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1. POSLANSTVO, VIZIJA IN TEMELJNE VREDNOTE NAŠEGA 
VRTCA 
 
POSLANSTVO VRTCA BELTINCI 

• zagotavljanje prijaznih enot znotraj in navzven, 
• varno bivanje otrok in zaposlenih, 
• izkazovanje strpnosti, 
• demokratična in odprta komunikacija, 
• zagotavljanje kakovostnih, strokovno podkrepljenih in na otroka nove dobe naravnanih 

vsebin. 
 
VIZIJA VRTCA BELTINCI 

 
V HIŠE TOPLINE Z VARNIM IN STRPNIM KORAKOM DO 

ZADOVOLJNIH OBRAZOV. 
Vizijo našega vrtca smo oblikovali vsi zaposleni in izhaja iz poslanstva. 
NAŠE TEMELJNE VREDNOTE 

 

 
 

» V hiški topline otroci smo vsi 
ob igri in delu rastemo mi«  

Vrednote 

Vrtca Beltinci 

Zaupanje 

Spoštovanje

Zdravje 

Sodelovanje Varnost 

Delavnost 

Razvoj 
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2. OPREDELITEV DOKUMENTA 
 

Letni delovni načrt (v nadaljevanju LDN) je osrednji dokument s katerim vrtec določi 
organizacijo in podrobno vsebino življenja in dela vrtca, v skladu z 21. členom Zakona o vrtcih 
(Ur. l. RS št. 100/05 in spremembe). LDN za vsako šolsko leto določa obseg, programe ter 
kadrovske, materialne in druge pogoje za uresničitev vzgojnega procesa, sprejme ga svet 
zavoda. 

Svet staršev je dne 27. 9. 2022 podal mnenje k LDN in soglasje k nadstandardnim in dodatnim 
storitvam (66. člen ZOFVI) in sprejel naslednji 

SKLEP: Svet staršev soglaša z vsemi aktivnostmi, ki jih ob začetku šolskega leta ni bilo 
mogoče zapisati konkretno v sam dokument in se nanašajo predvsem na nastope, udeležbe na 
različnih prireditvah in vse ostale aktivnosti, s katerimi starši tekom leta pisno soglašajo, zavod 
pa se obvezuje vse aktivnosti izvesti v skladu z obstoječo zakonodajo. 

Mnenje s strani vzgojiteljskega zbora je bilo podano dne 18.10.2022. 

Elemente, ki imajo finančne posledice mora vrtec predhodno uskladiti z občino ustanoviteljico. 

 

Z LDN Vrtca Beltinci soglaša župan Marko Virag,  

 

dne, 8. 11. 2022     podpis: _____________________ 

 

Dokument je sprejel Svet zavoda Vrtca Beltinci na 3. redni seji, dne 28. 11. 2022 in ga potrdil 
za šolsko leto 2022/2023. 

       Predsednica sveta zavoda: 

        Helena Smej  

       _____________________ 

 

LDN sestavila in za realizacijo odgovarja 

  ravnateljica: 

       Martina Vidonja  

       __________________ 
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3. CILJI, KI IZHAJAJO IZ DOLGOROČNE VIZIJE 
 
3.1 Prednostni cilji v šolskem letu 2022/23  

 
PREDNOSTNO 
PODROČJE KAKOVOSTI 

ZNANJA ZA ŽIVLJENJE – Trajnostna mobilnost v povezavi z 
zdravjem 

IZHODIŠČA ZA 
OPREDELITEV CILJEV 

Razvojni načrt 
Ugotovitve samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2021/22 
Rezultati ankete za starše (maj 2021) 
Predlogi zaposlenih 
Trenutna družbena situacija 
 
 

CILJ 1 (PODROČJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA PROCESA): 
- Pri otrocih razviti pozitiven odnos do »aktivne poti v vrtec«.  
- Povečati delež otrok/družin, ki se poslužujejo »aktivne poti v vrtec« in vrednoto povezati z 

zdravjem in ekologijo. 
 

CILJ 2 (RAZVOJ ZAPOSLENIH):  
- Povečati ozaveščenost zaposlenih v zvezi z gibanjem za dobro počutje in zmanjševanje stresa. 
- Povečati delež »aktivne poti v službo«. 

 
CILJ 3 (ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV VIP): 
- Pozitivno vplivati na zdrave družinske navade s poudarkom na gibanju in jih povezati z 

ozaveščanjem na področju skrbi za okolje. 

CILJ 4 (MATERIALNI POGOJI): 
- V skladu z razvojnim načrtom Vrtca Beltinci, s potrebami posameznih enot in finančnimi 

zmožnostmi. 
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4. PREDSTAVITEV VRTCA Z NJEGOVO ORGANIZACIJO  DELA 
 

4.1 Ime in sedež vrtca  
 

Vrtec Beltinci je javni vzgojno varstveni zavod, ustanovljen z odlokom Občine Beltinci z dne 
10. 12. 1996 (objava v Ur. l. RS št. 6-7.II.1997). Samostojno je začel delovati 1. 4. 1997. 
 
Sedež zavoda je:  
Uprava Vrtca Beltinci, Jugovo 33, 9231 Beltinci: 

• ravnateljica: Martina Vidonja, tel. 02/542 20 92 
e-mail: martina.vidonja@v-beltinci.ms.edus.si  

• računovodstvo, knjigovodstvo: Štefan Forjan, tel. 02/542 20 93 
e-mail: stefan.forjan@v-beltinci.ms.edus.si  

• tajništvo: Lilijana Ritlop, tel. 02/542 20 90, faks: 02/542 20 98 
e-mail: vrtec.beltinci@v-beltinci.ms.edus.si 

• organizator prehrane in ZHR: Gregor Zver, tel. 02/542-20-99 
e-mail: gregor.zver@v-beltinci.ms.edus.si  

• svetovalna delavka: Urška Raščan, tel.02/542 20 91 
e-mail: urska@v-beltinci.ms.edus.si 

• centralna kuhinja: Borut Kolar – vodja kuhinje, tel. 02/542 20 97 
e-mail: kuhinja@v-beltinci.ms.edus.si 
 
 
 

4.2 Enote vrtca 
 
Za izvajanje dejavnosti izven sedeža so v skladu z 2. členom Odloka o ustanovitvi ustanovljene 
enote zavoda: 
 
ENOTA 
 

SEDEŽ 
ENOTE 

TEL. 
ŠTEVILKA 

VODJA 
ENOTE 

POSLOVALNI 
ČAS 

E-pošta 

BIBE 
Beltinci 

Jugovo 33 02 5422 090 Sonja Serec 
Suzana Kuzma  

5.30-16.00 
10,5 ur 

enota.beltinci@siol.net  

SONČEK 
Dokležovje 

Glavna ul. 15 02 5431 392 Helena Smej   6.00-15.30 
9.5 ur 

enota.doklezovje@siol.net  

SODČEK 
Gančani 

Gančani 1 02 5421 040 Romana Farkaš  
Erdelji 

5.30-15.30 
10 ur  

enota.gancani@siol.net  

MLINČEK 
Ižakovci 

Ižakovci 72 a 02 5412 473 Tamara Zelko   6.00-15.30 
9,5 ur 

enota.izakovci@siol.net  

SLAMICA 
Lipovci  

Lipovci 274 02 5421 059 Martina Poredoš  6.00-15.30 
9,5 ur 

enota.lipovci@siol.net  

CIGELČEK 
Melinci 

Melinci 64 08 20 57 500 Jožefa Maučec 6.00-15.30 
9,5 ur 

enota.melinci@siol.net  
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4.3 Poslovni čas  
 
Poslovni čas je določen v soglasju z ustanoviteljico Občino Beltinci, spreminjamo ga v skladu 
s potrebami staršev, tudi z individualnimi dogovori. 
 
V šolskem letu 2022/23 bomo ob praznikih vzgojno delo izvajali po koledarju dežurstev: 

torek 27. 12. – petek 30. 12. 2022 
petek 28. 4. 2023 

 
Zunanje enote Sonček Dokležovje, Sodček Gančani, Mlinček Ižakovci, Slamica Lipovci in 
Cigelček Melinci bodo predvidoma zaprte od ponedeljka 17. 7. –  petka 18.  8. 2023. Poletno 
delo bo organizirano v enoti Bibe Beltinci. 
Starši bodo potrebe izražali z individualnimi anketami. Ob prijavi vsaj 50 % vpisanih otrok 
bodo zunanje enote odprte, v nasprotnem primeru bo dežurstvo organizirano v enoti BIBE 
Beltinci.  
V času zaprtja enot (dežurstvo ali zaprtje iz drugih razlogov) zaposleni (razen tistih, ki izvajajo 
dežurstvo) koristijo letne dopuste. 
 
 

4.4 Vodje enot  
 

Enoto vodi vodja enote, ki jo ravnateljica imenuje z odločbo in ima naslednje pristojnosti: 
♦ opravlja delo vzgojitelja, 
♦ organizacijske naloge v enoti, 
♦ se povezuje s krajem, 
♦ opravlja druge naloge, ki jih določi ravnateljica, 
♦ je članica razširjene skupine Razvojni tim Vrtca Beltinci. 

 
Zadolžitve so opredeljene v opisu del in nalog. 
Vodje enot delo usklajujejo na sestankih, ki jih sklicuje ravnateljica 1 krat na 2 meseca oz. po 
potrebi. 
 
 
Vsebine sestankov vodij: 
♦ organizacija in koordinacija dela med enotami, 
♦ praznovanja, projekti, skupne akcije, 
♦ načrtovanje in evalvacija LDN zavoda in enot, 
♦ kadri, tekoča vzdrževanja, 
♦ informiranje, 
♦ sprejemanje dogovorov in sklepov, 
♦ poročanje, 
♦ obravnava področja prehrane in ZHR ter svetovalnega dela. 
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4.5 Predvidene investicije, vzdrževalna dela, oprema   
Enota Predvidene investicije, investicijska vzdrževanja ter 

osnovna sredstva (oprema)         OBČINA 
A 

Tekoče vzdrževanje, drobni inventar 
VRTEC 

B 
 Realizirano v letu  2021/22 Plan za leto 2022/23  
Beltinci  - celotna prenova  igralnic 5 in 

6 vključno s terasami, 
garderobami in sanitarijami 
- zamenjava gugalnih 
konjičkov 2x 
 
 
 

- podaljšanje teras za dve 
igralnici (2. star. obdobje)  
- menjava vhodnih vrat 
(vhod uprava) 
- postavitev kolesarnice 
- postavitev peskovnika pri 
čutni poti 
- postavitev lope za hišnika 
- zamenjava strehe na 
terasah 3, 4 in 7 
- sanacija umivalnice 2. 
starostnega obdobja 
- zamenjava igrala tobogan 
- zamenjava pomivalnega 
stroja v kuhinji 
- stoječa zamrzovalna 
skrinja 
- velik hladilnik z 
zamrzovalnikom 
- traktorska kosilnica 

Realizirano 2021/22: 
- omara za folklorna oblačila 
- stojalo za otroška kolesa pri vhodu I 
- obnovitev talne obloge v sanitarijah osebja 
- obnovitev oz. formatiranje računalnikov  v 
zbornici 
- stopnice za previjalno mizo igralnica 7 
-rezalnik za papir (za odd. 2. st. obdobja) 
-monitor 2x (igralnica 1 in zbornica) 
-markiza za igralnico 2 
- zunanji trdi disk 
-fotoaparat 3x 
-prenosnik novi: Suzana Kuzma, Milena Balažic 
- lopatke za peskovnik, samokolnice za 
peskovnik, otroške grablje 
-omara – zbornica 
- zastave  
- hišno perilo 
- kuhinjska posoda in pribor 
- premazi v enoti 
 
Plan: 
- barvanje zunanjih igral 
- postavitev peskovnika pri čutni poti 
- popravila obrabljenih igral 
- obnova usmerjevalnih tabel 
*** 
-premična pregrada za teraso 1x 
-PVC zaboji na velikih kolesih za igrače zunaj – 
4x 
-zastirka v telovadnici  
-zvočniki za računalnik 4x 
- prenosnik (Sonja, Simona) 
- lopatke za peskovnik 
- otroške grablje 
- kolesa za 2. starostno obdobje 
- tunel za telovadnico 
- vrtno orodje za odrasle 
- 2x stol za pisarno Urška 
- kosa na nitko 
- puhalnik za listje 
- zastave  
- hišno perilo 
- kuhinjska posoda in pribor 
- dodatna senčila na terasi oddelka 5 in 6 
 

Dokležovje - zamenjava okna v 
večnamenskem prostoru 
- preboj stene iz igralnice 2. 
starostnega obdobja v 
sanitarije in montaža drsnih 
vrat 
   

- sanacija sanitarij in 
prehoda z drsnimi vrati 
med sanitarijami in 
večnamenskim prostorom 
- sanacija stropa in stene 
(garderoba za otroke) 
- sanacija kurilnice – 
zamenjava peči na kurilno 

Realizirano 2021/22:  
- obnova stopnišča na podstrešju 
- nadgradnja omar za posteljnino v kabinetu  
- prenosni računalnik 
- električna klaviatura 
- igralna blazina za oddelek 1-4 let 
- zastave 
- hišno perilo  
- kuhinjska posoda in pribor 
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olje z drugim virom 
ogrevanja 
- zasenčitev terase  
- menjava talnih oblog v 
igralnicah in garderobah 
(vinil) 
 
 

- premazi v enoti 
 
Plan: 
- pleskanje igral in obnova klopi 
- ureditev prostora s čistili in WC osebje 
- komarniki: 2 x balkonska vrata v igralnicah,   
2 x v garderobi za otroke, 1 x sanitarije osebje, 
1x pisarna 
- predalčnik 2 x za copate in oblačila v 
garderobi (oddelek 1-4 let) 
- pleskanje vseh prostorov vrtca 
- barvanje notranjih vrat vetrolova 
- miza in 6 stolov v pisarni 
- 2 pisalni mizi s stolom za vzgojiteljice 
- pralni stroj 
- sušilec za perilo 
- ozvočenje manjše 
*** 
- lestev 
- malo vrtno orodje (mala motika, mali 
rahljalnik) 
- sesalec 
- giljotina 
- tlačilka za žoge in kolesa 
- umetna jelka z lučkami 
- kolut za vrtno cev 
- plastična košara za pomivalni stroj 
- neprepustna podloga za piknik 2 kom 
- veliki PVC zaboji 4 kom 
- dopolnitev opreme za CZ  
- zastave 
- hišno perilo  
- kuhinjska posoda in pribor 
 

Gančani 
 

 - povečanje terase-
nadstrešek pred glavnim 
vhodom 
 

Realizirano 2021/22: 
- pahljačaste grablje 2X 
- stoli za otroke  
- igralna blazina 
- omara za ležalnike 
- predalnik za škornje 2x 
- stojalo za otroška kolesa 
- stojalo za odrasla kolesa 
- uničevalec dokumentov 
- tiskalnik s fotokopirnim strojem A3 
- računalnik za oddelek 1-3 let 
- premazi v enoti 
- zastave  
- hišno perilo 
- kuhinjska posoda in pribor 
Plan: 
- prebarvati igrala 
- pleskanje igralnic, garderob, pisarne in 
umivalnice 
- markiza na terasi oddelka 1-2 let 
- popravilo ograje na terasi 
***  
- trosed v oddelku 4-6 let 
- 2x dvosed (1-2, 2-5) 
- pregrada med oddelkom 2-4 in hodnikom 
- PVC zaboji za zunanje igrače 



11 

- PVC zaboji za igralnice 
- dežniki 40 kom 
-preproge za igranje 6 kom 
- servirni voziček 3 kom 
- stenska manjša omara RF v kuhinji 
- velik koš za umazano perilo 
- dopolnitev opreme za CZ 
- zastave  
- hišno perilo   
- kuhinjska posoda in pribor 
 

Ižakovci 
 

- dokončanje parkirišča-

asfaltiranje 
- terasa za oddelek 1-3 
- zunanji WC za otroke 
- izgradnja vetrolova pri 
vhodu kuhinje 
- sanacija kuhinje 
- kombinirano igralo 

Realizirano 2021/22:  
- predalnik za odlaganje dokumentov 
- folija za vrata - vhod 
- pisoar za fante v oddelku 3-6 let  
- predalnik s predalčki odd. 1-3 
- prenosni računalnik 
- stacionarni telefon 
- mizica za kotiček dom in družina 
- knjižna polica 
 
- premazi v enoti 
- zastave  
- hišno perilo 
- kuhinjska posoda in pribor 
 
Plan: 
- barvanje igral in ograje na terasi 
- izdelava krožne klopi okrog drevesa 2x 
- umivalnik v odd. 3-6 let 
- popravilo vrat oz. zamenjava na omari-3-6 let 
- komarnik za vrata na teraso 
- nadstrešek za peskovnik 
- markiza za teraso v oddelku 1-3 
*** 
- igralna blazina 200x200x2 
- trosed v kotičku 3-6 
- police v zunanji lopi 
- magnetne table 2x 
- prenosni računalnik 
- zvočniki za računalnik 
- zaboji za igrače 5x (40x30x18) 
- oglasna deska – garderoba 
- vrtno orodje otroško 
- fotoaparat oddelek 1-3 
- prenosno ozvočenje manjše 
- dopolnitev opreme za CZ  
- zastave  
- hišno perilo oba oddelka, posteljnina 12+20 
- kuhinjska posoda in pribor, kozarci 12 kom 
- pleskanje celotnega vrtca 
- odstranitev grma 
- poštni nabiralnik 

Lipovci - notranja vrata 7x 
- knjižna omara – kabinet 
- gugalnica košara 

- sanacija kleti  
- podaljšanje terase s 
streho 

Realizirano 2021/22:  
- obnova čutne poti 
- zastave  
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- igralo na vzmet 
- zamenjava 
kombiniranega igrala 

- hišno perilo 
- kuhinjska posoda in pribor 
 
Plan: 
- pleskanje celotnega vrtca 
- postavitev mize in klopi na igrišču 
- barvanje ograje na terasi 
- barvanje igral 
- izolacija na stropu - lopa 
- stojalo za kolesa v lopi 
- umivalnik v igralnici 3-6 
- zasenčenje peskovnika 
- brušenje in lakiranje parketov oz. zamenjava 
talnih oblog 
*** 
- šivalni stroj 
- koš na igrišču 
- telefonski aparat 
- baterija za prenosnik odd. 3-6 
- PVC škatle za igrače 
- posoda za pranje igrač večja 
- stenska ura 
- dopolnitev opreme za CZ  
- zastave  
- hišno perilo 
- kuhinjska posoda in pribor 

Melinci - vrata in podboji v notranjih 
prostorih 

 

 

- sanacija kletnih prostorov 
- asfaltiranje parkirišča za 
starše 
- sanacija pralnica, 
jedilnica, telovadnica, 
hodnik in WC za odrasle 
- ureditev prezračevanja v 
vseh prostorih 
- sanacija vlage v vseh 
prostorih 
- sanacija kurilnice – 
zamenjava peči na kurilno 
olje z drugim virom 
ogrevanja 
- nabava novega igrala – 

igralna hišica labirint in 

gugalnica s košaro  

Nabava igral: 

- H5 igralna hišica labirint 
- G3 gugalnica s košaro 
sokol  
 

Realizirano 2021/22:  
- namestitev radiatorja v novem skladišču 
- obnova talnih oblog v igralnicah (brušenje 
parketa) 
- omara za telovadne rekvizite - telovadnica 
- omare za shranjevanje posteljnine 
- nož za odpiranje konzerv 
- tiskalnik 
- prenosni računalnik (Tamara) 
- pekača 2x 
- podaljšek 2x 
- premazi v enoti 
- zastave  
- hišno perilo 
- kuhinjska posoda in pribor 
 
Plan  
- sanacija stropa v zunanjem WC-ju 
- pleskanje celega vrtca 
- namestitev umivalnika v odd. 1-5 
- zaprtje nadstreška pri kuhinji 
- podaljšanje nadstreška pri glavnem vhodu 
*** 
- knjižna omara – jedilnica 
- božične lučke 
- umetna jelka 
- oglasna tabla 200x100 
- magnetna tabla 
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- ogledalo za igralnico 2-6 
- fotoaparat 2-6 
- dopolnitev opreme za CZ  
- hišno perilo posteljnina  
- kuhinjska posoda in pribor  
- vrtne škarje 
- električni napihovalec balonov 
- 2 pladnja 
- 2 vrča za čaj s pokrovom 
- Sizikx A4 
- predalnik za odlaganje dokumentov 
- baterijski šilček 
- rezalnik za papir A3-giljotina 
- 2x podaljšek 10 m 

 

4.6 Potrebna didaktična sredstva in sredstva za gibanje  
 
Nabavljali jih bomo v dogovoru z vodji enot, v okviru finančnega načrta  
Enota Didaktika 
Beltinci oddelek 1-2 let (Janja) 

Katalog Radovednež 
- str. 10, voziček s tihimi kolesi 
- str. 15, vrtna hišica modra  
 
Katalog za otroke  
- str. 28, W63 908, komplet treh sestavljank  
- str. 18, E076036, terapevtske škarje 3 kom  
- str. 68, 659982, pretikanka za otroke  
- str. 77, W46594, mehka kocka z žepkom za otroke – 3 kom  
- str. 77, W57031   
 
oddelek 1-3 let (Danijela) 
Katalog Aox 
- str. 53, 53438, XL sestavljanka forma številka 1-5  
 
Katalog za otroke 
- str. 71, W47099, živali 
- str. 77, W57031, lesena delovna miza  
- str. 82, W26680, moja družina 
- str. 82, W20584, hiška 
- str. 112, M31032, dojenčki s trdimi telesom, evropski, punčka 32 cm 
- str. 113, M31055, dojenčki z lasmi 38 cm azijski- fantek 
- str. 114, M31646, oblačila za dojenčka 32 cm  
- str. 114, M31558, oblačila za dojenčka 38-40 cm  
- str. 116, G15349, komplet za pometanje  
 
oddelek 2-3 let (Alenka) 
Katalog za otroke  
- str. 38, E900000269, sestavljanka 4- letni časi (komplet) 
- str. 74, M31815, tabla z žebljički  
- str. 74, M31830, žebljički 
- str. 44, JH13108, kintetični pesek 5kg  
 
Katalog Aox 
- str. 44, 102611, set lesene kocke 100 kom 
- str. 46, 53365, XXL nizanje 24 kom  
- str. 90, 94060, set za hranjenje (8 delni) 
- str. 90, 31100, set za kopanje (2 delni) 
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Škatle za predale 
42x32x12 (v) – 4 kom 
42x32x14 (v) – 4 kom 
42x32x18 (v) – 4 kom  
Škatla s pokrovom 42x32x18 (v)  
 
oddelek 2-4 let (Sonja) 
Katalog za otroke  
- str. 33, B11006, zamenljive sestavljanke -živali 
- str. 33, B11007, zamenljive sestavljanke -transport  
- str. 36, B11008, matematična sestavljanka-gosenica  
- str. 46, B17150, globinska sestavljanka-letni časi 
- str. 84, W58717, asociacijska igra-domače živali  
 
Katalog Aox 
- ABI0445, traktor s prikolico XL – 2 kom  
- ABI44549, traktor s prikolico – 2 kom  
- str. 27, 73363, lesena lupa – 6 kom  
- str. 27, 61006, lupa lonček – 2 kom  
 
Katalog radovednež 
- str. 3, BB0095, plošče osnovne večje  
 
oddelek 3-5 let (Suzana) 
Lego store Slovenija  
- 10875, tovorni vlak 
- 10929, modularna hišica za igro  
 
Katalog Wesco 
- str. 560, 62914, zvočna igra živali 
- str. 560, 62982, zvočna igra dejanja in glasbila 
 
oddelek 5-6 let (Milena) 
Katalog za otroke 
- str. 69, TE900000088, happy hammer-geo 
- str. 101, G56710, človek ne jezi se 
- str. 56, M32657, konstruktor mecaniko  
- str. 57, M94050, lesen konstruktor grad  
 
Katalog Aox 
- str. 92, 11776, kozmetični set – leseni  
- str. 21, 411276, magnetni tobogan – konstruktor  
 
oddelek 5-6 let (Simona) 
Katalog za otroke 
- str. 122, M25126, gozdne živali 
- str. 123, M27480, insekti 
- str. 121, M27420, lesena hiša za lutke  
- str. 96, E522185, lesena tehtnica  
- str. 96, CD92117, peščena ura – 5 minut (modra) 
 
Za enoto: 
Kolesa za otroke 2. str. 5 kom  
Katalog Aox 
- str. 75, VG5962, set mini vozila 6 kom  
- str. 76, VG5085, prometni znaki 7 delov 
- str. 109, ES2198, zaviti tunel 
- str. 27, 61094, set lupe lončki 6 kom  
 
Katalog za otroke 
- str. 206, D1821, samokolnica, 2 kom  
- str. 105, M29031, gladilke ¼, 2 kom  
- str. 204, M29084 50 CM, grabljice komplet 2 kom  
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- str. 204, M29083 50 CM, lopatke komplet  
- str. 204, M29038 24 CM, lopatke komplet  
- str. 134, CD61005, lupa 6 kom  
- str. 134, W36988, velike pincete 2 kom   
 

Dokležovje oddelek 1-3 let 
Katalog Za otroke  
- str. 33, W54489, teksturna sestavljanka  
- str. 77, W52316, didaktična železnica 
- str. 84, W58717, asociacijska igra domače živali 
 
Katalog Aox 
- str. 22, 41126999, magnetni konstruktor 104 deli  
 
Katalog Radovednež 
- str. 11, 8177, leseni navoji 
 
oddelek 3-4 let 
Katalog za otroke 
- str. 58, K0136, magnetne kocke  
 
Katalog Aox 
- str. 10, 412243, senzorna pot zavita  
- str. 22, 411284, magnetni konstruktor 90 kom  
 
oddelek 4-6 let  
Katalog Aox 
- str. 53, 453428, XL sestavljanka transporti 
- str. 22, 41126999, magnetni konstruktor  
 
Katalog za otroke 
- str. 37, W58516, puzzle 
- str. 37, E58517, puzzle  
- str. 101, W31588, igra dreves 
- str. 55, W61715, lego plošča Duplo  
- str. 120, M27388, figure poklici 
- str. 185, CD53372, označevalci stopala  
 
Sredstva za gibanje 
Katalog Aox 
- str. 107, 404140, ritmična lestev v torbi 
 
Katalog za otroke 
- str. 153, W42411, kolo za otroke – 14 col 
 
Katalog Aox 
- str. 129, B05804, gugalnica  
 

Gančani oddelek 1-2 let 
- terarij in želve  
 
oddelek 2-5 let  
Katalog Radovednež 
- str. 28, 280.7420, št. 2, flik-flak  
- str. 39, 1.309.2130, št. 1, sadje in zelenjava  
- str. 39, ER28205, št. 2, set za rezanje les sendvič  
- str. 39, ER28206, št. 3, set za rezanje les sadje  
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oddelek 4-6 let  
Katalog Aox 
- str. 22, 41126960, magnetni konstruktor (60 delni) – 2 kom 
- str. 98, 9162, konstruktorji zobniki (100 delni)  
 
Katalog za otroke 
- str. 11, D6945, veliki set posode  
- str. 112, M30815, komplet hrane  
 
Za enoto 
Katalog Euromix 
Ročne lutke 
- str. 155: 40114-lisica, 40277-žaba, 40034-pikapolonica, 40127-lev 
- str. 156: 40120-ovca, 40121-konj, 40112-kokoš, 40250-jež, 40130-veverica, 
40125-medved, 40113-prašič, 40116-pes, 40122-muca 
- str. 157: 40129-krokodil, 40110-želva, 40124-zajec, 40115-raca, 40036-
čebelica, 40118-sova, 40250-metuljček 
 

Ižakovci oddelek 1-3 let   
Katalog Radovednež 
- str. 5, 3425, plus-plus mix-velike kocke 200 kock 
 
Katalog za otroke  
- str. 112, M30815, komplet hrana 
- str. 125, W47096, garaža 
- str. 112, W54814, nakupovalna košara (rumena, rdeča, modra, zelena) 
- str. 32, B18011, sestavljanka živali 
- str. 34, W62879, set velikih teksturnih sestavljank kmetija 
 
oddelek 3-6 let  
Katalog za otroke  
- str. 16, W49542, set orodja za ustvarjanje  
- str. 16, E530432, diski za ustvarjanje  
- str. 55, W61716, lego kreativni set 1/790 
- str. 55, W61714, lego plošča  
- str. 144, JH13108, kinetični pesek 
- str. 201, CD73956, telefonska centrala  
 
Katalog Aox 
- str. 31, 72249, transparentne geo oblike  
- str. 54, NS0305, lepo in grdo obnašanje  
 
Za enoto 
 Katalog za otroke 
- str. 146, WG2116, taktilni diski – maxi set (20 diskov veliki/mali) 
 

Lipovci  oddelek 2-3 let  
Katalog Radovednež 
- 220.3443, sestavljanki leseni-mavrica, balončki 2/1 
 
Katalog Aox 
- TL0035, tolo družina 
 
Katalog za otroke 
- W39630, zidaki  
 
oddelek 3-6 let  
Katalog za otroke 
- E522 805,  72 figur kmetija 
- E512 090, škatla z žeblji 
- W49 654, hopla cross  
- W39 630, zidaki  
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Katalog Aox 
- 306, vinil telovadni set 10 podlog 
- 53078, medvedki 96 kom  
- 0753, set delovne karte medvedki  
- 61096, set lupe 6 kom  
 
Za enoto: 
Katalog za otroke 
- str. 156, W04523, valovi 
- str. 156, W04515, stopnica 
- str. 188, DW8907, tunel 
- str. 189, W48015, padalo 
 

Melinci oddelek 1-5 let  
Katalog Aox 
- str. 72, 104731, igra barvni obroči in števila 
- str. 76, VG5086, potniški vlak 
- str. 76, VG5087, tovorni vlak 
- str. 27, W26186, vstavljanka številka  
 
Katalog za otroke 
- str. 76, G453-16, piramida živali 
- str. 79, M97282, tobogan z žogicami 
- str. 84, W58717, domače živali asociacijska igra 
- str. 116, G15349, komplet za pometanje 
- str. 58, K-0640, magnet kocke 
- str. 27, W58706, vstavljenka s čepi 
 
oddelek 2-6 let  
Katalog Aox 
- str. 46, NS4083, set za igro z vrvicami 191 delov 
- str. 68, 31825, set 6 plošč za žebljičke normal 
- str. 68. 31848, žebljički 1300 kom fi 15 
- str. 106, 11359, set afriških instrumentov v košari – 9 delov  
 
Za enoto: 
Katalog Aox 
- str. 116, COM38062, sestav 4 barvnih korit 

Sredstva za gibanje za enoto: 
- 10 žog za odbijanje 
- 24 obročev male velikosti 
- 24 obročev srednje velikosti 
- vodni kotiček 
- blazine za poligon 
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4.7. Potrebna strokovna in otroška literatura  
Beltinci • Katja Gruber: Gibalnice – 33 pesmi za igro in ustvarjanje. (35 eur) 

• Kačalinka Čalapinka išče prijatelje (Anja Kralj Okorn) 
• Pozdravljeno Sonce! Sarah Jane Hinder 
• Žirafa Cveta(Tina Perko) 
• Coline Creton, Remy Leglise: Moj delovni zvezek Montessori: Raziskujem 

naravo in svet 
• Joga malčki (Fearne Cotton) 
• Postani zdrav kot zmaj (Štěpánka Sekaninová) 
• Joga z žuželkami (Sarah Jane Hinder) 
• Joga za dobro jutro (Mariam Gates) 
• Moj očka je presta (Baron Baptiste) 
• Pomagaj gusarju Niku poiskati pravo pot in Pričaraj nasmeh (Karmen Mandl) 

Dokležovje • Katja Gruber: Gibalnice 
• Coline Creton, Remy Leglise: Moj delovni zvezek Montessori: Raziskujem 

naravo in svet 
• Moj prvi angleško-slovenski zvočni slovar (DZS) 
• Uroš Planton: Hipnoterapija za otroke in mladostnike 

Gančani • Umetnost pripovedovanja otrok v zgodnjem otroštvu (Barbara Baloh) 
• IQ otroka- skrb staršev (Ranko Rajovič) 
• Obvladovanje stresa za telebane (Allen Elkin) 
• Veselo v vrtcu 
• Zabavni poskusi za otroke 
• Chinery, M. (1989). 1000 idej za naravoslovce. Ljubljana: DZS. 
• Krnel, D. (1993). Zgodnje učenje naravoslovja. Ljubljana: DZS. 
• Pregl, T. (1980). Letni časi. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
• Watts, C. (1996). Raziskujemo naravo. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
• Zorec, M. (2007). Naravoslovna delavnica. Ljubljana: DZS. 
• Na potep v naravo (Mateja Gomboc) 
• Knjiga za male raziskovalce (Cristina Braun) 
• Raziskujem naravo in svet- moj  delovni zvezek Montessori 
• Igrive kartonke- letni časi 
• Zgodaj zjutraj-  (Lawrence Shimel) 
• Nebo in vreme (Zvezdana Majhen) 
• Kaj se zgodi, ko se spremeni vreme? (Sabina Konečna) 
• Pujsa imamo za soseda (Claudia Fries) 
• Pogumni ježek (Barbara Juršič) 
• Hočem brati (Tatjana Kokalj) 
• Zajček sivi nagajivi (ljudske pesmice o živalih) 
• Lahkovečernice 
• Se gremo ježkat? 
• Bela vrana Belinda? 
• Mišek Miško in tatinska podlasica 
• Poldi polh hoče stran 
• Uboga gospa šoja 

Ižakovci • Rudi Ocepek: Premagajmo predsodke do živali – Vzgoja za odgovoren odnos do 
narave 

• Gary D. Chapman, Ross Campbell: 5 jezikov LJUBEZNI OTROK 
• Bärbel Oftring: Gremo v gozd 
• Katrin Stroh: Vsak otrok se je sposoben učiti 
• Guy Finley: Skrivnost osvobajanja 
• Burnie. D.: Drevo od drobnega semena do močnega v gozdu 
• Olga Denac: Teoretična izhodišča načrtovanja glasbene vzgoje v vrtcu 
• Kristjan Musek Lešnik: Pozitivna psihologija za vrtce, šole in starše 

Lipovci • JOGA MALČKI – Fearne Cotton 
• GINGO V DEŽELI BESED – Dragica Šteh, Petra Kovšek Vrhovec, Meta Dolinar 
• Z IGRO V ČAROBNI SVET GLASBE – Olgica Denac 
• Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson – Celostni razvoj otroških možganov 
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• Philip Whitaker – Težavno vedenje in avtizem, razumevanje je edina pot do 
napredka 

• A.H. Benjamin – Mala miška in veliko rdeče jabolko  
• Katja Gruber - Gibalnice 

Melinci Založba Grahovec – Vrline: Moran Jose in Ulises Wensell: 

• Veverica in optimizem 
• Miška in srčnost 
• Severni jelen in dobrota 
• Kunec in odkritost 
• Konj in vedrina 
• Rjavi medved in potrpežljivost 
• Medved in klobuk – Anja Štefan 
• Mala miška in veliko rdeče jabolko – Benjamin A. H.  
• O mišku, ki ni imel sani – Kadri Lepp 
• Morje – Piret Raud 
• Krompirjev sladoled – Vesna Radovanovič 
• Medvedovanje – Kestutis Kasparavičius 
• Deževen dan v gozdu – Živa Viviana Doria 
• Zbirka leto pravljic izgubljeno jajce – Maja Monroe 
• Taščica – Julia Doria 
• Jaz, ti, vsi od mene do tebe – Zvezdana Majhen 
• Od lipe do bora – Zvezdana Majhen 
• Zakaj je skupno branje pomembno – L. M. Umek, Urška Fekonja, Kaja H. B. 
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5. ZAPOSLENI V VRTCU BELTINCI 

5.1 Razporeditev otrok in strokovnih delavcev  
Enota Starost 

otrok 
Št. vklj. 
Otrok 

Vzgojit. VPO – pom. Vzg. Opomba 

Beltinci 1-2 14 Janja Škraban  Rebeka Zver 
Janja Poredoš (0,5),  Silvija Bomblek JD (0,5) 

 

2-3 13 Alenka Balažic  Barbara Rehn Rous 
Anita Mesarič (0,5),  
Nuša Maučec (pripravnica) 

 

1-3 11 Danijela Slavic Silva Mesarič 
Janja Poredoš (0,5), Silvija Bomblek JD (0,5) 

 

2-4 
 

18 Sonja Serec Jasmina Marič   
Pia Hanc (pripravnica) 

 

3-5 
 

20 Suzana Kuzma  Lea Puhan  

5-6 21 Milena Balažic Suzana Horvat  

5-6 
 

20 Simona Vöröš Bernarda Koren   

Skupaj  117 7 V  8,5 VPO-PV + 2 pripravnici  
 

Dokležovje 1-3 
 

11 Monika Tkalec  Marija Sabotin 
Stanka Petek (0,5), Timea Titan JD  

 

3-4  8 Damjana Erjavec  Jožica Pucko – spr. OPP   

 
4-6 
 

21 Helena Smej Ines Antolin  

Skupaj  40 3 V  2,5 VPO-PV  

Gančani 1-2 13 Darja Ošlaj Nataša Nemec 
Žan Špilak (0,5) 

 

2-5 12 Tanja Zver Snežana Lazarević  

 
4-6 
 

21 Romana Farkaš 
Erdelji  

Gordana Sobočan    

Skupaj  46 3 V  3,5 VPO – PV   

Ižakovci 1-3 
 

12 Tamara Zelko  Suzana Marič 
Anita Mesarič (0,5) 

 

 3-6 17 Vesna Horvat Andreja Jerebic  

Skupaj  29 2 V  2,5 VPO – PV  

Lipovci  2-3 
 

12 Martina Poredoš  Brigita Tivadar 
Žan Špilak (0,5) 

 

3-6 
 

21 Renata Zver nad. 
*Rrezarta Zumeri 

Janja Sečko nad. 
*Sara Sočič  

 

Skupaj  33 2 V  2,5  VPO – PV   

Melinci 1-5 
 

10 Jožefa Maučec Zdenka Mujić 
Dejan Pozderec 
Kaja Zver, pripravnica 

 

 
2-6 17 Metka Sobočan Daniela Lipič Žižek 

Cvetka Žužek – spr. OPP 
 

Skupaj  27 2 V  3 VPO – PV + 1 pripravnica   

Skupaj 
VRTEC 

 292  19 V 22,5 VPO – PV + 3 pripravnice  

* nadomeščanje 
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5.2 Razporeditev oddelkov in števila otrok, na dan 1. 10. 2022  
 

 HOMOGENI HETEROGENI KOMBINIRANI št. 
odd. 

Št. 
otrok 

 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 1-3 3-5 4-6 3-6 1-4 1-5 2-4 2-5 2-6   
Beltinci  1 1   2 1 1     1   7 117 
Dokležovje    1   1  1       3 40 
Gančani  1       1     1  3 46 
Ižakovci       1   1      2 29 
Lipovci   1       1      2 33 
Melinci            1   1 2 27 
Skupaj  2 2 1 0 2 3 1 2 2 0 1 1 1 1 19 292 

  
  

5.3 Urniki dela  
 
Sestavljajo in usklajujejo jih vodje enot, po zakonodaji zagotavljamo sočasnost, po dogovoru 
so stalni ali se vršijo mesečne menjave. Zaradi bolniških in drugih odsotnosti zaposlenih se 
urniki spreminjajo, vendar se ne podaljšujejo preko obveze neposrednega dela v oddelku, razen 
v izjemnih primerih. 
Delovni čas vzgojiteljic (neposredno delo v oddelku z vključenim odmorom) je 6,5 in VPO – 
pomočnik vzgojitelja 7,5 ur dnevno. Odmore koristijo med delovnim časom skupaj 0,5 ure. 
Urniki dela so izobešeni na oglasnih deskah, čas načrtovanja tandema in odmori pa v LDN 
oddelkov. 
 
V skladu z 62. členom KP za dejavnost vzgoje in izobraževanja se vzgojitelju oz. pomočniku 
vzgojitelja, varuhu, učitelju in predavatelju višje šole s 35 leti delovne dobe oziroma s 30 leti 
delovne dobe za ženske, od tega najmanj 25 let oziroma 20 let v vzgoji in izobraževanju za 
ženske, se učna obveznost, vzgojno delo ali delovno usposabljanje zmanjša za 2 uri tedensko.  
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5.4 Ostali zaposleni 
 
IME IN PRIIMEK DEL.MESTO ENOTA SKUPAJ 

MARTINA VIDONJA Ravnateljica Beltinci 1 
ŠTEFAN FORJAN Računovodja VI Beltinci 1 
LILIJANA RITLOP Tajnik VIZ VI Beltinci 1 
URŠKA RAŠČAN   Svetovalna delavka Beltinci 0,625 
GREGOR ZVER Org. prehrane in ZHR Beltinci 0,5 
BORUT KOLAR Kuhar V – vodja  Beltinci 1 
RENATA ŠEBJAN Kuhar IV Beltinci 1 
SUZANA HANC Kuhinjski pomočnik III Beltinci 1 
VERA SMODIŠ Kuhinjski pomočnik III 

Perica II 
Beltinci 1 

RENATA GREGOREC Kuhinjski pomočnik III  
Voznik IV 

Beltinci 1 

JAKOB VÖRÖŠ Hišnik IV vse enote 1 
JOŽICA PUCKO 
 

Spremljevalec gibalno oviranih 
učencev in dijakov V 

Dokležovje 
 

1 

CVETKA ŽUŽEK 
 

Spremljevalec gibalno oviranih 
učencev in dijakov V 

Melinci  1 

ADRIJANA HORVAT Romski pomočnik V Beltinci, 
Dokležovje, 
Ižakovci  

0,5 

CVETKA PRODNAR Čistilka II Beltinci 0,5 
MATEJKA SMODIŠ Čistilka II Beltinci 

Lipovci 
1 

ANITA POREDOŠ  
 

Čistilka II Gančani  
Ižakovci 

1 

MARTINA VÖRÖŠ Čistilka II Dokležovje 0,5 
MAJDA KOHEK  Čistilka II Melinci 

Ižakovci 
1 

SKUPAJ:   16,625 
 

5.5 Sistemizacija 
 

DELOVNO MESTO ŠTEVILO 
Vzgojitelj 19 
VPO- pomočnik vzgojitelja 21,5 
Ravnatelj  1 
Računovodja VI 1 
Tajnik VIZ VI 1 
OPZHR 0,5 
Svetovalna delavka 0,625 
Kuhar 2 
Kuhinjski pomočnik III 2 
Voznik IV 0,5 
Čistilke II 4 
Perica II 0,5 
Hišnik IV 1 
SKUPAJ 54,625 
///////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////// 

Spremljevalec gibalno oviranih učencev in dijakov V – 

financira občina izven EC  

3 

Romski pomočnik – financira MIZŠ 0,5 



23 

6.  PROGRAMI PREDŠOLSKE VZGOJE 
 
Program temelji na predpisanem nacionalnem programu Kurikulum za vrtce. 
Izvajamo DNEVNI PROGRAM, ki traja od 6 – 9 ur, dopoldne, v vseh 18,5 oddelkih in obsega 
vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok. 
 

6.1 Kurikulum  
 
Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, predpisan predvsem za dnevne programe.  
»V njem so prepoznavna temeljna načela in cilji predšolske vzgoje, pa tudi spoznanja, da otrok 
razume in dojema svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in 
fizičnim okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in 
individualnost« (povzeto po Kurikulumu za vrtce). 
Navedenih dejstev se strokovni delavci Vrtca Beltinci močno zavedamo in po teh smernicah 
tudi opravljamo svoje poslanstvo. To uresničujemo preko nalog in projektov, v katere smo 
vključeni ter veščin in sposobnosti, ki smo si jih pridobili skozi izobraževanja in leta delovnih 
izkušenj.  
 

6.2 Vzgojno-izobraževalno delo z otroki Romi  
 
Namen VIZ DELA Z OTROKI ROMI 2022/23: Strokovna podpora  pri ustvarjanju pogojev 
za uresničevanje pravic romskih otrok do enakih možnosti za učenje in razvoj.   
 
V Vrtcu Beltinci imamo v šolskem letu 2022/23 vpisanih 16 otrok iz romskih družin: 
 
10 jih obiskuje enoto Beltinci 
3 enoto Dokležovje 
3 enoto Ižakovci 
 
Romski otroci obiskujejo dnevni program in so integrirani v redne oddelke. Vzgojno delo 
načrtujemo in izvajamo na podlagi Kurikuluma za vrtce in Dodatka h Kurikulu za vrtce za delo 
z otroki Romi in akcijskega načrta dela romske pomočnice, ki jo imamo s šolskim letom 
2022/23 sistemizirano kot redno delovno mesto, polovični delovni čas. Pomaga nam pri 
neposrednem vzgojnem delu, premagovanju jezikovnih ovir in komunikaciji z romskimi 
družinami. 
 
Cilji za šolsko leto 2022/23: 
 

1. Oblikovati individualni dolgoročni delovni načrt romske pomočnice, z nalogami in cilji 
in ga mesečno spremljati in evalvirati. 

2. Izboljšati redno sodelovanje s CSD na področju dela z romskimi družinami. 
3. Udeležba na vsaj enem strokovnem izobraževanju za romske pomočnike oz. mentorje. 
4. Oblikovati 5 letni ciljno naravnan razvojni načrt delovanja vrtca v odnosu romskimi 

družinami v Občini Beltinci. 
5. Vplivati na pojmovanja strokovnih delavk v zvezi z delom z romsko populacijo in 

odnosov do marginaliziranih skupin v vrtcu (sistematično, strokovno, priprava srečanja) 
6. Bolj sistematično načrtovano in organizirano neposredno delo in sodelovanje romske 

pomočnice v oddelkih, ki jih obiskujejo otroci iz romskih družin. 
7. Načrtovano spodbuditi inkluzivno naravnanost romskih staršev in tako izboljšati 

dvosmerno komunikacijo ter povečati njihovo naklonjenost do institucionalne vzgoje. 
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8. Razviti stalni dialog, ki vključuje in v ospredje postavlja potrebe in pričakovanja 
romskih staršev v odnosu do vrtca in predšolske vzgoje njihovih otrok in ustrezno 
prenesena (razumljena in upoštevana) pričakovanja vrtca. 

9. V sodelovanju z romskimi starši obeležiti svetovni dan Romov (aprila 2023) 
 
 
Odgovorna koordinatorka za delo z otroki Romov in mentorica romski pomočnici: 
Svetovalna delavka Urška Raščan 
 
 

6.3 Vzgojno-izobraževalno delo z otroki s posebnimi potrebami  
 
V mesecu septembru 2022 je v Vrtec Beltinci vključenih 12 otrok obravnavanih v razvojnih 
ambulantah oz. zapisniki o usmeritvi v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem 
in dodatno strokovno pomočjo. Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v oddelke v enotah 
Beltinci, Dokležovje in Melinci.  
 
IZVEDBA DSP: 
DSP izvajajo zunanje sodelavke iz IV. OŠ Murska Sobota, Centra IRIS (Center za 
izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana) in Centra 
za sluh in govor MB. 
 
 

IDENTIFIKACIJA OPP: 
Otroke s posebnimi potrebami sistematično identificira svetovalna delavka v sodelovanju s 
strokovnimi delavkami v oddelkih in so integrirani v redne oddelke.  
 
 
KOORDINACIJA POMOČI OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI: 
Svetovalna delavka koordinira delo strokovne skupine, sodelovanje z zunanjimi institucijami 
ter spremljanje in evalvacije napredka OPP.  
 
 
PODPORA DRUŽINAM OPP: Svetovalna delavka koordinira redno komunikacijo s starši, 
obveščanje in podporo v postopkih usmerjanja. 
 
  



25 

7. CELOLETNE  DEJAVNOSTI 

7.1 Projekti zavoda  v šolskem letu 2022/23 – zbirnik 
 
Zap. Št. Ime projekta koordinator Sodelujoči oddelki 

1.  VITR v povezavi z EKO 
– FIT JUNAKI, Mali 
sonček 

Sonja Serec, Suzana 
Kuzma in Jasmina 
Marič (VITR), 
Damjana Erjavec,  
Darja Ošlaj, Simona 
Vöröš, Ines Antolin 

VITR enota Beltinci 
EKO FIT JUNAKI vsi 
oddelki vrtca 

2.  Gozdni vrtec Simona Vöröš  Enota Beltinci: 5-6, 5-6,  
3-5, 2-4 
Enota Ižakovci: 3-6, 1-3   
Enota Dokležovje: 4-6, 3-4 
Enota Melinci: 2-6 let  

3.  REC, KZK Urška Raščan, Helena 
Smej, Tamara Zelko 

Vsi oddelki 

4.  Vrtec pod krošnjami – 
Erasmus+, v povezavi z 
gozdnim vrtcem (do 
31.10.2022) 

Člani projektnega tima Oddelek 5-6 enota Beltinci, 
oddelek 3-6 enota Ižakovci 
aktivno, ostali oddelki 
sodelujejo 

5.  Bralna značka Danijela Slavic Beltinci: 2-4, 3-5, 5-6, 5-6 t 
Dokležovje  4-6 let 
Gančani 4-6 let 
Lipovci 3-6 let 
Ižakovci 3-6 let 

6.  CICI vesela šola Janja Škraban Dokležovje 15 otrok 
Ižakovci 17 otrok 
Melinci 15 otrok 
Lipovci 8 otrok 
Gančani 9 otrok 
Beltinci – oddelek Simone 
21 otrok 
Beltinci – oddelek Milene 
24 otrok 
Beltinci – oddelek Suzane 
14 otrok 
Beltinci – oddelek Sonje 18 
otrok 

7.  Zdraje v vrtcu Alenka Balažic Enota Beltinci        
oddelek 1-2, 1-3 let, 2-3,  
2-4 
Enota Gančani 
oddelek 1-2  
Enota Melinci 
Oddelek 1-5  
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7.2 Projekti/prednostne naloge oddelkov 
 

Zap. 
Št. 

Oddelek, enota Koordinator  Ime projekta 

1.  1-2 Beltinci Janja Škraban, Rebeka Zver, 
Janja Poredoš 

Samostojna biba 
Fit Biba se giba – v oddelku 
in v sodelovanju s starši 

2.  1-3 Beltinci Danijela Slavic, Silva 
Mesarič, Janja Poredoš 

Z majhnimi koraki do 
samostojnosti 

3.  2-3 Beltinci Alenka Balažic, Barbara 
Rehn Rous, Anita Mesarič 

Zdravje v vrtcu 

4.  2-4 Beltinci  Sonja Serec, Jasmina Marič Gozdni vrtec, Zdravje v 
vrtcu 

5.  3-5 Beltinci Suzana Kuzma, Lea Puhan Gozdni vrtec 
6.  5-6 Beltinci Simona Vöröš, Bernarda 

Koren 
Gozdni vrtec 

7.  5-6 Beltinci Milena Balažic, Suzana 
Horvat 

Naša mala knjižnica 
Kakšne barve je gozd 

8.   1-3 Dokležovje Monika Tkalec, Marjana 
Sabotin, Stanka Petek 

To zmorem sam 

9.  3-4 Dokležovje  Damjana Erjavec Gozdni vrtec 
10.  4-6 Dokležovje Helena Smej, Ines Antolin Gozdni vrtec 
11.  1-2 Gančani Darja Ošlaj, Nataša Nemec, 

Žan Špilak 
Z majhnimi koraki do 
velikih uspehov 

12.  2-5 Gančani Tanja Zver, Snežana 
Lazarević 

Gledališče Kamišibaj 

13.  4-6 Gančani Romana F. Erdelji, 
Gordana Sobočan 

Gradimo prijateljstvo 

14.  1-3 Ižakovci Tamara Zelko, Suzana Marič, 
Anita Mesarič 

Gozd in naravno okolje 
skozi otrokove oči 
Mreža gozdnih vrtcev 

15.  3-6 Ižakovci Vesna Horvat, Andreja 
Jerebic 

Gozdni vrtec 

16.  2-3 Lipovci Martina Poredoš, Brigita 
Tivadar 

Svet pisanih besed 

17.  3-6 Lipovci Renata Zver/Rrezarta Zumeri, 
Sara Sočič 

S knjigo v svet besede in 
jezika 

18.  1-5 Melinci Jožica Maučec, Zdenka 
Mujić, Dejan Pozderec 

Odkrivam svet, najdem 
besede 

19.  2-6 Melinci Metka Sobočan, Daniela L. 
Žižek 

Gozdni vrtec 
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Projekt št. 1: 

KROVNI PROJEKT VRTCA BELTINCI 
 

 
Ime  projekta 

 

VITR V POVEZAVI Z EKO – FIT 
JUNAKI 

 
Trajanje projekta  2022/2023 
Povezovanje projekta z 
vizijo, poslanstvom in 
vrednotami vrtca 

Vizija – se povezuje v celoti. 
Vrednote: 
- sodelovanje – starši nam nudijo pomoč in soustvarjajo 
dejavnosti v oddelku. 
- zaupanje – medsebojno si zaupamo in se spoštujemo 
- spoštovanje – prizadevamo si za medsebojno razumevanje 
- zdravje – skrb za zdravo in čisto okolje in gibanje v naravi 
- razvoj – nudenje priložnosti za pridobivanje novih znanj 
Poslanstvo: 
- vrtec se predstavi navzven 
- prijazen – urejen oddelek 

 Cilji Sistematično in celostno vključevanje podnebnih ciljev in 
vsebin v predšolsko vzgojo.  

Varčevanje z električno energijo in vodo ter ločevanje 
odpadkov. 

Dosledno izvajanje  dejavnosti  FIT PROGRAMA  in MALI 
SONČEK 

Dosledno izvajanje vadbenih ur v vseh oddelkih v skladu s 
FIT metodologijo (oddelki 1. st. obdobja 2x na mesec, oddelki 
2. st. obdobja 1x na teden). 

Koordinator VITR: Martina Vidonja, Sonja Serec, Jasmina Marič, Suzana 
Kuzma 
EKO: Damjana Erjavec (Simona Vöröš, Ines Antolin) 
FIT: Darja Ošlaj 
MALI SONČEK: Suzana Kuzma 
 

 

AKCIJSKI NAČRT 
AKTIVNOSTI KDAJ ? REALIZACIJA 

FESTIVAL ZA OKOLJE » Z MAJHNIMI KORAKI SPREMINJAMO SVET 
1. JESENSKI DAN BREZ AVTOMOBILA 

DAN BREZ AVTOMOBILA 
Promocija hoje, kot aktivnega življenjskega sloga, str. 
delavce, otroke in njihove starše spodbudimo k uporabi 
nemotorizirane oblike transporta.  
(FIT POLIGONI, FIT DAN) 
Obisk športnikov, ki mam predstavijo različne športe- 
delo po kotičkih (Beltinci); 

20.9.2022 
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2. DAN ZDRAVE PREHRANE 

Posebno pozornost nameniti zdravi, lokalni prehrani, 
skupaj z otroki pripraviti zdrave prigrizke, napitke; 

Otroci starejših oddelkov skupaj s strokovnimi delavkami 
pripravijo zdrave jedilnike, ki se izvedejo po dogovoru z 
kuhinjo; 

16.10.2022  

Mesec april- mesec EKO FIT JUNAKOV (Beltinci) 
3. DAN MEDITACIJE ZA OTROKE 

Izvedba pravljične joge in meditacije- sproščanja v 
oddelkih (Beltinci, ostali oddelki po izbiri) 

1.4.2023  

4. DAN ZDRAVJA  

Spreminjanje življenjskega sloga iz neaktivnega v aktivni. 
Str. delavce, otroke in njihove starše spodbudimo k 
uporabi nemotorizirane oblike transporta v vrtec. Pogovor 
o zdravju in skrbi zanj.  

Izvedemo jutranji poligon, obisk športnika (Beltinci). 

7.4.2023  

5. DAN ZEMLJE- EKO DAN 
ODPADKI – KROŽNO GOSPODARSTVO 
 
- ločevanje odpadkov v igralnicah, 
- koristna izraba odpadnih materialov v vzgojne namene 
Sodelovanje v nagradnem natečaju Saubermacher 
Komunala d. o. o.; 
 
IZDELKI IZ ODPADNEGA MATERIALA 
Obisk regijskega zbirnega centra »Cerop« Puconci 
(Beltinci, ostale enote po želji). 
Očiščevalna akcija, ureditev zeliščnih vrtov, čutnih poti, 
sejemo, sadimo… 

 
22.4.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.  ZAKLJUČNA PRIREDITEV V GOZDNI 
IGRALNICI 

Maj, junij, 
2023 

 

Otroci in strokovni delavci bodo pripravljali mesečna 
sporočila na temo VITR in jih obesili na lesene table, ki 
bodo montirane na več različnih lokacijah v občini. Na teh 
tablah bomo predstavili naš projekt in ga promovirali v 
okolici.  

Vsak mesec 
v šolskem 
letu 2022/23 
 

 

Sodelovali bomo na lokalni tržnici-predstavitev projekta 
(ponudba zdravih prigrizkov in napitkov).  

Priložnostno  

Na javnih mestih v občini v sodelovanju z domačim 
socialnim podjetjem zasadimo zelenjavo, ki jo lahko 
vzamejo tisti, ki jo potrebujejo.  

Glede na 
letni čas 
(pomlad, 
jesen) 

 

Uredimo izmenjevalnico zelenjave in oblačil v vrtcu 
(zaposleni). 

Priložnostno  
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Ob koncu projekta izdelamo brošure za vsa gospodinjstva 
v občini – povzeta sporočila in predstavitev projekta.  

Junij, 23  

Ureditev in skrb za rastline- zelenjavo v visokih gredah 
(Beltinci, ostali oddelki po izbiri) 

  

ELEKTRIČNA ENERGIJA IN VODA 
- varčevanje z električno energijo (ugašaj luči, računalnike 
in druge električne naprave) 
- ustrezno zračenje igralnic in ostalih prostorov 
- varčevanje z vodo (nalepke v umivalnicah, za domov) 

Celo šol. 
Leto, vsi 
oddelki 

 

EKOBRANJE za EKOŽIVLJENJE 
- slikanici: Vesna Radovanovič, Rožnati avtobus ali H.C. 
Andersen, Grdi raček 
- članek iz občinskega glasila Mali rijtar z lokalno 
problematiko, se o njem pogovorite 
- likovni natečaj na temo: Prehod na zeleno (okolju prijazna 
vozila) likovno delo posameznika ali skupine. Zunanje 
enote eno likovno delo, enota Beltinci dve.  

Vsi oddelki 
priložnostno 
 
 

 
Oddelki:3-6 
let 
 

 

NE ZAVRZI OBLEK OHRANI PLANET 
- izdelati plakat ali risbo kako ravnati z rabljenimi oz. 
odsluženimi oblačili, iz rabljenih izdelati nova oblačila, 
humanitarna akcija, modna revija 
- izmenjevalnica oblačil (Beltinci) 

Vsi 
Oddelki, 
priložnostno 

 

ZGODNJE NARAVOSLOVJE 
Tema: podnebne spremembe in biotska pestrost 
(vremenski pojavi, gozd, rastline, živali) 

Vsi oddelki, 
priložnostno 

 

Dan slovenskega športa 
Jutranja vadba po oddelkih, gibalne igre pred občino 

21.9.2022  

Svetovni dan hoje  
Izvedba različnih oblik hoje (Fit aktivni sprehod/pohod) 

15.10.2022  

SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK 
- seznanitev otrok s pojmom lokalno pridelana hrana, ogled 
kmetije, sadovnjaka, polja, vrta, čebelnjaka… 

18.11.2022  

SVETOVNI DAN DRUŽINE  
Fit didaktična delavnica z otroci in starši – povezava z 
lokalno skupnostjo in projektom TVU 

15.5.2023  

OBVEZNI FIT PROGRAM: 
(fit vadbena ura, fit aktivni sprehod, fit gibalna minuta, fit 
gibalni odmor) 

Celo šolsko 
leto 2022/23 

 

MALI SONČEK- gibalno športni program, sestavljen iz 
štirih stopenj: 

- Modri 2-3 leta 
- Zeleni 3-4 leta 
- Oranžni 4-5 let 
- Rumeni 5-6 let 

V mesecu športa, septembru, izvedemo dan Malega sončka 
(kotički, poligoni z nalogami) 

Celo šolsko 
leto 2022/23 
 
 
 
 
September 
2022 
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Projekt št. 2: 

 
Ime  projekta 

 

GOZDNI VRTEC 
 

Trajanje projekta  2022/2023 
Povezovanje projekta z vizijo, 
poslanstvom in vrednotami 
vrtca 

Vizija – se povezuje v celoti. 
Vrednote: 
- sodelovanje- prenos znanj odrasli-odrasli; odrasli-otrok; 
otrok-otrok 
- zaupanje – medsebojno si zaupamo 
- spoštovanje- prizadevamo si za medsebojno 
razumevanje 
- zdravje-  skrb za zdravo in čisto okolje in gibanje v 
naravi 
- razvoj – nudenje priložnosti za pridobivanje novih znanj 
- varnost – razvijanje spoštljivega odnosa do narave ob 
upoštevanju varnosti 
Poslanstvo: vrtec se predstavi navzven, kakovostne 
vsebine 
 

 Cilji GLOBALNI CILJ:  

- Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave; 
 
CILJI:  
- Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje 
vplivajo na naravo in kako lahko prispeva k varovanju in 
ohranjanju naravnega okolja; 
- Usposabljanje za individualno in skupinsko raziskovanje 
in ustvarjanje 

Koordinator Simona Vöröš 
 

 

AKCIJSKI NAČRT 
AKTIVNOSTI KDAJ ? REALIZACIJA 

 
- Redno in kontinuirano izvajanje programa gozdni 

vrtec; 
- Obisk gozda vsaj 1x tedensko ali v naravnem 

okolju; 
- Poudarek na prosti igri; 
- Vsak pedagoški strokovni delavec, ki sodeluje v 

mreži, pripravi najmanj dva kvalitetna prispevka, 
ki bosta objavljena na FB profilu Mreža gozdnih 
vrtcev in šol Slovenija; 

 
V šolskem 
letu 2022/23 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Izbrati eno od izbirnih vsebin: 
-  Srečanje s starši v gozdni igralnici – gozdna 

delavnica; 

V šolskem 
letu 2022/23 
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- Sodelovanje z lokalno skupnostjo (obisk gozdarja, 
biologa, naravovarstvenika); 

- Priprava in objava dveh člankov v splošnih 
lokalnih, regijskih in nacionalnih medijih; 

- Priprava in objava enega članka na temo gozdni 
vrtec v strokovnih medijih; 

- Izvedeno predavanje ali delavnica na temo gozdne 
pedagogike na strokovnem dogodku; 

- Organizacija interesne dejavnosti na temo gozdne 
pedagogike; 

- Udeležba na izobraževanju Inštituta za gozdno 
pedagogiko; 

- Udeležba na enem od natečajev Inštituta za 
gozdno pedagogiko 

 
 

Projekt št. 3:  

 
Ime  projekta 

 

REC 
 

Trajanje 
projekta 

2022/23 

Povezovanje 
projekta z 
vizijo, 
poslanstvom in 
vrednotami 
vrtca 

Vizija: 
• se povezuje v celoti 

Vrednote: 
• sodelovanje – medsebojno sodelovanje med strokovnimi delavci v 

okviru USS, sodelovanje z vodji USS in sodelovanje z ravnateljico 
• zaupanje – v strokovnost in kvaliteto našega dela in pomoč 

sodelavcev 
• spoštovanje – različnosti med strokovnimi delavci 
• zdravje – na podlagi sodelovanja in medsebojne pomoči poskrbeti 

za boljše počutje in zmanjševanje stresa 
• razvoj – vplivati na osebno rast in strokovni razvoj vsakega 

sodelujočega 
Poslanstvo: 

• vrtec se predstavi navzven, na nacionalni ravni, kakovostne vsebine 
Cilji 
 

• Usposobiti se za izvajanje učinkovite sodelovalne refleksije. 
• Povečati zadovoljstvo zaposlenih (z gradnjo na elementih 

sodelovalne klime med vsemi udeleženci VIZ procesa). 
Koordinator Urška Raščan, Tamara Zelko 
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AKCIJSKI NAČRT 

VSEBINE KORAKI REALIZACIJA 
Supervizijsko srečanje REC Oktober 2022  
Predstavitev nove reflektivne metode  v 
iniciativi REC  

Oktober 2022  

Srečanja WANDA SKUPIN Oktober 2022 
November 2022 
Januar 2023 
Februar 2023 
Marec 2023 
April 2023 
Maj 2023 
Junij 2023 

 

 
Projekt št. 4: Vrtec pod krošnjami – Erasmus+, v povezavi z gozdnim vrtcem akcijski 

načrti so zapisani v LDN oddelkov.  

 

Projekt št. 7: 

 
Ime  projekta 

 

PROGRAM  ZDRAVJE V VRTCU  

tema : »Prihodnost je moja« 

Trajanje projekta  2022/2023 
Povezovanje 
projekta z vizijo, 
poslanstvom in 
vrednotami vrtca 

Vizija – se povezuje v celoti. 
Vrednote: 
- sodelovanje- starši nam nudijo pomoč in soustvarjajo dejavnosti v 
oddelku. 
- zaupanje – medsebojno si zaupamo in se spoštujemo 
- spoštovanje – prizadevamo si za medsebojno razumevanje 
- zdravje – skrb za zdravo in čisto okolje in gibanje v naravi  
- razvoj – nudenje priložnosti za pridobivanje novih znanj 
Poslanstvo: 
- vrtec se predstavi navzven 
- prijazen – urejen oddelek 

 Cilji • Sistematično in celostno vključevanje podnebnih ciljev in 
vsebin v predšolsko vzgojo.  

• Povečati ozaveščenost zaposlenih v zvezi z gibanjem za dobro 
počutje in zmanjševanje stresa. S tem v zvezi povečati delež 
aktivne poti v službo. 

• Pri otrocih razviti pozitiven odnos do »aktivne poti v vrtec«. 
•  Povečati delež otrok/družin, ki se poslužujejo »aktivne poti v 

vrtec« in vrednoto povezati z zdravjem in ekologijo. 
• Pozitivno vplivati na zdrave družinske navade s poudarkom na 

gibanju in jih povezati z ozaveščanjem na področju skrbi za 
okolje. 

• Varčevanje z električno energijo in vodo ter ločevanje 
odpadkov. 

Koordinator  Alenka Balažic 
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AKCIJSKI NAČRT 
AKTIVNOSTI KDAJ ? REALIZACIJA 

Povezovanje in vklučevanje dejavnosti v  projekte VITR, 
EKO-FIT JUNAKI in prednostno nalogo zavoda 
TRAJNOSTNA MOBILNOST V POVEZAVI Z 
ZDRAVJEM 

 
Celo šol.leto 
 
 

 

 

7.2 Kakovost za prihodnost Vrtca Beltinci 
 
CILJI: 
1. Ustrezno vzdrževati in nadgrajevati vzpostavljen sistem vodenja kakovosti po zahtevah in 
načelih Modela KzP. 
2. Graditi lastno kakovost, iz napak ustvarjati priložnosti, se iz njih učiti in stopati po poti 
nenehnih izboljšav.  
 
NALOGE: 
Rok: Cilj: Opravi/jo: Sodeluje/jo: 
september 2022 Oblikovanje prednostne naloge in ciljev Koordinatorka  
oktober 2022  Dopolnitev Internih pravil, Razvojnega 

načrta 
 

Koordinatorka  

oktober 2022 Prijava na zunanjo presojo Koordinatorka  
oktober  2022 Oblikovati akcijski načrt delovanja RT 

v 2022/23 
Koordinatorka  Razvojni tim 

oktober 2022 Oddaja dokumentacije na SiQ Koordinatorka   
oktober 2022 Srečanje RT: Zunanja presoja Koordinatorka Razvojni tim 
november 2022 Zunanja presoja 2022 

 
Razvojni tim Vsi zaposleni 

december 2022 Strateški načrt, izboljšave, poročilo po 
presoji 

Koordinatorka   

januar 2023 Srečanje RT: Strateški načrt po ZP Koordinatorka Razvojni tim 
17. marec 2023 Sprejemanje in dajanje konstruktivne 

kritike- »sendvič dan«  
Koordinatorka Vsi zaposleni 

januar, februar 
2023 

Interno izobraževanje notranjih 
presojevalcev 

Vodja presojevalske 
skupine  

Skupina 
notranjih 
presojevalcev  

marec 2023 Notranja presoja Skupina notranjih 
presojevalcev 

Vsi zaposleni 

april, maj 2023 Preverjanje korektivnih ukrepov, 
priporočila  

Vodja presojevalske 
skupine 

Skupina 
notranjih 
presojevalcev 

junij 2023 Poročilo KZP, strateški načrt  Koordinatorka   
julij 2023 Letne evalvacije po področjih/poročila 

o izvajanju korektivnih ukrepov 
(notranja, zunanja presoja)   

Koordinatorka   

julij 2023 Načrt dela KZP za 2023/24 Koordinatorka  Razvojni tim 
po 
potrebi/dogovoru 

Sestanki skupine za kakovost Koordinatorka  Razvojni tim  

mesečno  Priprava prispevka KZP, razvojnega 
tima – sestanek vodij enot  

Koordinatorka   
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Razvojni tim: Ravnateljica Martina Vidonja, Romana F. Erdelji, Sonja Serec, Štefan Forjan, 
Gregor Zver, Urška Raščan 
Koordinatorka kakovosti: Urška Raščan 
 

7.3 Promocija zdravja na delovnem mestu  
Koordinatorke: Romana F. Erdelji, Bernarda Koren, Suzana Horvat 

CILJI IN LETNI PROGRAM 
CILJ - Izboljšanje fizičnega, psihičnega in socialnega (medosebni 

odnosi) zdravja vseh zaposlenih  
- Izboljšanje delovnega okolja in kakovosti dela 
- Spodbujanje zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti 

za varovanje in krepitev zdravja 
AKTIVNOST ŠT. 1 SEPTEMBER 2022 

- Razgibavanje v gozdni igralnici z Društvom Šola zdravja, 
skupina Čerensa Črenšovci 

AKTIVNOST ŠT. 2 NOVEMBER 2022 
- Predavanje ZD Murska Sobota v okviru njihovih delavnic 

»Zdravo živim«  
AKTIVNOST ŠT. 3 JANUAR 2023 

- Bovlanje v Maximus Murska Sobota 
AKTIVNOST ŠT. 4 APRIL 2023 

- Kolesarjenje v Lipovce in pohod okrog Vučje jame 
AKTIVNOST ŠT. 5 MAJ 2023 

- OGLED EXPANO V MURSKI SOBOTI in zaključni piknik 
v sodelovanju s KZP (nerealizirano v letu 2021) 

 

8. PROGRAM PRAZNOVANJ IN PRIREDITEV  
 

Rojstni dnevi otrok celo šolsko leto 
Mesec športa september 
Evropski teden mobilnosti – dan brez avtomobila 16.-22. september 2022 
2. dan slovenskega športa 23. september 
Teden otroka pod geslom »SKUPAJ SE IMAMO DOBRO«  3.-7. oktober 
Svetovni dan hoje 15. oktober 
Praznik dedkov in babic  oktober,  november 
Tradicionalni slovenski zajtrk November 2022 
SVETOVNI DAN OTROK, modre aktivnosti 20. november 
Pravljični december  december 
Kulturni praznik – kulturni teden  februar 
Pust 21. februar 2023 
8. marec  marec 
Materinski dan – vizitka  marec 
Mednarodni dan gozdov   22. marec 
Svetovni dan gledališča za otroke  20. marec 
Svetovni dan zdravja 7. april 
Velika noč april 
Dan Zemlje –  EKO dan 21. april 
Dan družine maj 
Dan očetov 3. nedelja v juniju 
Zaključna prireditev junij 
Slovo od vrtca  junij 

Podrobni programi so v LDN enot. Za izvedbo so zadolžene strokovne delavke z vodji enot in 
ravnateljica. 
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9. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI  
 
CILJ: 

• Zadovoljiti različne interese. 
• Razvijati posebna nagnjenja in sposobnosti otrok. 
• Obogatiti dnevno ponudbo. 
• Estetska, čustvena in spoznavna obogatitev življenja v vrtcu. 

 

Zap. Št. Enota Obogatitvena dejavnost Izvajalci Čas Št. otrok 
1. Bibe  

Beltinci Folklora 
Danijela Slavic, 
Barbara Rehn Rous 

  

2. 
 

Jogarija Rebeka Zver   

3. Nemščina skozi igro Janja Poredoš   
4. 
 

Sonček Dokležovje Mali naravoslovci Damjana Erjavec 2x mesečno 10 

5. Pevske urice POŠ Bakovci 1x tedensko 15 

6. Sodček Gančani Ustvarjamo v gledališču Snežana Lazarević 
Gordana Sobočan 

  

7. Pravljične urice Romana F. Erdelji   
8. Mlinček Ižakovci Joga skozi zgodbico Suzana Marič  10 
9. Slamica Lipovci Mali ustvarjalci Sara Sočič 1x mesečno 8  

10. Cigelček Melinci Joga za otroke Metka Sobočan, 
Daniela Lipič Žižek 

Več krat na 
mesec, v 
manjših 
skupinah 

15 

 

 
10. DODATNE DEJAVNOSTI ZUNANJIH IZVAJALCEV  
 
Sodijo v nadstandardno ponudbo in jih starši v dogovoru z izvajalci plačajo njim.  

• PLAVALNI TEČAJ 
• VRTEC V NARAVI  
• ABC ŠPORT 

 

NOGOMETNI VRTEC poteka v vseh enotah, v oddelkih 2. st. obdobja. Izvaja ga trener NZS 
Zdenko Maučec, vadba se izvaja tedensko enkrat po 45 minut. Strokovni delavci vrtca so 
prisotni kot pomoč pri izvedbi. Nogometni vrtec je za starše brezplačen. 
 

 

 

 

 

 



36 

11. GLEDALIŠKO-LUTKOVNI ABONMA  
 

Zap. 
št.  

Datum Naslov predstave Izvajalec 

1. 27.9.2022 »ŠKRATKA SLADKA – 
Lov na skriti zaklad« 

Teater JAGODA, 
koprodukcija KUKUC 
gledališče 

2. 15.11.2022 ČEBELICA SIVKA 
IŠČE DOM 

Družinsko gledališče 
KOLENC 

3. 24.1.2023 ZIMSKA DEŽELA Alenka Kolman, GLASBENA 
DEŽELA 

4. 14. 3. 2023 »TAI IN MALA 
ČAROVNICA« 

Mestno gledališče Ptuj 

5.  9.5.2023 MEDVEDJA 
SIMFONIJA 

KU-KUC gledališče 

 
 
 
12. PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV    
 
CILJI:  

 Pridobivanje in širjenje dobrih rešitev pri izvajanju Kurikula za vrtce. 
 Izmenjava dobrih izkušenj in odpravljanje pomanjkljivosti v praksi. 
 Obnavljanje in združevanje teoretičnih znanj ter njihovo medsebojno posredovanje. 
 Razvijanje sodelovalnega in profesionalnega odnosa med strokovnimi in vodstvenimi 

delavci. 
 
* Srečanja strokovnih organov se izvajajo v popoldanskem času in spadajo v delovno obvezo 
strokovnih delavcev kot dopolnjevanje v okviru fonda ur. 
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12.1 Vzgojiteljski zbori  
 
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci javnega vrtca (61. člen ZOFVI). 
 
Zap. 
Št. 

 Vsebina  Čas Izvajalec 

1. • Razporeditev oddelkov in strokovnih 
delavcev za šolsko leto 2022/23. 

• Poročilo o uresničitvi LDN Vrtca Beltinci za 
šolsko leto 2021/22. 

• Samoevalvacijsko poročilo. 
• Osnutek LDN Vrtca Beltinci za šolsko leto 

2022/23, določitev prednostnega področja. 
• Smernice za novo šolsko leto. 
• Razno. 

30. 8. 2022 ravnateljica  

2. • Predavanje za vse zaposlene – »Prijazno je 
biti prijazen s Polono Požgan« 

18. 10. 2022 Retorik d.o.o. 
Polona Požgan 
 

3. • Osnove asertivne komunikacije februar/ 
marec 2023 

Svetovalna 
delavka Urška 
Raščan 

4. 1. Aktualne informacije.  
2. Predlog razporeditve oddelkov in kadra za 

šol. Leto 2023/24.  
3. Imenovanje vodij enot. 
4. Evalvacija vzgojiteljskih zborov 2022/23. 
5. Razno. 

junij 2023 ravnateljica  
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12.2 Strokovni aktivi  
 

Akcijski načrt 
strokovnih aktivov. 

Prednostna naloga zavoda: »TRAJNOSTNA MOBILNOST V 
POVEZAVI Z ZDRAVJEM 

 
 

Vizija se uresničuje v celoti; 
VREDNOTE: 
- ZAUPANJE: Zaupanje v sposobnosti in razvoj spretnosti. 
- VARNOST: Razvijanje spoštljivega odnosa do narave ob upoštevanju 
varnosti.  
- SODELOVANJE: Prenos znanj odrasli – odrasli, odrasli otrok, otrok z 
otrokom. 
- RAZVOJ: Razvoj gibalnih spretnosti. 
- ZDRAVJE: Razvijanje gibalnih vzorcev, ki vplivajo na ohranjanje in 
krepitev zdravja, posledično na ekologijo. 
 

Prednostni cilji v šolskem letu 2022/23 
 
CILJ 1 (PODROČJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA PROCESA): 
Pri otrocih razviti pozitiven odnos do »aktivne poti v vrtec«. Povečati 
delež otrok/družin, ki se poslužujejo »aktivne poti v vrtec« in vrednoto 
povezati z zdravjem in ekologijo. 
 
CILJ 2 (RAZVOJ ZAPOSLENIH):  
Povečati ozaveščenost zaposlenih v zvezi z gibanjem za dobro počutje in 
zmanjševanje stresa. S tem v zvezi povečati delež aktivne poti v službo. 
 
CILJ 3 (ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV VIP): 
Pozitivno vplivati na zdrave družinske navade s poudarkom na gibanju 
in jih povezati z ozaveščanjem na področju skrbi za okolje. 
 
CILJI: 

- Zaposleni na podlagi novih informacij, pridobljenih s strokovnih 
gradiv ter izkušenj iz prakse, razširimo pogled in znanje na področju 
trajnostnega razvoja VIP UDELEŽENCEV. 
 

- Zaposleni obnovijo in poglobijo znanje refleksije v obliki strokovnih 
razprav, v povezavi s cilji s prednostne naloge. 

 

AKTIVNOSTI 

Predstavitev akcijskih načrtov – september. 

Strokovna razprava po orodju refleksije vezana na cilj 1 prednostne naloge – november. 

Strokovna razprava po orodju refleksije vezana na cilj 2 prednostne naloge – februar/marec. 

Strokovna razprava po orodju refleksije vezana na cilj 3 prednostne naloge – april/maj. 

Vodje strokovnih aktivov: Helena Smej, Sonja Serec, Janja Škraban 
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12.3 Aktivi enot  
 
Tvorijo jih strokovne delavke v posamezni enoti. Sklicuje in vodi jih vodja enote, ki je 
zadolžena za listo prisotnosti, pisanje zapisnikov in poročanje ravnateljici.  
Glede na aktualno vsebino se lahko sklicujejo ločeno po profilih.  
V šolskem letu 2022/23 sta predvideni dve srečanji. 
 
 
VSEBINE:  
• Aktualni dogodki, razgovori, dogovori. 
• Prenašanje informacij in sklepov s sestanka vodij enot in ravnateljice. 
• Načrtovanje življenja otrok v enoti. 
• Organizacija praznovanj, izvedba projektov, sodelovanj s starši. 
• Dogovori za dekoracije, ureditev enote. 
• Načrtovanje skupnih prireditev. 
 
 

12.4 Aktiv tehničnih delavcev  
 
Tvorijo ga kuharsko osebje, hišnik, čistilke, poslovna sekretarka, računovodja, organizator 
prehrane in ZHR in po potrebi ravnateljica ter vodje enot. Pripravlja, sklicuje in vodi ga vodja 
aktiva 3x letno oziroma po potrebi.  

Teme:  

- aktualni dogodki, dogovori, informacije 
- seznanjanje z načrtovanjem aktivnosti v enotah in njihova vloga pri tem 
- obravnavanje predlogov in izboljšav v zvezi s prehrano  
- spremljanje izvajanja HACCP sistema v kuhinjah in ostalih prostorih vrtca 
- ponudbe izobraževanj ter predstavitve obiskanih izobraževanj 
- predlogi, pobude, vprašanja 
Vodja aktiva: Gregor ZVER 

 
 

13. STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE DELAVCEV VRTCA   
 
Stalno strokovno spopolnjevanje (SSS) pomeni obliko vseživljenjskega izobraževanja 
strokovnih delavcev, ki jim poleg študijskih programov za pridobitev izobrazbe nudi možnost 
za obnavljanje, razširjanje in poglabljanje znanja ter seznanjanje z novostmi stroke. 
CILJI: 
• Profesionalni razvoj. 
• Strokovna in osebnostna rast strokovnih delavcev. 
• Povečanje kakovosti in učinkovitosti  vzgojno izobraževalnega dela v vrtcu. 
 
Strokovno spopolnjevanje je potrebno za strokovno rast posameznika in kolektiva ter je 
pogoj za uspešno in kvalitetno delo. Ravnateljica ga je dolžna zagotoviti po Kolektivni 
pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (KP). 
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 13.1 Profesionalno usposabljanje v zavodu 

 
a. ŠTUDIJSKA SREČANJA V ORGANIZACIJI ZRSŠ  

Izvajalec Čas Kraj Rok Udeležba 
ZRSŠ, izvajalke 
ŠS  

4 ure na daljavo 
4 ure v živo 
 

Srednja 
ekonomska šola 
Murska Sobota 

avgust-september 
2022 

Vsi strokovni delavci 

VSEBINA: Izpopolnjevanje digitalnih kompetenc in dodatnih vedenj o smiselni in varni rabi digitalne tehnologije 
v predšolski vzgoji. 

 
b.  
Izvajalec Čas Kraj Rok Udeležba 
Peadgoški 
inštitut, REC 

1,5 ur Zoom 
srečanje 

21. oktober 2022 
 

Vsi strokovni delavci 

VSEBINA: Predstavitev videocoaching metode 

 
c.  
Izvajalec Čas Kraj Rok Udeležba 
Retorik d.o.o. 2 uri (v 

okviru VZ) 
Vrtec Beltinci 18. oktober 2022 

 
Vsi zaposleni 

VSEBINA:  Prijazno je biti prijazen s Polono Požgan 

 
d 
Izvajalec Čas Kraj Rok Udeležba 
Nina Mav Hrovat 1,5 ur Vrtec Odranci 10. januar 2023 

 
Skupina strokovnih delavcev 

VSEBINA:  Vzgoja bralca  (za strokovne delavce) 

 
 
e. FIT PROGRAM 
 
Izvajalec Čas Kraj Rok Udeležba 
FORMA 3D, 
d.o.o.,  
Barbara Konda 

3 ure Vrtec Beltinci 17. 11. 2022 skupina strokovnih delavcev 
 
 

VSEBINA:  FIT KOBACAJ, 2. modul, 1. stopnja 
Izobraževanje je združeno z Vrtcem Manka Golarja Gornja Radgona 

 
 
f. FIT PROGRAM     
Izvajalec Čas Kraj Rok Udeležba 
FORMA 3D, 
d.o.o.,  
Barbara Konda 

3 ure Vrtec Gornja 
Radgona 

11. 1. 2023 skupina strokovnih delavcev 
  

VSEBINA: FIT 4KID program KAKO MOTIVIRATI ZA UČENJE 2. modul, 2. stopnja,  
Izobraževanje je združeno z Vrtcem Manka Golarja Gornja Radgona 
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g. STROKOVNA EKSKURZIJA       
Izvajalec Čas Kraj Rok Udeležba 
Vrtec Beltinci, 
ravnateljica 

2 uri Vrtec v 
Sloveniji ali 
tujini 

Pomlad 2023 vsi zaposleni 

VSEBINE:  Izmenjava izkušenj, primerjava izvedbenega Kurikuluma, seznanitev s primerom dobre prakse   
 

   

13.2 Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev izven zavoda                
  
Z organizacijo izobraževanj v okviru zavoda je strokovnemu kadru omogočeno 5 dni izobraževanj po 
KP. Nekaj individualnih udeležb na konferencah in posvetih smo načrtovali, za udeležbo po naknadnih 
razpisih bomo načrtovali sredstva v okviru finančnih možnosti. 
 
Izvajalec Čas Kraj Rok Udeležba Vsebina 

SIQ 8 Ljubljana Marec 2023 Romana Farkaš Erdelji, 
Sonja Serec, Gregor Zver, 
Urška Raščan (vsi člani 
RT) 

Usposabljanje za notranje 
presojevalce 

ZRSŠ 5 
srečanj 

Ljubljana, 
Brdo pri 
Kranju, 
online 

Sept. 2022-
september 
2023 

Martina Vidonja 
Sonja Serec 
Suzana Kuzma 
Jasmina Marič 

Izobraževanja v sklopu 
projektaVITR 

DobroBit 8 Ljubljana 16.1.2023 Snežana Lazarević 
Marija Sabotin 

Čustvena inteligenca, čuječnost in 
sočutna komunikacija 

ZRSŠ, Šola za 
ravnatelje 

 Brdo pri 
Kranju 

Sep.2022-junij 
2023 

Martina Vidonja Usosbaljanje za ravnatelje 
svetovalce 

ZRSŠ 24 Murska 
Sobota 

 Sara Sočič 
Rrezarta Zumeri, Žan 
Špilak, Janja Poredoš, 
Anita Mesarič 

Vzgojitelj na začetku karierne poti 

ZRSŠ, Šola za 
ravnatelje 

16 Portorož 24.-25. 
oktober 

Martina Vidonja Strokovno srečaje ravnateljev 
vrtcev 

GFML 16 Ljutomer, 
online 

2.11.2022-
31.1.2023 

Monika Tkalec 
Stanka Petek 

Igriva matematika 

Zavod RS za 
varstvo narave 

8 Trate/Cm
urek 

21.10.2022-
1.6.2023 

Barbara Rehn Rous 
Siva Mesarič 
Janja Škraban 

Spoznajmo UNESCO bisferno 
območje Mura 

Društvo Doves 8  Maj-junij 
2023 

Simona Vöröš 
Damjana Erjavec 

EKO konferenca 

Inštitut za 
gozdno 
pedagogiko 

  Oktober 2022 Simona Vöröš  

   November 
2022 

Milena Balažic 
Suzana Horvat 

Čustveno in socialno učenje v 
gozdu 

Pedagoški 
inštitut, KZK 

8 Maribor Oktober 2022 Helena Smej Koristno s prijetnim za vodje USS 

NIJZ 8  Jesensko in 
spomladansko  

Alenka Balažic, Barbara 
Rehn Raus, Sonja Serec; 
Jasmina Marič, Pia Hanc, 
Nuša Škafar, Anita 
Mesarič, Janja Škraban, 

Zdravje v vrtcu 
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Rebeka Zver, Janja 
Poredoš, Danijela Slavic, 
Silva Mesarič, Darja 
Ošlaj, Nataša Nemec, 
Jožica Maučec, Zdenka 
Mujić 

Allegro d.o.o. 16 Ljubljana  Janja Škraban Naravni material v praznični 
podobi 

      
 
 

     
 

 
 
 

     
 
 

 

     
 

 
 
 

     
 

 
 
 

      
 
 

     
 

 
 
 

*možna so tudi izobraževanja po naknadnih razpisih v okviru finančnih možnosti 
 

13.3 Profesionalno usposabljanje administrativno – računovodskih in tehničnih delavcev        
    
(po naknadnih razpisih bo nujno spremljati spremembe zakonodaje, plačne politike in vodenja 
računovodstva) 

Izvajalec Čas Kraj Rok Udeležba Vsebina 
Educa  8 ur  Rogaška 

Slatina 
29.9.2022 Lilijana Ritlop  Sodobna tajnica v VIZ XVIII. 

ZRFR 8 ur Maribor  november 2022 Štefan Forjan Priprava na letno poročanje v 
javnem sektorju  

 
2023 

     

ZRFR  
 

8 ur Maribor  januar, februar 
2023 

Štefan Forjan Posvet za določene 
uporabnike EKN po vsebini 

 
 

8 ur  Ljubljana marec 2023 Lilijana Ritlop  Urejanje delovnih razmerij  
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13.4 Pripravništvo  
 
 

13.5 Praksa dijakov in študentov  
 
Z Gimnazijo Franca Miklošiča v Ljutomeru imamo vzpostavljeno stalno sodelovanje. Njihovim 
dijakom, ki stanujejo na našem območju, omogočamo prakso v enotah našega vrtca na podlagi 
sklenjenih pogodb. Te sklepamo s šolami tudi za izredne dijake, ki se prijavljajo naknadno in 
prakso opravljajo v drugi polovici šolskega leta.  
 
 
Pravila opravljanja prakse, ki nam jih je posredovala GFML: 
 
Dijaki  Čas 
Dijaki 1. letnika 38 ur 
Dijaki 2. letnika 38 ur 
Dijaki 3. letnika 162 ur PUD 
Dijaki 4. letnika 162 ur PUD 

 
V šolskem letu 2022/23 bosta PUD v Vrtcu Beltinci opravljala 2 dijaka 1. letnika GFML v 
enotah Ižakovci in Beltinci, 4 dijaki 2. letnika GFML v enotah Beltinci, Gančani in Dokležovje,  
5 dijakov 3. letnika GFML v  enotah Ižakovci, Beltinci, Dokležovje in Lipovci ter 8 diajkov 4. 
letnika GFML v enotah Beltinci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci in Lipovci. 
Skupaj: 19 dijakov. PUD bo opravljala tudi ena dijakinja 1. letnika III. Gimnazije Maribor v 
enoti Melinci. 

 

13.6 Prostovoljno delo  
 
Po potrebah bomo prostovoljno delo omogočili posameznim kandidatom.  
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14. SODELOVANJE VRTCA  S STARŠI  
 
Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti  predšolske vzgoje, ki veliko 
prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Dobro sodelovanje 
staršev in vzgojiteljev uresničujemo s strokovnim sodelovanjem. 
 
Zap. 
št. 

Sodelovanje Čas Izvajajo Teme 

1.  Oddelčni RS – NOVINCI, 
Skupni RS 
 

avgust 2022 
 

ravnateljica, 
svetovalna 
delavka, SD 

Predstavitev zavoda, VIP ter poslovnega 
odnosa.  
Priprava otroka na vrtec in uvajanje, 
poudarek na individ. pristopu, anketni 
vpraš., informacije staršem in obratno. 

2. Uvajanje novincev september 2022 strokovne 
delavke, pomoč 
svet. delavke 

 

3. Oddelčni RS september 2022 
v vseh enotah 

strokovne 
delavke, 
ravnateljica 

Predstavitev LDN oddelka in zavoda, 
sodelovanje, volitve članov SS. 

4. Dan brez avtomobila  
»Z otrokom v vrtec in iz 
vrtca peš, s kolesom, 
rolerji«  

20. september 
2022 

starši 
animirajo jih SD  
otroci 

Promocija nemotorizirane oblike prevoza.   

5. UČIMO ZA ŽIVLJENJE 
(PUŽ)  
JESENSKI FIT POHOD 

od 5. do 
15.10.2022 
svetovni dan 
hoje  

 
starši - stari 
starši, otroci, SD 
 
oddelki po izbiri 

Fit hoja - hoja za zdravje promocija hoje kot 
aktivnega življenjskega sloga in 
najprimernejše gibalne oblike za ohranjanje 
in izboljšanje zdravja.  

ZIMSKI FIT POHOD  jan. – febr.  
SPOMLADANSKI FIT 
POHOD  

7.4.2023 
svetovni dan 
zdravja  

6. POGOVORNE URE celo šol. leto 1 x 
mesečno od 
okt. do junija 

strokovne 
delavke  

Poglobljen pogovor o otroku na podlagi 
opazovanja otrok in spremljanja njihovega 
razvoja. 

7. SREČANJA po LDN 
oddelkov 

okvirno 
določena na RS  
 

strokovne 
delavke 

Ustvarjalne delavnice, predstavitve področij 
dejavnosti, drugo.  

8. VKLJUČEVANJE staršev 
v vzgojno delo in izvajanje 
projektov  

celo šol. leto po 
LDN odd.  

starši, stari starši, 
SD 

Predstavitev poklicev, hobijev praznovanja, 
spremstvo. 
 

9. SKUPNA 
PRAZNOVANJA in 
PRIREDITVE 

po LDN zavoda TIMI za izvedbo, 
svet. delavka, 
ravnateljica 

Tradicionalne in nove prireditve nas še bolj 
povezujejo.  

10. PRAVLJIČNI 
DECEMBER  
PRIHOD BOŽIČKA  

december 2022 pravljični junaki, 
SD, ravnateljica 

Različni programi po LDN enot. 
Prisotnost staršev.  

11. Zaključna prireditev  Vrtca 
Beltinci 

junij 2023 ravnateljica, svet. 
delavka, 
strokovni delavci 

  

12. Pisne informacije staršem  
 

ob vpisu in celo 
šol. leto  

svet. delavka, 
ravnateljica, SD  

Publikacija, zloženke: Prvič v vrtec, 
Svetovalna služba, Otrokov govorni 
razvoj, pogodbe, anketni vprašalniki, 
oglasne deske, vabila, obvestila, plakati, 
LDN, zapisniki RS, SS, novice, brošure. 

13. Elektronske  
informacije  

pred vpisom 
celo leto  

ravnateljica, svet. 
delavka, SD 

Spletna stran vrtca www.vrtecbeltinci.si  
spletna učilnica.  

14. SVETI STARŠEV ENOT / 
ČLANI 

2 - 3x letno izvoljena dva 
člana iz vsakega 
oddelka  

Sestajajo se z vodjo enote, pripravijo 
program, ga izvajajo, poročajo na SS 
zavoda.  
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15. SVET STARŠEV 
ZAVODA  
 

1 - 2x letno oz. 
po potrebi  

v enotah 
imenujejo enega 
člana iz vsakega 
oddelka  

Sestajajo se z ravnateljico, SS zavoda  
• predlaga nadstandardne programe 
• daje soglasje k predlogom 

ravnatelja 
• daje mnenje o predlogu programa 

razvoja vrtca in o letnem delovnem 
načrtu (LDN), ter njegovi 
uresničitvi 

• razpravlja o poročilih ravnatelja, 
vzgojno izobraževalni problematiki 

• obravnava pritožbe staršev v zvezi 
z vzgojno izobraževalnim delom 

• voli predstavnike v Svet vrtca 
• opravlja druge naloge v skladu z 

zakonom in drugimi predpisi 
16. PREDSTAVNIKI SS v 

svetu zavoda 
3 - 4x letno  predsednica SZ, 

ravnateljica 
 SZ je najvišji organ upravljanja zavoda 
(podrobno pri SZ). 

17. AKTIVNOSTI SS enot  šolsko leto 
2022/23  

člani SS enot,  
vsi starši  

Aktivnosti po LDN enot. 

18. PREDAVANJE ZA 
STARŠE IN STR. 
DELAVCE 

pomlad 2023 zunanji izvajalec  

 
 
15. SVET ZAVODA 
 

Svet zavoda 

• Obravnava in sprejme letni delovni načrt in letno poročilo o njegovi uresničitvi ter zaključni 
račun. 

• Sprejema program razvoja vrtca in odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov 
• Imenuje in razrešuje ravnatelja. 
• Odloča o  pritožbah  v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev vrtca, o 

pritožbah staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom v vrtcu in opravlja druge naloge.  
Obravnava zakonodajo in sprejema pravilnike, ki izhajajo iz le te.  

• Sprejema publikacijo vrtca. 
• Ocenjuje ravnateljevo uspešnost.  
 
Člani sveta vrtca so: 
 
Predstavniki vrtca  Predstavniki ustanovitelja Predstavniki staršev  
Helena Smej – predsednica  
Tamara Zelko 
Tanja Zver 
Romana Farkaš Erdelji 
Lilijana Ritlop 

Barbara Čarni 
Andrejka Močnik 
Monika Horvat  

Urška Glavač Sraka 
Jasmina Jakob 
Anita Šimonka 
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16.  POVEZOVANJE VRTCA Z OKOLJEM 
 
Z okoljem in ustanovami v občini izvajamo kontinuirano sodelovanje že vsa leta, vedno bolj se 
povezujemo tudi s širšim okoljem in ustanovami po vsej Sloveniji. 
Izvajamo različne dejavnosti za boljšo prepoznavnost in promocijo vrtca, v letošnjem šolskem 
letu kolikor bodo razmere to dopuščale: 
 

1. Sistematično in povezano pripravljene »igrarije« - dnevi odprtih vrat ob vpisu v vrtec 
(marec 2023). 

2. Vključevanje ROLL-UP panoja ob vsakem zunanjem gostovanju. 
3. Objave na občinski spletni strani in na internem kanalu K3 . 

 

16.1 Povezovanja na lokalni ravni 
Ustanova Način povezovanja 
Ustanoviteljica OBČINA 
BELTINCI 

• Oblikovanje  in potrjevanje cene programov. 
• Obravnava in potrjevanje sistemizacije delovnih mest. 
• Uskladitev elementov LDN, za katere mora ustanovitelj zagotavljati 

finančna sredstva. 
• Soglasje k programom JD. 
• Financiranje dodatne strokovne pomoči za otroke s PP.  
• Seznanjanje s programom dejavnosti, oblikovanjem števila otrok in 

oddelkov. 
• Investicije in investicijsko vzdrževanje. 
• Potrditev finančnega načrta. 
• Poslovno in finančno poročilo. 
• Nadzor poslovanja s strani ustanovitelja. 

KS v občini, ki jih pokriva 
vrtec 

• Izvedba programa za otroke, ki niso vključeni v vrtec.  
• Sodelovanje otrok na proslavah in prireditvah. 
• Organizacija in izvedba novoletne obdaritve predšolskih otrok. 
• Urejanje stavb in igrišč. 
• Uporaba skupnih prostorov. 
• Zagotavljanje didaktičnih pripomočkov. 
• Odločanje in dogovarjanje o zadevah skupnega družbenega pomena. 

OŠ BELTINCI 
OŠ BAKOVCI 

• Delitev prostorov v istih stavbah. 
• Pokrivanje materialnih stroškov. 
• Sodelovanja med strokovnimi delavci, svetovalno službo in vodstvi. 
• Organizacija ogledov, skupnih srečanj praznovanj.  

ZAVOD za turizem, 
kulturo in šport Beltinci 
(ZTKŠ) 

• Vrtec promovira objekte in prireditve ZTKŠ (obiski iz Slovenije). 
• Sodelujemo na prireditvah v organizaciji ZTK. 
• Oglašujemo v kulturnem koledarju prireditev, ki ga izdajajo.   

DRUŠTVA V OBČINI: 
TD, ČD, GD, KUD 

• Vključevanje v prireditve TD, velikonočne razstave.  
• V mesecu požarne varnosti, predstavitev dela gasilcev, vozil… 
• Sodelovanja pri razstavah, prireditve. 
• Tradicionalni slovenski zajtrk. 
• Obiski v čebelarskem domu, sodelovanje na njihovih prireditvah, promocija 

uživanja medu kot zdrave prehrane. 
• Organizacija in izvedba likovne delavnice na »otoku ljubezni« ob prireditvi 

Büjraški dnevi, TD Ižakovci. 
ŠPORTNA ZVEZA 
OBČINE BELTINCI 

• Sodelovanja otrok na prireditvah zveze. 

ZAVOD SV. CIRILA IN 
METODA – DOM 
JANKA ŠKRABANA 
BELTINCI 

• Medsebojni obiski, skupne dejavnosti z enoto Beltinci. 
• Priprave, izvedba programa za varovance.   
• Velikonočna razstava. 

GLASBENA ŠOLA 
BELTINCI 

• Spoznavanje glasbil in drugih oblik delovanja šole po dogovoru s SD.  
• Predstavitev dejavnosti GŠ v enotah vrtca. 
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SPV Občine Beltinci 
 

• Preventivno delovanje in vzgoja za varnost v prometu. 
• Pomoč pri izvedbi 1. šolskega dne in dneva brez avtomobila. 
• Sodelovanje na občinski prireditvi ob evropskem tednu mobilnosti. 

TIM MLIN Beltinci • Aktivna udeležba in organizacija MINIKRONOMETRA. 
SPAR BELTINCI • Ustvarjalne delavnice strokovnih delavk.  

• Gostovanja maskote in donacije. 
• Likovne razstave. 

Komuna Beltinci • Sodelovanje ob pripravi različnih prireditev 
 
 

16.2 Povezovanja na regijski ravni 
Ustanova Način povezovanja 
ZRSŠ OE M. Sobota • Delovna srečanja vodstvenih delavcev. 

• Strokovna podpora, svetovanje, konzultacije. 
• Svetovalne storitve – tematske konference. 
• Izobraževanja – seminarji. 
• Sedež izvajanja ŠS. 
• Vloge za usmerjanje otrok s PP. 
• Informiranja, periodika, založba. 

Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano 
Maribor  

• Redni odvzem brisov, vzorcev živil, analize vode. 
• Ponudba in izvajanje izobraževanj. 
• Pri epidemičnih obolenjih – odvzem brisov, zdravljenje. 
• Kontinuirano obveščanje, opozarjanje. 

Inšpekcijske službe • Pregledi higiensko – sanitarnega režima v vseh enotah vrtca. 
• Nadzor nad izvajanjem HACCP sistema. 
• Nadzor nad požarno varnostjo, kotlovnice, strelovodi, električne 

napeljave,… 
ZD M. Sobota • Zobozdravstvena preventiva, obiski asistentke v oddelkih, ščetkanje, 

spremljanje. 
CSD M. Sobota • Povezovanje pri odkrivanju in reševanju problemov otrok in družin. 
Vrtci v Pomurju • Vključenost v aktiv ravnateljev pomurske regije. 

• Povezovanja strokovnih delavk in vodstva: obiski na prireditvah, 
obletnicah, predstavitvah projektov. 

PIŠK M. Sobota • Sodelovanje s študijsko knjižnico: 1x v 2 tednih obisk Bibliobusa po 
vseh enotah. 

• Organizacija pravljičnih ur.   
• Obisk pravljičarke v oddelkih.  

Štab CZ • Natečaji za likovna dela otrok. 
• Izobraževanje ekipe. 
• Informiranje. 
• Sodelovanje na tekmovanju/preverjanju pripravljenosti ekip prve 

pomoči. 
Zavarovalnice • Ponudbe nezgodnega zavarovanja otrok. 

• Donatorstvo. 
Policijska postaja 
Murska Sobota  

• Preventivni programi v zvezi s prometom. 
• Obiski policistov v oddelkih, predstavitve. 
• Obiski otrok na policijski postaji.  

Ljudska univerza Murska 
Sobota  

• Sodelovanje pri TVU.  
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16.3 Sodelovanja na državni ravni 
Ustanova Način povezovanja 
MIZŠ  • Informiranje. 

• Strokovna in zakonodajna podpora. 
• Napredovanje strokovnih delavcev v nazive. 
• Izvedba strokovnih srečanj ravnateljev. 
• Razpisi in kandidatura za računalniško opremo. 
• Pripravništvo.  

Skupnost vrtcev Slovenije • Članstvo v SVS. 
• Informiranje z zapisniki UO SVS, publikacijo, novostmi ter spletno 

stranjo.   
• Udeležba na skupščini in Posvetu SVS ter strokovni ekskurziji. 
• Udeležba na kulturnem dnevu slovenskih vrtcev. 
• Udeležba na športnih igrah slovenskih vrtcev. 

Gimnazija F. Miklošiča, PF 
Maribor, PF Ljubljana, PF 
Koper, Gimnazija Ormož 

• Dijakinjam in študentom omogočamo prakso in nudimo mentorstvo.  
• Omogočanje praktičnega pedagoškega dela dijakom ob delu. 

FIT SLOVENIJE • Vključenost v projekt. 
• Nudijo izobraževanje. 
• Krovno usmerjanje projekta vodstvu, koordinatorkama, SD. 
• Obvezna letna srečanja za vodstvo in koordinatorke. 

Pedagoški inštitut • Strokovna podpora pri izvedbenem Kurikulumu KZK, vključenost v 
mrežo KZK. 

• Izobraževanja – seminarji.  
• Obvezna letna srečanja za vodstvo in koordinatorki. 

SIQ Inštitut za kakovost in 
meroslovje 

• KzP kot način dela v zavodu.  
• Zunanja presoja 1x letno.  

Nacionalna koordinacija za 
Eko vrtec, kot način življenja  

• Smernice za delo, strokovna podpora. 
• Izpolnjevanje pogojev za potrjevanje Zelene zastave.   

ZRSŠ • Strokovna srečanja ravnateljev. 
• Izvedba študijskih skupin OE MS. 
• Strokovna pomoč in podpora – svetovalka za predš. vzgojo, OE 

Maribor. 
Šola za ravnatelje • Udeležba na izobraževanjih, strokovnih srečanjih, tematskih delavnicah 

za ravnatelje. 
• Portal »Podpora ravnateljem«. 

Center šolskih in obšolskih 
dejavnosti 

• Sodelovanje v projektu Skupaj do znanja – uresničevanje ciljev 
strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS.  

Združenje ravnateljic in 
ravnateljev vrtcev Slovenije 

• Povezovanje, sodelovanje. 
• Udeležba na posvetu. 

 
 
 

16.4 Sodelovanja na mednarodni ravni 
Ustanova Način povezovanja 
ESHA – Evropsko združenje 
ravnateljev  

• Sodelovanje preko združenja ravnateljev vrtcev Slovenije.  

BAPTA Balkansko združenje 
strokovnih delavcev vrtcev 

• Udeležba na mednarodni konferenci 
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16.5 Ponudbe dejavnosti za otroke, ki ne obiskujejo vrtca 
 
1. BIBINE IGRARIJE 
Izvajamo v času rednega vpisa otrok novincev (27.2.-1.3.2023) v obliki »DNEVOV ODPRTIH 
VRAT«. 
 
2. LUTKOVNO-GLEDALIŠKI ABONMA 
Otroke, ki ne obiskujejo vrtca vabimo na vse predstave gledališko -lutkovnega abonmaja.  
 
3. NOVOLETNA OBDARITEV 
V sodelovanju s krajevnimi skupnostmi bomo organizirali novoletno obdaritev s kulturnim 
programom in prihodom Božička ter obdarovali vse predšolske otroke iz občine v decembru 
2022. 
 
4. BIBINE PRAVLJIČNE URICE  
Pravljične urice izvaja svetovalna delavka za vse otroke (prvega in drugega starostnega 
obdobja) po vnaprej najavljenem urniku. Vključujejo prebiranje pravljic in dramatizacije zgodb 
skrbno izbrane kakovostne otroške literature. Bibine pravljične urice potekajo v manjših 
skupinah v veh enotah Vrtca Beltinci in gozdnih igralnicah. Otroke, ki ne obiskujejo vrtca 
vabimo preko lokalnih medijev in socialnih omrežij. Izvajamo jih vsak drug mesec skozi vse 
šolsko leto (september, november, januar, marec, maj). 
 
5. SREČKOVE POMLADNE USTVARJALNICE V GOZDU 
 
V pomladnih mesecih (marec, april in maj) bomo sobotne dopoldneve preživeli v gozdnih 
igralnicah. Ustvarjali bomo, raziskovali, se igrali … Vabljeni VSI, ki obiskujete vrtec, tisti, ki 
še ne hodite v vrtec, tisti, ki potrebujete odmor od naporne službe, … 
 
Dobimo se: 
V soboto 11. marca v gozdni igralnici v IŽAKOVCIH, Ustvarjalnica: »PALČKI – skrivnostni 
prebivalci gozda« 
V soboto 15. aprila v gozdni igralnici v BELTINCIH,  Ustvarjalnica: »PTIČEK ŽARKO in 
njegova zgodba« 
V soboto 20. maja v gozdni igralnici v IŽAKOVCIH, Ustvarjalnica; » Srečko in drevesni 
detektivi« 
 
Naše skupne urice bodo oblikovale otroška svoboda, igra, domišljija in ustvarjalnost. 
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17. PROGRAM DELA SVETOVALNE DELAVKE, OPZHR IN 
RAVNATELJICE 

17.1 Program dela svetovalne delavke 
 
Stalne naloge svetovalne delavke: 
- Neposredno delo z otroki  
- Svetovalno delo s starši in družinami 
- Sodelovanje s strokovnimi delavci in vodstvom vrtca 
- Sodelovanje z zunanjimi ustanovami (CSD, ZRSŠ, ZD, CŠOD, PIŠK, …) 
- Sodelovanje na vzgojiteljskih zborih in strokovnih aktivih 
- Koordinacija dela z otroki s posebnimi potrebami 
- Izvajanje svetovalne storitve za otroke z odločbami o usmeritvi 
- Koordinacija dela z otroki Romov in mentorstvo romskemu pomočniku 
- Koordinacija in priprava lutkovno-gledališkega abonmaja 
- Medijske objave dogodkov in dogajanja v vrtcu 
- Ažuriranje podatkov na spletni strani in skrb za centralno evidenco udeležencev VIZ 
- Razvojno analitično delo 
- Izobraževanje 
- Drugo strokovno delo 
 

Opredelitev prednostnih nalog pedagoginje po obdobjih v šolskem letu 2022/23: 

SEPTEMBER – 
DECEMBER 
2022 

- Vzpostavitev seznamov in urejanje dokumentacije otrok novincev 
- Ažuriranje podatkov za spletno stran vrtca (vpis novincev in prosta mesta) 
- Ažuriranje podatkov za Portal MIZS (evidenca zavodov) in tedensko ažuriranje 
portala 
- Priprava publikacije 2022/23 
 - Priprava lutkovno gledališkega abonmaja 
 - Priprava načrta za WANDA srečanja za 2022/23 
- Načrt sistematičnega vodenja, spremljanja in odkrivanja OPP 
- Osnutek načrta dela romske pomočnice (sestanek, skupno srečanje, …) 
- Urejanje/administracija eAsistenta za vrtce 
- Sodelovanje pri oblikovanju LDN 
- Aktivno sodelovanje pri strokovnih organih in na sestankih vodij enot 
- Uvodni sestanki timov za obravnavo OPP 
- Načrt obiskov svetovalne delavke po enotah in oddelkih in seznanitev sodelavcev 
 - Sodelovanje pri pripravi odprtja prenovljenega vrtca 
- Sodelovanje pri izvedbi TEDNA OTROKA v Enoti Beltinci 
- Pomoč pri načrtovanju pravljičnega decembra po enotah  
- Priprava baz otrok za obdaritev  
- Pravljična ura po vseh oddelkih vrtca 
 - prva Bibina igralna urica za otroke, ki ne obiskujejo vrtca 

JANUAR – 
MAREC 2023 

- Redni obiski po enotah, oddelkih 
- Aktivno sodelovanje na sestanku vodij enot 
- Udeležba na strokovnem izobraževanju 
- Polletni timi OPP 
- Polletno samoevalvacijsko merjenje in poročilo (novi opomniki) 
- Priprava strokovnih razprav 
- Vpis otrok novincev za 2022/23  
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- Ureditev dokumentacije – vpis  
- Pravljična ura po oddelkih in enotah 

APRIL – JUNIJ 
2023 

- Priprava in koordinacija obeleževanja Svetovnega dneva Romov 
- Študijske skupine za svetovalne delavce 
- Priprava zaključne prireditve 
- Evalvacijski sestanki za otroke OPP 

JULIJ – 
AVGUST 2023 
 

- Novi seznami otrok, pogodbe za starše 
- Priprava obvestil za starše 
- Roditeljski sestanek za starše novincev 
 - Samoevalvacijsko poročilo 
- Ureditev dokumentacije 
- Priprava podatkov za PORTAL za leto 2023/24 (prenos v novo šolsko leto, 
vnašanje podatkov o novincih, oblikovanje oddelkov, …) 
- Obveščanje staršev o premestitvah otrok 
- Evalvacijski sestanki vseh timov za obravnave otrok z OPP 
- Zaključek, poročila IP, evalvacija dela z otroki Romi 
- Arhiviranje starih vlog, pogodb (ažuriranje seznamov) 

 

 

Vpis otrok novincev za šolsko leto 2023/24 bo potekal do 27. 2.  do 1. 3. 2023: 
 

• v ponedeljek 27. februarja 2023 – od 7.00 do 14.00 

• v torek 28. februarja 2023 – od 14.00 do 18.00 

• v sredo 1. marca 2023 – od 14.00 do 18.00 
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17.2 Program dela organizatorja prehrane in ZHR 
 
Cilji: 
Zagotoviti otrokom uživanje raznovrstne ter polnovredne uravnotežene prehrane ter 
skrbeti za zdravo, čisto in varno otrokovo okolje.  
 
Naloge in dela za leto 2022/2023: 

• Načrtovanje organizacije prehrane ter dela v kuhinji v sodelovanju z vodjo kuhinje 
• Načrtovanje, organizacija, usklajevanje in nadzor dela na celotnem področju 

prehranskega  in higienskega režima 
• Nadzor nad izvajanjem HACCP sistema v kuhinji ter ostalih prostorih vrtcev ter nadzor 

nad izvajanjem sanitarno-higienskih predpisov 
• Sodelovanje z vodji enot pri izvajanju nalog s področja zdravstveno-higienskega režima 

in vzdrževalno-tehničnih del 
• Načrtovanje, spremljanje in nadzor nad izvajanjem LDN za področje prehransko-

tehnične službe 
• Sodelovanje z zunanjimi ustanovami (NIJZ OE Murska Sobota, zdravstveno inšpekcijo, 

inšpekcijo za varno hrano,  VEPT d.o.o., …) ter izvajanje ukrepov v skladu z odločbami 
oziroma priporočili le teh 

• Načrtovanje pri nabavi strojev, orodij, pripomočkov, kuhinjske in namizne posode 
• Sodelovanje s kuhinjo in starši otroka, ki ima dieto 
• Izvedba Tradicionalnega slovenskega zajtrka 2022 (18.11.2022) 
• Sodelovanje v projektu EKOVRTEC 
• Vodenje evidenc o nabavi in porabi živil 
• Vodenje evidenc o nabavi in porabi čistilnih sredstev in pripomočkov 
• Sestanki aktiva tehničnih delavcev  
• Sodelovanje pri organizaciji prireditev  
• Sodelovanje pri pripravi dokumentacije in izvedbi naročil male vrednosti 
• Sodelovanje pri izvedbi notranje presoje KZP 
• Udeležba na strokovnih izobraževanjih 
• Sodelovanje pri sestavi poslovnega poročila 
• Nadzor nad rednimi vzdrževalnimi deli (obnova parketov, pleskanje, obnova 

sanitarij,…) 
• Nadzor nad rednimi generalnimi čiščenji 
• Sodelovanje pri organizaciji zaključne prireditve 
• Izvedba evakuacije v enotah vrtca Beltinci (oktober-november) 

 
Vodja ZHR in prehrane bo izvajal redne obiske po enotah. Pridržuje si pravico nenapovedanih 
obiskov  oziroma kontrole dela tehničnih delavcev. 
 
Cilji obiskov: 

• Spremljanje dela tehničnega kadra v enoti, kuhinji 
• Pogovori, dogovori  glede tekoče problematike z vodji enot 
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17.3 Načrt hospitacij in letnih razgovorov 
 
CILJI HOSPITACIJ: 

 Vplivati na dvig kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa preko analize in 
svetovalnega razgovora ter spodbuda h kritični samorefleksiji. 

 Spremljanje izvajanja prednostne naloge in drugih smernic na nivoju zavoda. 
 Pogovor o reflektiranju lastnega dela in zapisu dnevne refleksije.   

 
Ne glede na zapisano, si ravnateljica pridržuje pravico do nenapovedanih hospitacij in obiskov 
v oddelkih.   
 
*Po želji strokovnih delavcev so možne tudi medsebojne hospitacije, nastopi za sodelavce. 
 
CILJI LETNIH RAZGOVOROV: 

 Vplivati na posameznikov profesionalni razvoj in osebnostno rast. 
 Prispevati k ustvarjanju pozitivne klime v kolektivu na podlagi upoštevanja naših 

zastavljenih vrednot. 
Letni razgovori bodo potekali po dogovoru s posameznim zaposlenim. 


