 14 oddelkov 

na 6 lokacijah: 

- oddelki I. starostnega obdobja (od 1. do 3. let): 5 oddelkov 

- oddelki II. starostnega obdobja (od 3. do 6. let): 4 oddelki 

- kombinirani oddelki (od 1. do 6. let): 5 oddelkov 
 

Vzgojno delo z otroki s posebnimi potrebami 

Otroci s posebnimi potrebami so integrirani v redne oddelke 

dnevnega programa. V šolskem letu 2019/2020 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. Dva otroka sta opredeljena  kot 

otroka z avtističnimi motnjami in zmernimi govorno-jezikovnimi 

motnjami in dva otroka s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami. 

Vsem otrokom je zagotovljena dodatna strokovna pomoč specialne 

in rehabilitacijske pedagoginje, za premagovanje primanjkljajev, ovir 

oz. motenj, v obsegu dveh ur na teden in ena ura tedensko 

svetovalnih storitev. Dva otroka imata ves čas bivanja v vrtcu 
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spremljevalko za nudenje fizične pomoči, en otrok pa ima dodeljeno 

začasno spremljevalko za nudenje fizične pomoči. En otrok, ki se 

vključi v vrtec z mesecem oktobrom, je v skladu z Zakonom o zgodnji 

obravnavi pridobil Zapisnik timskega sestanka Razvojne ambulante s 

centrom za zgodnjo obravnavo, na podlagi katerega mu pripada dve 

uri dodatne strokovne pomoči in spremljevalec za nudenje fizične 

pomoči. Otrokom ki nimajo odločbe o usmeritvi in občasno 

potrebujejo dodatno pomoč strokovne delavke pripravljajo 

prilagojene programe, spremljajo njihov napredek in sodelujejo s 

starši, svetovalno delavko in zunanjimi strokovnjaki. Delo z otroki s 

posebnimi potrebami spremlja svetovalna delavka. 

Dan v vrtcu 

Dnevni red v vrtcu je naravnano tako, da otroku omogoča varno, 

zdravo in srečno otroštvo z vplivanjem na razvoj otrokovih miselnih, 

telesnih, čustvenih in socialnih sposobnosti. 

Zelo 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. 

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.  
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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«.  

Veliko pozornost namenjamo prehrani. Otrokom nudimo 

uravnoteženo, pestro hrano, ki vključuje vse glavne skupine živil in 

energijsko ustreza načelom zdrave prehrane. Za otroke, ki iz 

zdravstvenih razlogov ne smejo uživati določenih jedi, pripravljamo 

tudi različne diete. Veliko pozornost namenjamo kulturnemu 

prehranjevanju pri čemer je vloga vzgojitelja odločilnega pomena. 

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, OPZHR, pregledajo pa jih 

kuhar, predstavnik strokovnih delavcev in ravnateljica.                       

Režim prehranjevanja: - od 8.00 do 9.00: zajtrk 

                                         - od 10.30 do 11.00: dopoldanska malica                               

                                         - od 13.00 do 14.00: kosilo 

 

Projekt  »Tradicionalni slovenski zajtrk«: DAN SLOVENSKE HRANE 

Tradicionalni slovenski zajtrk 2018, enota 
Moravske Toplice       

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.  
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V tem šolskem letu bo projekt potekal v petek, 15. 11. 2019. 

 

 
Župan Alojz Glavač na zajtrku v enoti Fokovci, 16. november 2018  

    

 

 
 
       

 



Vrtci občine Moravske Toplice - PUBLIKACIJA - šol. leto 2019/2020 

13 

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

So dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih v vrtcu 

izvajamo občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega 

kurikuluma in interesa otrok. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni 

delavci vrtca.  

 

 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.  

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. 

 

 Bralna značka 

Izvajala se bo v enotah Bogojina (odd. 3-6 let), Filovci, Fokovci, 

Martjanci (odd. 3-6 let), Moravske Toplice (odd. 5-6 let). Dejavnost 

bodo izvajali strokovni delavci 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. 

 
Otroci enote Prosenjakovci v Potujoči knjižnici 
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 Prometna vzgoja 

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

K sodelovanju vabimo organe  javne varnosti.   

 

 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. 

 

 Cici vesela šola  

Izvajala se bo v vseh oddelkih drugega starostnega obdobja. V  

mesecu aprilu se izvede tudi tekmovanje. 

 

 Projekt: »Turizem in vrtec« 

V tem šolskem letu so se za sodelovanje v projektu odločile enote 

Bogojina (odd. 3-6 let), Filovci in Prosenjakovci. Letošnja tema je 

FESTIVAL NAJ BO.  

 

Gre za skupni projekt Turistične zveze Slovenije in Skupnosti vrtcev 

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

Program se bo izvajal v vseh enotah.  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 je otroke 

in njihove starše seznaniti z nevarnimi posledicami izpostavljanja 

delovanju sončnih žarkov. V okviru izvajanja programa, bomo tudi 

prilagodili dnevni ritem v vrtcih. 

 

• Projekt: »POMAHAJMO V SVET« 

 

 

 

 

 

V tem šolskem letu sta se za sodelovanje v projektu odločili enoti 

Bogojina (odd. 3-6 let) in Filovci (kombinirani odd. 1-6 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 itd.  

 

 Program ZDRAVJE V VRTCU 
 Zdravje v otroštvu določa zdravje v celotnem življenju posameznika 

in vpliva tudi na naslednje generacije. Ključnega pomena je obdobje 

do 6. leta starosti. Zato je nekdanji Zavod za zdravstveno varstvo 

Ljubljana v letu 2006 oblikoval program promocije zdravja v vrtcih 

Ljubljanske zdravstvene regije "Zdravje v vrtcu", ki ga je kasneje 

razširil in ga danes Nacionalni inštitut za javno zdravje uspešno izvaja 

skupaj z vrtci po vsej Sloveniji. Za sodelovanje v projektu so se 

odločile vse enote.  
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 Projekt VARNO V VRTEC IN ŠOLO 
Glavni namen projekta je preventivno ozavestiti najbolj ranljivo 

skupino v prometu  - otroke in mlade.  Primarni cilj projekta je, da pri 

otrocih nadgradimo celostno znanje o varnosti v prometu ter tako 

ozaveščamo o pomembni trajnostni komponenti. V projekt se je 

vključila enota Fokovci. 

 Sodelovanje na razstavah in natečajih 

Glede na prejete razpise natečajev se 

bomo odločili za sodelovanje. Največkrat 

so to likovni natečaji.     

 

 

 

 

 
                Nagrajenec likovnega natečaja Prekmurje v srcu 

 

  
Festival inovativnosti in ustvarjalnosti: Prekmurje v srcu, 6. junij 2019,  

prireditev ob 100-letnici združitve Prekmurja  z matičnim narodom 
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DODATNE DEJAVNOSTI 

Po predhodnem dogovoru in z doplačilom staršev, omogočamo tudi 

izvajanje dodatnih dejavnosti. 

Lutkovni abonma 

Otroci II. starostnega obdobja bodo obiskovali lutkovni abonma v 
Murski Soboti  - v organizaciji Zveze za kulturo, turizem in šport 
Murska Sobota. Stroške programa - ceno lutkovnega abonmaja (22 
EUR – 6 predstav) in stroške prevoza (20 EUR) v celoti krijejo starši.  
Starši otrok iz enote Bogojina (oddelek 3-6 let) pa so se odločili tudi 
za vključitev v lutkovni abonma, ki se bo izvajal na OŠ Bogojina. Ceno 
lutkovnega abonmaja v celoti krijejo starši. 
 
 
Plavalni tečaj  
Za vse otroke pred vstopom v šolo bomo izvedli 3-dnevi plavalni tečaj. 

Stroške bo v celoti kril Sklad vrtca (vstopnico, prevoz in program). 

Tečaj bo izveden v Moravskih Toplicah, izvajalci pa bodo ŠD IZZIV 

POMURJE. 

 
 
Program ABC ŠPORTA 
Program bo izvajalo ŠD IZZIV POMURJE. Gre za vadbo za otroke od 

štirih do sedmih let. Glavni namen splošne gibalne vadbe je skozi igro 

in na zabaven način razvijati gibalne sposobnosti ter približati šport 

otroku do take mere, da se bo tudi kasneje sam in zavestno ukvarjal 

s športom. Poudarek je na vajah iz gimnastike, osnovne motorike, 

atletike in iger z žogo.  

Vadba bo potekala 2 x tedensko po 45 minut v Vrtcu Moravske 

Toplice praviloma v času od 14.30 do 16.00 ure, vključijo pa se lahko 

otroci letnika 2014 in 2015 vseh enot našega zavoda. Stroške izvedbe 

programa v celoti krijejo starši. 
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Zimovanje  

Na željo staršev smo pridobili ponudbo za izvedbo zimovanja. 

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 v času od 11. do 14. 

februarja 2020, udeležijo pa se ga lahko otroci letnika 2014 in 2015. 

 

     
 

 
Zimovanje 2019, Hočko Pohorje 
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DODATNE DEJAVNOSTI v izvedbi strokovnih delavcev: 

V te dejavnosti se lahko vključilo otroci letnika 2014 in 2015:  

 

 glasba  

- Martjanci - LJUDSKI PLESI  

- Moravske Toplice – PEVSKI ZBOR 

 

        
                 Prireditev VEČ GLAV VEČ VE, KD Bogojina, 15. marec 2019 

 

 

 pravljična ura 

- Filovci 

- Martjanci – PRAVLJIČNA JOGA  

- Moravske Toplice - PRAVLJIČNA JOGA 

 gibanje 

- Filovci – GIBAJMO SE SKUPAJ 

- Fokovci – ELEMENTARNE GIBALNE IGRE: hokej na travi  
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INTERNI PROJEKT 

 „IGRAJMO SE NEMŠKO” oz. 1,2,3,4 AUF DEUTSCH SPIELEN 
WIR (v enoti Bogojina, Filovci in Moravske Toplice)  

 Izvajan bo kot integracija v oddelku. Izvajala se bo delna 
jezikovna kopel. Delo poteka v manjših skupinah.  

       
CILJI: 

 Spoznavanje drugačnosti. 

 Spodbujanje veselja do tujega 

jezika. 

 Spodbujanje večjezičnosti in                  

Večkulturnosti. 

 Spoznavanje glasov, ki jih ni v                            

slovenskem jeziku. 

 

 

 

Strokovno podporo pri izvajanju tega projekta nam bo nudil Zavod 

republike Slovenije za šolstvo, svetovalka Fanika Fras Berro.      
           
 

 

Soglasje za izvajanje dodatnih dejavnosti je dal Svet staršev na svoji 

seji dne 8. 10. 2019. 

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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◦ 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  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


Vrtci občine Moravske Toplice - PUBLIKACIJA - šol. leto 2019/2020 

23 

 

 

 

 

 

 

◦ vrtec je odprt od 7.00 do 16.00 
◦ starost otrok od 1 do 6 let 
◦ 2 igralnici z igriščem 
◦ Mlečna- razdelilna kuhinja(kosila pripravljajo v centralni kuhinji) 

 
Posebnosti enote: 

V tem šolskem letu imamo ponovno 

oblikovana dva oddelka. Veliko število 

otrok I. starostnega obdobja nam daje 

upanje, da bo tako tudi v prihodnjih 

letih.  

Za igro imamo na razpolago prostrano 

igrišče, večkrat pa se podamo tudi čez 

cesto v osnovno šolo, s katero dobro 

sodelujemo, pa tudi v bližnji gozd.  

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 5.30 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: 

Vrtec ima tri igralnice, ki omogočajo otrokom ustvarjalnost pri dnevni 
zaposlitvi, igri in sproščenem bivanju v vrtcu Kakovostno preživljanje 
časa na prostem nam nudi veliko zunanje travnato igrišče, ki daje 
dovolj možnosti za različne aktivnosti otrok. Na travnatem igrišču je 
tudi hribček, ki otrokom omogoča različne možnosti za razvijanje 
gibalnih sposobnosti.  

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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Urejena čutna pot na igrišču nudi otrokom izkušnje pri spoznavanju 
čutnih zaznav.  

 
 

Velika asfaltna površina na dvorišču vrtca omogoča gibanje otrokom 
skozi celo šolsko leto, v vseh letnih časih. V neposredni bližini vrtca je 
tudi nogometno igrišče in telovadnica, ki omogočata igro in gibalne 
aktivnosti. 
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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 
◦  
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.  

Enota MORAVSKE TOPLICE 
Dolga ul. 29 a 

9226 Moravske Toplice 
 041 304 884 – igr. 1 in 2 

 041 304 885 – igr. 3 in 4 

 041 304 886 – igr. 5 

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

    

 
 

 
Na obisku pri ravnateljici. 
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◦ vrtec je odprt od 6.00 do 16.00 

◦ 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.  

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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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.  

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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Enota Prosenjakovci: obisk šolarjev  

 

◦ 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. Az óvoda egy 

dombra van építve messze a főúttól. Erdővel van körülvéve ezért itt 

különböző foglalkozások, tevékenységek végezhetők el, egyúttal 

 Kétnyelvű Óvoda   
PÁRTOSFALVA 
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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. 

 
Predaja investicije v sklopu programa za razvoj vrtcev v Karpatskem bazenu, 10. oktober 2018 

 

Dogodka se je udeležil državni sekretar pri Uradu predsednika Vlade Madžarske, gospod Árpád 

János Potápi, predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, gospod Ferenc 

Horvát, predsednica Sveta Madžarske narodne samoupravne skupnosti občine Moravske 

Toplice, gospa Zsuzsi Vugrinec ter župan Občine Moravske Toplice, gospod Alojza Glavač, pa 

tudi predstavniki medijev. Otroci so se ob priložnosti predstavili s krajšim programom.  
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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. 

Pravice staršev 

Starši imajo pravico: 

 do vpogleda v programe, ki jih pripravimo na nivoju vrtca oz. 
enote,  

 do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,  

 pravico do zaščitene zasebnosti, s poudarkom na zaščiti 
osebnih podatkov,  

 do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora 
o otroku,  

 starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter 
organiziranju življenja in dela v vrtcu, pri tem pa morajo 
upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v 
strokovno avtonomnost vrtca. 
 

Otrokove pravice 

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. Zakon o preprečevanju 

nasilja v družini (ZPND, 2008) zahteva sprejem pravil in postopkov, ki 

zagotavljajo delovanje organov in organizacij, ki jih morajo upoštevati 

pri obravnavanju primerov nasilja.  
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Pravilnik o obravnavanju nasilja v družini za VIZ (v veljavi od 2.1.2010) 

pa nas zavezuje k ravnanju v primeru zaznave nasilja nad otrokom, 

nudenju pomoči otroku, ki je žrtev nasilja in k sodelovanju z drugimi 

organi, institucijami. Temeljno načelo pravilnika je ničelna toleranca 

do nasilja. V primeru informacije o nasilju (opažene spremembe; 

otrok zaupal nasilje; informacije od tretje osebe; priča nasilju) je vsak 

delavec v vzgoji in izobraževanju dolžan obvestiti delavca svetovalne 

službe in vodstvo, ta pa Center za socialno delo (CSD), če preceni pa 

tudi policijo ali državno tožilstvo. Starše se o opravljeni prijavi obvesti 

takrat, ko je to v korist otroka.  

• Otrok sme prihajati v vrtec in odhajati iz vrtca le v spremstvu 

odraslih. Le izjemoma je lahko spremljevalec brat ali sestra, vendar 

ne mlajši od 10 let.  

• Iz vrtca ga smejo odpeljati le starši, druge polnoletne osebe pa samo 

v izjemnih primerih, s pisnim pooblastilom staršev.  

• Prihod in odhod otroka morajo starši sporočiti strokovnemu 

delavcu.  

• Obleka in obutev naj otroku omogoča varnost, sproščenost, udobje 

in dobro počutje.  

• V vrtec ni dovoljeno nositi predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost in 

zdravje otrok.  

• Dragoceni predmeti oz. nakit na otroku iz varnostnih razlogov v 

vrtcu niso zaželeni.  

• Otrok lahko po dogovoru v skupino prinese tudi svoje igrače, vendar 

vrtec ne more sprejeti odgovornosti za poškodovanje. 

 

 



Vrtci občine Moravske Toplice - PUBLIKACIJA - šol. leto 2019/2020 

34 

 

Vpis 

V vrtec sprejemamo otroke od dopolnjenega enajstega meseca do 

vstopa v osnovno šolo. V mesecu marcu 2020 (10., 11 in 12. marec) 

bo potekal vpis otrok novincev za šolsko leto 2019/2020. Te dneve 

bodo v vseh enotah DNEVI ODPRTIH VRAT.  

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. Postopek vodi svetovalna delavka 

Monika Šlichthuber Jerebic na upravi vrtca v Moravskih Toplicah.  

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

starši pisno obveščeni v mesecu juniju. 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. 

Evidenčni vpis otrok 

Večino otrok novincev sprejmemo s 1. septembrom, ko na novo 

oblikujemo oddelke. Vsi otroci, ki niso vpisani v času rednega vpisa ali 

pa s 1. septembrom naslednjega šolskega leta še ne izpolnjujejo 

pogoja za vstop v vrtec, so vpisani evidenčno. To pomeni, da se lahko 

vključijo v vrtec v primeru nastalih prostih mest preko celega šolskega 

leta. Evidenčni vpis ne pomeni rezervacije prostega mesta.  
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Spoznavanje vrtca 

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

»dnevih odprtih vrat«, ki bodo letos v času Tedna otroka (11. oktober 

2019) in med 18. in 20. decembrom 2019 – prihod dedka Mraza 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. 

 

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. 
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OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA 

Starši so dolžni: 

 pred prvim vstopom v vrtec opraviti z otrokom zdravniški 

pregled in vzgojiteljici otroka oddate ustrezno zdravniško 

potrdilo, 

 nam posredovati podatke o tem, kje so dosegljivi v primeru 

nujnih sporočil (naslov, telefonska številka doma ali v službi), 

 vzgojiteljici otroka posredovati nujno potrebne informacije o 

otrokovih zdravstvenih posebnostih, 

 v vrtec pripeljati zdravega otroka, v slučaju bolezni pa otroka 

obdržati doma in vzgojiteljici javiti vzrok izostanka, 

 Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2), 87. člen, 

odstavek 7: Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred 

osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. 

Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in 

mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki 

otroka. 

 pravočasno prihajati po otroka,   

 otroka osebno predati vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice,  

 poskrbeti, da otroci v vrtec ne prinašajo stvari, ki bi jih lahko 

ogrozile, 

 obveščati vrtec o spremembah v zvezi s podatki, ki vplivajo 

na varnost otrok,  

 se zanimati za otrokovo vzgojo in razvoj ter da aktivno 

sodelovati s strokovnim osebjem vrtca, 

 redno plačevati ceno programa predšolske dejavnosti na 

osnovi Pravilnika o načinu in postopkih obračunavanja 

oskrbe otroka v Vrtcih občine Moravske Toplice.  
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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,  102/09 in 

62/10 – ZUPJS). 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, 56/13 – Zštip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 

57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 

75/17, 77/18 in 47/19) se vloga za uveljavljanje pravic za znižano 

plačilo vrtca vlaga pri pristojnih Centrih za socialno delo.  

 

 Starši 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. 

 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. 

 Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu, se za vsak dan 

odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne 

oskrbnine, pod pogojem, da odsotnost otroka pisno sporočijo 

najkasneje do 25. junija tekočega leta. Finančna sredstva za 

pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja Občina 

Moravske Toplice na podlagi izdanih računov vrtca, v obračunu se 

obvezno zniža cena za stroške neporabljenih živil – velja SAMO za 

starše otrok, ki imajo stalno prebivališče v Občini Moravske 

Toplice. Staršem otrok, ki imajo stalno prebivališče v drugi občini, 

se bo za te dneve odsotnosti obračunalo v skladu s sklepom občine 

njihovega stalnega prebivališča.   

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) 
 

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.  

 

Roditeljski sestanki: 

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

1. roditeljski sestanek: med 24. in 26. septembrom 2019 

2. roditeljski sestanek: 14. november 2019– PREDAVANJE 

3. roditeljski sestanek: maj 2020 
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Predavanje za starše v šol. letu 2018/2019 

 

Mesečne govorilne ure : 

Sprejete imamo smernice za izvedbo govorilnih ur:  

-vsaj 2 x letno starše na govorilno uro povabijo strokovni delavci 

(praviloma ob začetku šolskega leta in ob zaključku); 

-vabila so enotna za vse strokovne delavke;  

-vabila pošiljamo preko eAsistenta vsaj 1 teden pred predvidenim 

datumom;  

-na srečanje vabimo oba starša;  

-govorilna ura za posameznega otroka praviloma traja 20 min; 

-med govorilno uro na vrata pritrdimo napis GOVORILNA URA, 

PROSIMO NE MOTITE! 

-na govorilnih urah je prisoten tim skupine;  

-govorilno uro praviloma vodi vzgojitelj/ica, zapisnik piše drugi 

strokovni delavec; 

-na govorilno uro se pisno pripravimo; zapis vložimo v mapo otroka; 

-starši se po potrebi dogovorijo za dodatno srečanje. 
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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. 

 

 
Enota Martjanci: kostanjev piknik s starimi starši 
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Svet staršev 

V šolskem letu 2019/2020 so v Svet staršev imenovani: 

ENOTA Oddelek PREDSTAVNIK NAMESTNIK 

BOGOJINA 1-3 Martin Cipot 
 

Tanja Kočar 

 3-6 Sebastjan 
Lovrenčec 

Sonja Šavel Horvat 

FILOVCI 1-6 Lucija Gutman Amanda Verban 
Casar 

FOKOVCI 1-2 Zdenka Kandal 
 

Mateja Kavaš 

 2-6 Marko Novak 
 

Ines Novak 

MARTJANCI 1-2 Sandi Trplan Tjaša Temlin Koltaj 

 2-4 Natalija Gostonj 
 

Brigita Zupanc 

 3-6 Silva Nemeš 
 

Sanja Sever 

MORAVSKE 
TOPLICE 

1-2 Urška Puhan Nastja Cipot 

 2-3 Miša Cipot Flisar Miha Cigan 

 2-4 Simona Kolar 
 

Katja Flisar 

 4-5 Dejan Horvat 
 

Monika Kuhar 

 5-6 Laura Vučko 
Vöröš 

Laura Cipot Hari 

PROSENJAKOVCI 
– PÁRTOSFALVA 

1-6 Srečko Herič Damjana Kovač 

 

Predsednik Sveta staršev je Sebastjan Lovrenčec, namestnik Dejan 

Horvat.  
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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, daje 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 in druge organe vrtca; 

- lahko sprejme svoj program dela, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje; 

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

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

 

 

Teden otroka 2019 – enoti Fokovci in Prosenjakovci: POHOD PRIJATELJSTVA 
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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: Miša Cipot Flisar, Sebastjan 

Lovrenčec in Silva Nemeš. 

Ostali predstavniki v Svetu zavoda so: 

 predstavniki zaposlenih: Marjana Kolar - predsednica, Klaudija 

Goldinskij, Borbála Miholič, Gordana Počič, Tea Varga 

 predstavnik MNSS: Štefan Žohar 

 predstavnika ustanovitelja: Marina Horvat in Elisa Turner.   
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PRIREDITVE (tudi za otroke, ki ne obiskujejo vrtca): 

 
Poleg prireditev, ki jih organizirajo posamezne enote oz. oddelki in so 

zapisane v LND oddelka, na ravni celotnega zavoda organiziramo tudi 

prireditve za otroke celotnega zavoda, pa tudi za otroke, ki ne 

obiskujejo vrtca. Te prireditve so: 

 TEDEN OTROKA: 7. - 13. oktober 2019,  

Geslo: »NAŠE PRAVICE« 

DNEVI ODPRTIH VRAT: Vključi se tudi otroke, ki ne obiskujejo vrtca. 

CILJ: 

- spoznavanje življenja v vrtcu, 

- omogočanje druženja z vrstniki in strokovnimi delavkami, 

- otroke in starše motivirati za vpis v vrtec. 

 

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

z vrstniki, vključitev v različne dejavnosti, delavnice.  
 

 POHOD – Bukovniško jezero, 8. november 2019 ob 17.00  
Otroci, starši, stari starši … in strokovni delavci se bomo v večernih 

urah odpravilo na pohod z lučkami.  

 

Namen: DRUŽENJE IN SKRB ZA FIZIČNO ZDRAVJE 

 

 PREDAVANJE ZA STARŠE: »PRIMERNE SENZOMOTORIČNE 

IZKUŠNJE« - Vrtec Moravske Toplice, 14. november 2019 ob 16.30 

uri 

Predavala bo: Andreja ZORMAN, dipl. fiziot., terapevtka RNO 

(Bobath).   

 



Vrtci občine Moravske Toplice - PUBLIKACIJA - šol. leto 2019/2020 

45 

 

 Otvoritev Pravljične dežele 
Vrtec Moravske Toplice in zelenica pri občini, 2. december 2019 ob 

17.00 uri 

           
Pravljični liki na zelenici pri Občini Moravske Toplice 

 

 Veseli december: po enotah med 18. in 20. decembrom 2019 
otroke obišče dedek Mraz 

DNEVI ODPRTIH VRAT: Vključi se tudi otroke, ki ne obiskujejo vrtca. 

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

 

 Prireditev Več glav več ve, Kulturni dom Bogojina, 13. marec 
2020 ob 17.00 uri  

Na prireditvi se bodo predstavili otroci, ki obiskujejo dodatne 

dejavnosti. 

 
Prireditev VEČ GLAV VEČ VE, KD Bogojina, 15. marec 2019, 

gostje: šolski orkester OŠ Bogojina pod vodstvom učiteljice Valerije Šömen 
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ŠE NEKAJ INFORMACIJ …    

DARILA in PREPOVED SPREJEMANJA DARIL 

Javni uslužbenci smo dolžni spoštovani določbe Uredbe o omejitvah in 

dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril ( Ur. l. RS, 

št. 58/03 ) in Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, 

št. 45/2010 in 26/2011). 

1. Javni uslužbenec, ki opravlja javne naloge, ne sme sprejemati daril 

v zvezi z opravljanjem službe. 

2. Izjeme od splošne prepovedi sprejemanja daril so naslednje: 

-javni uslužbenec sme sprejeti priložnostno darilo manjše vrednosti, ki 

ne presega vrednosti 62,59€ 

- v koledarskem letu sme javni uslužbenec prejeti več priložnostnih 

daril zanemarljive ali manjše vrednosti od iste osebe do skupne višine 

125,19€ 

- priložnostno darilo ali darila, ki presegajo 62,59€ oz. 125,19€, če so 

prejeta od iste osebe v enem letu, postanejo last delodajalca oz. RS. 

3. O vsakem prejetem darilu, ki presega vrednost 20,86€, mora javni 

uslužbenec izpolniti obrazec za vpis v seznam daril, ki ga vodi 

vrtec/šola. 

4. Darovalec mora ob izročitvi darila v vrednosti nad 20,86€ podati: 

- ime, priimek, naslov, ime organa ali pravne osebe, če izroča v njenem 

imenu, ocenjeno vrednost darila, razlog oz. okoliščine izročitve. 

Če darovalec ne poda vseh podatkov ali so očitno neresnični, mora 

javni uslužbenec zavrniti sprejem darila ali že prejeto darilo vrniti oz. 

pozvati darovalca, da prevzame darilo nazaj.  



Vrtci občine Moravske Toplice - PUBLIKACIJA - šol. leto 2019/2020 

47 

 

 

Kadar javni uslužbenec kasneje ugotovi, da ne gre za darilo manjše 

vrednosti, ker presega 62,59€ ali je prejel darila zanemarljive 

vrednosti v skupni višini nad 125,19€, oz. darila manjše vrednosti v 

skupni višini nad 125,19 € od iste osebe v koledarskem letu, mora o 

tem in o posledicah obdarovanja obvestiti darovalca. Če darovalec pri 

darilu vztraja ali se prejemu darila javni uslužbenec ne more izogniti 

je dolžan darilo izročiti delodajalcu, če presega 62,59€ oz. vsa darila, 

ki presegajo 125,19€. 

5. Javni uslužbenec ne sme sprejeti nobenega darila v zvezi z 

opravljanjem službe, niti darila zanemarljive vrednosti, ki ne presega 

20,86€: 

- Če bi izročitev oz. sprejem takšnega darila pomenilo kaznivo dejanje 

(podkupnina, zloraba položaja ). 

- Če je to izrecno prepovedano z zakonom ali na njegovi podlagi 

izdanimi predpisi. 

- Če se kot darilo izroča denar ali vrednostne papirje. 

6. Darilo v zvezi z opravljanjem službe v obliki storitve sme javni 

uslužbenec sprejeti, če ne presega vrednosti 62,59 €, oz. 125,19€, če 

gre za več storitev prejetih od iste osebe v enem letu. 
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… IN UTRINKOV … 

OTVORITEV PRAVLJIČNE DEŽELE, 30. november 2019  

 

 

 

Predstava zaposlenih Vrtca Murska Sobota: MUCA COPATARICA NA OBISKU V PREKMURJU 
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Druženje ob čaju in keksih, ki so jih spekli v centralni kuhinji 

 

 

  Otroci v družbi pravljičnih junakov    
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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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