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1 PREDSTAVITEV ZAVODA Z ORGANIZACIJO DELA 
 

1.1 IME 
 Miklavžev zavod Murska Sobota 
 

1.2 SEDEŽ ZAVODA 
 Murska Sobota, Gregorčičeva ulica 2 a, 9000 Murska Sobota 
 telefon: 02 530 04 01, 031 646 100 
 fax: 02 530 04 04 
 e-pošta: info@vrtec-lavra.si; vrtec.lavra-ms@guest.arnes.si 
 spletna stran: http://www.vrtec-lavra.si/ 
 Facebook: https://www.facebook.com/VrtecLavra 
 
 Direktor zavoda: Mitja Perš 
 telefon: 02 530 04 01 
 e-pošta: direktor@vrtec-lavra.si 
 
 Računovodkinja: Liljana Horvat 
 telefon: 02 530 04 00 
 e-pošta: racunovodstvo@vrtec-lavra.si; vrtec.lavra-ms@guest.arnes.si 
 
 OE Vrtec Lavra – strokovna vodja oz. ravnateljica: Jožica Merlak 
 telefon: 02 530 04 03 
 e-pošta: jozi.merlak@gmail.com 
 
 OE Kuhinja Anica – vodja kuhinje: Tadeja Lazar 
 telefon: 02 530 04 02 
 e-pošta: kuhinja@vrtec-lavra.si 
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2 OE VRTEC LAVRA 
 
Vrtec Lavra deluje na dveh lokacijah: 

• matična enota: Vrtec Lavra – enota Murska Sobota, Gregorčičeva 2 a, 
9000 Murska Sobota; 

• dislocirana enota: Vrtec Lavra – enota Tišina, Tišina 2 a, 9251 Tišina. 
 
Vrtec Lavra je katoliški vrtec, ki od 1. 9. 2009 opravlja javno službo na podlagi 
koncesije. Z odločbo št. 3033-390/2013/10 z dne 24. 12. 2014 je Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport izdalo odločbo o vpisu v razvid. Z odločbo je 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport potrdilo, da Miklavžev zavod Murska 
Sobota izpolnjuje pogoje za izvajanje javnoveljavnega programa: program za 
predšolske otroke – Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno 
izobraževanje 8. 3. 1999, in se je vpisal v knjigo vrtcev pod zaporedno številko 3. 
 
Na sedežu Zavoda se izvaja predšolska vzgoja v največ štirih oddelkih, na dislocirani 
enoti pa največ dveh oddelkih. Vzgojno in izobraževalno delo v vrtcu opravljajo 
vzgojitelji/ce predšolskih otrok (vzgojiteljice) in vzgojitelji/ce predšolskih otrok – 
pomočniki/ce vzgojitelja (pomočnice vzgojiteljic) ter drugo strokovno osebje. 
 

2.1 POSLOVNI ČAS VRTCA 
 
Poslovni čas vrtca je določen v dogovoru z ustanoviteljem in koncendentom, 
spreminjamo pa ga v skladu s potrebami staršev (tudi z individualnimi dogovori). 
 
enota Murska Sobota   od 6.00 do 16.15 
enota Tišina   od 6.15 do 16.00 
 
Vrtec bo poskrbel za varstvo otrok v obeh enotah vrtca (Murska Sobota in Tišina) 
vse delovne dni v šolskem letu 2022/23, razen: 
➢ 24. 12. 2022–2. 1. 2023, 
➢ 27. 4.–2. 5. 2023 in 
➢ 22. 7.–20. 8. 2023, 

ko bo ZAPRTA enota TIŠINA in bo za varstvo poskrbljeno v enoti Murska Sobota. 
O tem so bili starši obveščeni na roditeljskih sestankih, ki so potekali v septembru 
2022. Istočasno smo starše prosili, da si od 14. do 18. 8. 2023 zagotovijo varstvo 
otrok sami, saj imamo predvidene dneve načrtovanja šolskega leta 2023/24 z 
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vzgojnim osebjem. Če bo kdo realno in nujno potreboval varstvo, ga bomo 
omogočili. Soglasje k temu je 12. 9. 2022 dal tudi svet staršev. 
 
Med šolskimi počitnicami in v prazničnih dneh, ko vrtec obiskuje občutno manj 
otrok, bo varstvo organizirano v obeh enotah. V primeru, da bo v enoti Tišina 
vpisanih 9 ali manj otrok, bomo zaradi gospodarnejše organizacije za varstvo 
poskrbeli v centralni enoti v Murski Soboti. O tem bodo starši obveščeni takoj po 
zbranih najavah za počitnice. 
 
V obeh enotah bomo odpiralni čas prilagajali potrebam staršev, vendar v okviru 
deveturnega bivanja otroka v vrtcu. Otroci različnih oddelkov se bodo na začetku in 
ob koncu poslovalnega časa združevali glede na število prisotnih otrok. 
 

2.2 ODSOTNOST OTROKA IZ VRTCA 
 
Za dneve odsotnosti otroka med letom in med počitnicami upoštevamo določila 6. 
člena Pravilnika o plačilih staršev v Vrtcu Lavra, ki je bil sprejet 12. 10. 2022. Ob 
ustrezni najavi s strani staršev se lahko odbijejo stroški plačila neporabljenih živil in 
tudi cena oskrbnine. 
 
Šolske počitnice v letu 2022/23 so: 

JESENSKE POČITNICE: 29. 10.–6. 11. 2022 
NOVOLETNE POČITNICE: 24. 12. 2022–2. 1. 2023 
ZIMSKE POČITNICE: 28. 1.–5. 2. 2023 
PRVOMAJSKE POČITNICE: 27. 4.–2. 5. 2023 
POLETNE POČITNICE: 24. 6.–31. 8. 2023 
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2.3 OKVIRNI DNEVNI RED V VRTCU 
 
Dnevni red v vrtcu zagotavlja otroku varno, zdravo in veselo okolje. Strokovno delo 
je zaznamovano z dnevno rutino in načrtovanimi dejavnostmi. 
 
Življenje otrok organiziramo v skladu z njihovimi potrebami in razvojem. Trudimo 
se zagotavljati bogato in zanimivo okolje, v katerem bodo skozi igro, ki je v 
predšolskem obdobju njihova osnovna potreba, razvijali svoje potenciale, 
preizkušali svoje sposobnosti in se učili. Fleksibilna organizacija življenja otrok 
zahteva tudi fleksibilen dnevni red. Natančneje sta določena le čas za obroke in 
počitek, ostalo je zapisano okvirno. Igra, usmerjene dejavnosti in dnevna rutina, ki 
potekajo v skladu z načeli Kurikuluma, potekajo v notranjih (igralnice, skupni 
prostor, garderoba) in zunanjih (igrišča, bližnja okolica) prostorih. 
 
Skozi ves dan poteka vzgojno-izobraževalno delo, kjer se prepletajo igra in 
načrtovane dejavnosti. Strokovne delavke glede na otrokov individualni razvoj in 
značilnosti celotne skupine pripravijo spodbudno učno okolje (ureditev prostora in 
didaktičnih sredstev), ki omogoča otrokom celostno rast in razvoj. 
 
Prav tako pomemben čas v vrtcu je čas hranjenja in počitka. Potrebo po počitku 
zagotavljamo v skladu z življenjskim ritmom in potrebami posameznega otroka ter 
v dogovoru s starši. 
 
Enota Murska Sobota: 
6.00 Prihod otrok v vrtec, spontana igra in vključevanje v razne pripravljene 

dejavnosti (igro, branje pravljic, risanje …). 
7.15 Skupine po oddelkih, jutranje razgibavanje po skupinah. 
8.00 Zajtrk. 
9.00 Jutranji krog. 
 Načrtovane dejavnosti z različnih področij kurikuluma (jezik, matematika, 

družba, narava, gibanje, umetnost) in bivanje na prostem. 
 Otroci imajo vedno na razpolago čaj in vodo. 
11.00 Kosilo. 
12.00 Počitek v igralnicah po oddelkih. Za otroke, ki ne spijo, poteka umirjena 

dejavnost po oddelkih/usmerjena dejavnost za male šolarje. 
13.00 Popoldansko varstvo. 
14.00 Malica. 
14.30 Igra po želji otrok in odhod domov. 
15.30 Združevanje skupin. 
16.15 Zapiranje vrtca. 
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Enota Tišina: 
6.15 Prihod otrok v vrtec, spontana igra in vključevanje v razne pripravljene 

dejavnosti (igro, branje pravljic, risanje …). 
7.30 Skupine po oddelkih, jutranje razgibavanje po skupinah. 
8.00 Zajtrk. 
9.00 Jutranji krog. 
 Načrtovane dejavnosti z različnih področij kurikuluma (jezik, matematika, 

družba, narava, gibanje, umetnost) in bivanje na prostem. 
 Otroci imajo vedno na razpolago čaj in vodo. 
11.00 Kosilo. 
12.00 Počitek v igralnicah po oddelkih. Za otroke, ki ne spijo, poteka umirjena 

dejavnost po oddelkih/usmerjena dejavnost za male šolarje. 
13.45 Malica. 
14.15 Igra po želji otrok in odhod domov. 
15.30 Združevanje skupin. 
16.00 Zapiranje vrtca. 
 

2.4 PREHRANA V VRTCU 
 
Dnevni program v vrtcu vključuje zajtrk, sadje v dopoldanskem času, kosilo in 
popoldansko malico, vseskozi pa imajo otroci na razpolago čaj in vodo. 
Poldnevni program vključuje zajtrk, sadje v dopoldanskem času in kosilo, vseskozi 
pa imajo otroci na razpolago čaj in vodo. 
 
V vrtcu si želimo, da bi bila prehrana pestra in kvalitetno pripravljena. Zdrava in 
uravnotežena prehrana pomeni vključevanje vseh skupin živil v dnevne obroke v 
priporočenih količinah. To pomeni, da je na jedilniku veliko raznovrstnega sadja, 
zelenjave, stročnic, žitaric, jajc, rib, mleka in mlečnih izdelkov ter raznovrstnega 
mesa. V prehrano so vključena tudi integrirana in eko živila. Hrana je po okusu in 
pripravi prilagojena otrokom posamezne starosti. Staršem zagotavljamo 
informacije o vsebnosti alergenov v posameznih živilih. 
 
Upoštevamo tudi potrebe otrok zaradi zdravja. Nekatera bolezenska stanja 
zahtevajo poseben izbor živil in določena živila celo prepovedujejo, ker lahko 
poslabšajo bolezensko stanje otrok. Otrokom z dieto se iz tega razloga pripravljajo 
njim prilagojeni obroki. Otroci so do dietne prehrane upravičeni le, če so starši 
prinesli potrdilo otrokovega pediatra z navedbo dietne prehrane in ga oddali 
vzgojiteljici ali organizatorki prehrane (OP). Dietna obravnava poteka individualno 
za vsakega otroka. Posamezniku glede na njegove omejitve v izboru živil izdelamo 
tabelo dovoljenih in prepovedanih živil, ki jo imajo v kuhinji, kjer pripravljajo dietno 
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prehrano, in igralnicah. Pri pripravi dietne prehrane je potrebno tesno sodelovanje 
staršev, vzgojiteljic, kuharskega osebja in OP. 
 
Velik poudarek namenjamo času prehranjevanja, pri čemer sta vlogi vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljice odločilnega pomena. Hranjenje v vrtcu poteka umirjeno in 
brez nepotrebnega čakanja. Otroci sodelujejo pri pripravi mize, otrokom pa hrano 
postrežejo strokovne delavke. 
 
Kosila pripravljamo v centralni kuhinji v Murski Soboti, od koder jih nato vozimo v 
enoto na Tišino. Zajtrk in popoldansko malico pripravljamo za enoto Murska Sobota 
v centralni kuhinji, za enoto Tišina pa v razdelilni kuhinji na Tišini. Občasno se zajtrk 
in popoldanska malica za obe enoti pripravita v centralni kuhinji v Murski Soboti. 
Skladno z zakonodajo izvajamo interni nadzor hrane po načelih HACCAP-sistema. 
 
Jedilniki so sestavljeni skladno s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah. Spremljamo novosti na področju zdrave prehrane in jih 
vključujemo v prehrano otrok. Jedilnike pripravlja glavna kuharica Tadeja Lazar in 
jih mesečno pregleduje NIJZ Murska Sobota. Svoje mnenje poda tudi komisija, ki jo 
sestavljajo: 

• organizatorka prehrane Jožica Bagari, 

• dva delavca (iz enote Tišina Nataša Granfol, iz enote Murska Sobota Liljana 
Obal Zrnko), 

• kuharica Tadeja Lazar, 

• direktor Mitja Perš. 
Komisija se sestaja enkrat mesečno. 
Jedilniki, ki so sestavljeni za en mesec vnaprej, so objavljeni na spletni strani vrtca 
ter na oglasni deski v vrtcu. 
 
Za sprotni kontakt med kuhinjo in oddelki je v enoti Tišina odgovorna Nataša 
Granfol, v enoti Murska Sobota pa Jožica Bagari. 
 
Oktobra 2022 bomo v obeh enotah vrtca predvidoma izvedli anketno 
povpraševanje med starši in zaposlenimi v zavodu o zadovoljstvu s prehrano v vrtcu. 
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3 PROGRAMI PREDŠOLSKE VZGOJE 
 
Programe v vrtcu določa 14. člen Zakona o vrtcih. Vrtec lahko glede na trajanje 
izvaja naslednje programe: 

– 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 ali izmenično. 

 
Vrtec Lavra izvaja dnevni program, ki je namenjen otrokom od prvega leta starosti 
do vstopa v šolo. Program poteka v starostno kombiniranih oddelkih za otroke od 
1. do 6. leta starosti. Dnevni program javne službe izvajamo od 9.00 do 15.00 (6 ur). 
Če bo nastala potreba tudi po poldnevnem programu, bo le-ta potekal od 9.00 do 
13.00 (4 ure). 
 

3.1 PREDNOSTNA NALOGA VRTCA LAVRA 2022/23 
 

"S PRAVLJICO PRISLUHNIMO NARAVI." 
Vzgoja je danes pomembnejša kot kadarkoli prej. Preventivni sistem, po katerem 
vzgajamo v vrtcu Lavra, je živ proces, ki ga v izjemnih razmerah soustvarjamo za naš 
čas v povezanosti z vzgojitelji v salezijanskih ustanovah po vsem svetu in z drugimi 
strokovnjaki, ki skrbijo za prihodnost človeštva. V šolskem letu 2022/23 
nadaljujemo z vključevanjem v dve svetovni pobudi Svetovno vzgojno zavezništvo 
in platforma pobud Laudato si', ki letos poteka pod geslom "PRISLUHNI GLASU 
STVARSTVA". Povabljeni smo, da pozorno prisluhnemo "sladki pesmi", ki jo poje 
narava, hkrati pa tudi, da postanemo občutljivi na njen "presunljivi krik" in se 
odzovemo njenemu klicu na pomoč. 
Podpiramo in v vzgojno delo ustvarjalno vnašamo pobude trajnostnega razvoja v 
Republiki Sloveniji. V skladu s temi usmeritvami je tudi sinodalno geslo "HODIMO 
SKUPAJ", ki so ga katoliški vrtci izbrali za svoje vzgojno delovanje v šolskem letu 
2022/23 in nas spodbuja k aktivnemu poslušanju, odprtemu sodelovanju in 
vključevanju vseh v proces vzgoje. Tema letošnjega mednarodnega dneva mladih 
je medgeneracijska solidarnost, s katero želijo pobudniki Združeni narodi poudariti, 
da mora svet izkoristiti polni potencial vseh generacij in da je medgeneracijska 
solidarnost ključna za trajnostni razvoj. Zato bomo otrokom omogočili pestre 
izkušnje medgeneracijskega sodelovanja. 
Na osnovi pozitivnih izkušenj v preteklem šolskem letu sledimo tudi najsodobnejšim 
odkritjem nevrološke znanosti in v vzgojno delo vnašamo NTC-učenje. 
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3.1.1 Svetovno vzgojno zavezništvo 
Miklavžev zavod Murska Sobota, vrtec Lavra se pridružuje pobudi Svetovno 
vzgojno zavezništvo. Z njo papež Frančišek vabi vse, ki jim je pri srcu vzgoja mladih 
generacij, da bi podpisali Svetovno zavezništvo (pakt – pogodbo) z namenom, da bi 
z vzgojo sprožili spremembo miselnosti v svetovnem merilu. Prvo nepogrešljivo 
načelo je vzgoja za novo misel, ki je sposobna držati skupaj edinost in različnost, 
enakost in svobodo, identiteto in drugačnost. V vzgojni praksi novo razmišljanje 
posledično odpira vsesplošno vajo v dialogu, ki prosto vključuje vsakogar, ki želi 
delati za pristno kulturo srečevanja, medsebojne obogatitve in bratskega 
poslušanja. 
 
Pogumno se odločamo, da bomo: 

1. v središče postavili osebo, 
2. v vzgojo vložili najboljše moči z ustvarjalnostjo in odgovornostjo, 
3. vzgojili osebe, ki bodo razpoložljive za služenje skupnosti. 

 
Iz teh razlogov si osebno in skupaj prizadevajmo: 

1. Da v središče vsakega formalnega in neformalnega vzgojnega procesa 
postavimo osebo, njeno vrednost, njeno dostojanstvo, da se pokaže njena 
lastna posebnost, njena lepota, njena enkratnost, istočasno pa njena 
sposobnost biti v odnosu z drugimi in resničnostjo, ki jo obdaja, ko zavrača 
tiste življenjske sloge, ki dajejo prednost širjenju kulture odmetavanja. 

2. Za poslušanje glasu otrok in mladih, ki jim posredujemo vrednote in 
znanje, da bi skupaj gradili prihodnost pravičnosti in miru, dostojno 
življenje za vsakega človeka. 

3. Da bomo pospeševali polno soudeležbo deklic in deklet pri vzgoji. 
4. Da bomo v družini videli prvega in nepogrešljivega vzgojitelja. 
5. Da bomo vzgajali in se vzgajali za sprejemanje, ko se bomo odpirali najbolj 

ranljivim in odrinjenim. 
6. Za študij, da bi odkrili nove načine razumevanja ekonomije, politike, rasti 

in napredka, da bi vse to bilo v resnici v službi človeka in celotne človeške 
družine z vidikom celostne ekologije. 

7. Da bomo varovali in skrbeli za naš skupni dom, ko ga bomo obvarovali pred 
izkoriščanjem njegovih virov, tako da se bomo odločili za bolj trezen 
življenjski slog, ki bo naravnan na čim bolj popolno rabo obnovljivih virov 
energije in bo spoštljiv do človeškega in naravnega okolja po načelih 
subsidiarnosti, solidarnosti in krožnega gospodarstva. 
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3.1.2 Platforma pobud Laudato si' 
V preteklem šolskem letu smo se vključili v sedemletni svetovni projekt in sledili 
sedmim ciljem, ki so predlagani na platformi pobud Laudato si'. Otroci so spoznavali 
lepote stvarstva ter se učili prijaznega odnosa do vseh bitij in zavestnega 
prizadevanja za ekološko obnašanje v vsakdanjem življenju. Naš namen je še naprej 
sodelovati pri skupnem prizadevanju človeštva, da bi rešili naš planet in ga čim bolj 
zdravega predali potomcem ter da bi mlade generacije vzgojili tako, da bi proces 
nadaljevali. 
 
V vrtcu Lavra se bomo posvetili tistim predlaganim ciljem, ki so uresničljivi v našem 
vsakdanjem življenju in delovanju: 

• Odgovor na krik Zemlje: varstvo biotske raznovrstnosti in spodbujanje 
trajnostnega kmetijstva. 

• Odgovor na krik revnih: projekti za spodbujanje solidarnosti. 

• Ekološka ekonomija: skrb za druge in zaščita dostojanstva delavcev je naša 
prednostna naloga. 

• Sprejetje preprostega življenjskega sloga: zmanjšanje in recikliranje 
odpadkov, sprejetje trajnostnih prehranjevalnih navad (odločitev za bolj 
rastlinsko prehrano in zmanjšanje porabe mesa), večja uporaba javnega 
prevoza, aktivna mobilnost (hoja, kolesarjenje) in izogibanje uporabi 
predmetov za enkratno uporabo (plastika …). 

• Ekološka vzgoja: vključevanje ekoloških tem v vse dejavnosti za otroke in 
organizacija izobraževanja za vzgojiteljice. 

• Ekološka duhovnost: spodbujanje liturgičnih praznovanj, osredotočenih na 
stvarstvo, razvoj ekoloških pristopov v katehezi, duhovne obnove in programi 
usposabljanja, molitve v naravi. 

• Zavzetost skupnosti in participativno delovanje: Zavod se aktivno vključi v 
pobude na svetovni ravni. 

 

Geslo PRISLUHNI GLASU STVARSTVA nas bo vodilo pri načrtovanju vseh dejavnosti. 
Otroci se bodo v pristnem stiku z naravo učili pozorno poslušati zvoke iz okolja in jih 
prepoznavati kot pesem stvarstva. Občudovali bodo naravo v vseh letnih časih in za 
izražanje svojih doživetij uporabljali vse umetniške jezike. Ob poslušanju pravljic 
bodo razvijali slušno pozornost, domišljijo, divergentno mišljenje in ustvarjalnost. S 
kvalitetno pripravljenimi glasbenimi dejavnostmi bodo razvijali melodični in ritmični 
posluh ter se učili javnega nastopanja. Veliko gibanja v naravi na svežem zraku jim 
bo krepilo kondicijo in odpornost ter jim omogočilo skladen razvoj na gibalnem 
področju. Spoznavanje narave bo prepleteno z družbeno razsežnostjo, saj smo ljudje 
del stvarstva, vraščeni vanj in povezani med seboj s socialnimi stiki. Posebno 
pozornost bomo namenili medgeneracijskemu sodelovanju. 
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3.1.3 Program NTC-učenja 
NTC-učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju 
možganov. Starše, vzgojitelje in učitelje sistematično usmerja k tistim igralnim 
dejavnostim z otroki, ki še posebej dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje 
možganskih povezav (t. i. sinaps med nevroni) v času njihovega najintenzivnejšega 
razvoja. Zaradi svoje nevrofizološke osnove program dobro dopolnjuje izhodišča 
Kurikuluma za vrtce ter ga hkrati bogati. V vsakodnevno delo z otroki sistematično 
vnašamo elemente, ki dokazano spodbujajo mentalni razvoj otrok. Razdeljen je v 
tri stopnje: na prvi stopnji razvijamo ravnotežje, koordinacijo, spretnost rok in 
prstov ter prilagoditev očesa. Na naslednjih stopnjah pa z igrami in dejavnostmi 
urimo in spodbujamo asociativno in funkcionalno mišljenje. Ker so igre zanimive, so 
otroci pri delu vztrajni in pozorni. Vsebujejo tudi dovolj ponavljanja in s tem 
omogočajo, da se že vzpostavljene vezi med sinapsami utrjujejo. 
 

3.1.4 Vsebinske teme 
• Letni časi. 

• Pravljice. 

• Medgeneracijsko sodelovanje. 
 
Vzgojiteljice bodo z otroki obravnavale široke vsebinske teme. Pravljice bodo 
izbirale v skladu z letnimi časi in prazniki glede na interes in ritem otrok v svoji 
skupini. 
 

3.2 CILJI VRTCA LAVRA V ŠOLSKEM LETU 2022/23 
 

• Formativno spremljanje vsakega otroka (opazovanje otroka ter spremljanje in 
dokumentiranje otrokovega razvoja in napredka); 

• razvijanje zdravih življenjskih in higienskih navad; 

• razvijanje slušne pozornosti; 

• preseganje tekmovalnosti z razvijanjem sodelovalne miselnosti; 

• omogočanje izkušenj izmenjave dobrin in iskanja skupnega dobrega; 

• gojenje drže hvaležnosti; 

• spoštljiv odnos do vseh dobrin, predvsem do hrane; 

• razvijanje sočutja in zdravih socialnih odnosov; 

• ustvarjanje sproščenega okolja in vzgoja za vesel pogled na svet; 

• razvijanje čuta za lepoto in odgovornosti zanjo; 

• razvijanje čuta in odgovornega odnosa do sočloveka in vsega ustvarjenega; 

• ekološka vzgoja; 

• razvijanje divergentnega mišljenja (NTC-učenje); 
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• medgeneracijsko sodelovanje in vključevanje razširjenih družin v vzgojni 
proces; 

• praznovanje 30 let vrtca Lavra. 
 

3.3 OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 
 
Otrokom v Vrtcu Lavra ponujamo kakovostne, pestre in zanimive obogatitvene 
dejavnosti. Izbrali smo jih na podlagi preteklih izkušenj ter potreb otrok in staršev. 
 

3.3.1 Glasbeno-plesne urice in pevski zbor 
Otrokom želimo ponuditi njihovi starosti primerne glasbene dejavnosti, preko 
katerih razvijajo ritmični in melodični posluh, se seznanjajo z novimi pesmicami, 
malimi ritmičnimi instrumenti in Orffovim instrumentarijem ter doživljajo glasbo in 
ples kot prijetno izkušnjo za telo in duha. Vsaka dejavnost poteka enkrat tedensko. 
 
Enota Murska Sobota: 

Skupine otrok 
Nosilka 
dejavnosti 

Pomoč pri 
izvajanju 

Prostor izvajanja 

Malčki 
vzgojiteljica 
oddelka 

pomočnica 
vzgojiteljice 

Matična igralnica 

Sredinčki Katja Balažic Ivica Oblak Igralnica Čebelice 

Mali šolarji Katja Balažic Mateja Barat Igralnica Medvedki 

Pevski zbor za 
budne otroke 

Katja Balažic Ivica Oblak Igralnica Medvedki 

 
Enota Tišina: 

Skupine otrok 
Nosilka 
dejavnosti 

Pomoč pri izvajanju 
Prostor 
izvajanja 

1. starostna skupina vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice 
Matična 
igralnica 

2. starostna skupina Katja Balažic Nastja Mataj Telovadnica 

 

3.3.2 Bralna značka 
Otrok v vrtcu dobi interni priročnik, v katerem je svetovana literatura in predlagan 
način podoživljanja prebrane vsebine. Izbor zajema različne zvrsti literature za 
otroke: klasične pravljice, sodobne zgodbe in deklamacije. Izdelana sta dva 
predloga glede na starost otrok. 
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Starši si v vrtcu ali knjižnici izposodijo gradivo in doma z otrokom preberejo knjigo. 
Otrok izpolni delovni list v priročniku in vsebino zgodbe v vrtcu samostojno 
pripoveduje. S tem želimo vzgajati k bralni pismenosti, naklonjenosti do knjig in 
pozitivnemu odnosu do literature. 
 
Dejavnost izvajamo od oktobra do aprila. V enoti Murska Sobota jo vodita Jožica 
Bagari in Liljana Obal Zrnko, v enoti Tišina pa Klavdija Gazdag in Marija Brest. 
 

3.3.3 Ure pustolovščin s pravljičnimi junaki 
V dogovoru z vzgojiteljico bo v prostoru knjižnice Vrtca Lavra Liljana Obal Zrnko 
pripravila gradivo za posamezne starostne skupine otrok. Izvajala bo tudi ure zgodb 
in pravljic. 
 

3.3.4 Lutke v vrtcu 
Preko iger z lutkami bomo v obogatitveni dejavnosti spodbujali spoznavanje sebe, 
prijateljev, lutka nas bo spodbujala in navduševala pri premagovanju gibalnih, 
glasbenih, socialnih veščinah, z njo bomo spoznavali pozitivne vrednote. Ob lutkah 
bomo razvijali govorni razvoj najmlajših, spremljale pa nas bodo tudi na potepanjih 
v okolici vrtca. 
 
Vzgojiteljice bodo za otroke pripravile tudi lutkovne predstave, primerne za 
kombinirane skupine. Sodelovale bodo vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic in 
praktikantke. Če bo Zveza za kulturo, turizem in šport Murska Sobota organizirala 
lutkovni abonma, bomo v dogovoru s starši vanj vključili otroke, stare 4–6 let. 
 

3.3.5 Vadbene ure po programu NTC-učenja 
V predšolskem obdobju otroci potrebujejo veliko gibanja, saj je razvijanje motorike 
pomembno za njihov razvoj. Pri gibanju spoznavajo svoje telo in odkrivajo, kaj vse 
zmorejo. Gibanje jim daje občutek varnosti, ugodja in veselja. Vzgojiteljice bodo za 
otroke pripravile poligone in gibalne dejavnosti po programu NTC-učenja, si čimer 
bodo spodbujale razvoj sinaps v možganih. Dejavnosti bodo izvajali v igralnicah in 
na prostem ter uporabljali različne rekvizite. 
 

3.3.6 Športni program "Mali sonček" 
Projekt Mali sonček se izvaja v vseh oddelkih (od 2. do 6. leta starosti) skozi vse 
šolsko leto. Vsebine in aktivnosti določijo strokovne delavke v sodelovanju s starši 
in so del letnih načrtov dela oddelkov. 
 



 

~ 14 ~ 

Koordinatorki programa v Murski Soboti in na Tišini sta Terezija Mlinarič in Nataša 
Granfol. 
 
Cilj projekta je obogatitev dejavnosti na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi 
gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek je na igri in vadbi, ki mora biti prijetna in 
prilagojena otroku. Otrok z gibanjem zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj 
telo zmore, ter doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in 
spretnostih. 
 
V okviru programa je vsako leto razpisan tudi natečaj za likovno ustvarjanje, v 
katerega se vključijo otroci, ki so pred vstopom v šolo. 
 
V okviru športnega programa se bo izvajala tudi dejavnost drsanja na ledu 
(predvidoma v decembru). Namenjena je otrokom, ki so tik pred vstopom v 
osnovno šolo (malim šolarjem). Če bo mogoče, bodo drsali na drsališču v Murski 
Soboti. Dejavnost drsanja bodo izvajale vzgojiteljice, za pomoč pri spremstvu otrok 
pa jim bodo pomagale pomočnice vzgojiteljice in zunanji izvajalci. Strošek najema 
drsalk (kdor ne bo imel svojih) bodo poravnali starši neposredno na drsališču. 
Dejavnost učenja rolanja bo vzgojiteljica Marija Brest v enoti Tišina izvajala en 
teden jeseni in en teden spomladi. 
 

3.3.7 Popoldanske dejavnosti za male šolarje 
Letos je v dejavnost za male šolarje vključenih 17 otrok, ki so neposredno pred 
vstopom v 1. razred OŠ. Dejavnost vodi tim vzgojiteljic, odgovorna izmed njih pa je 
strokovna vodja in vzgojiteljica Jožica Merlak. Pri izvajanju posameznih dejavnosti 
pomagajo pomočnice vzgojiteljic. 
Dejavnost poteka od oktobra naprej v obeh enotah vsak dan med 12.00 in 13.00. 
 
Kratek opis posameznih dejavnosti: 

• Igrajmo se s števili: Otroci se bodo pri tej dejavnosti preko igre, štetja, pisanja, 
opazovanja, razvrščanja, likov, merjenja in drugih nalog učili osnove 
matematike. 

• Črkarija: Glavni namen te dejavnosti je spodbujanje jezikovne zmožnosti, kjer 
otrok spoznava črke, se uči brati in samostojno pripovedovati, razvija 
motoriko ustnic in jezika ter izvaja vaje za pravilno dihanje. 
Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic in drugih literarnih del otrok razvija 
zmožnost domišljijske rabe jezika, spoznava moralno-etične dimenzije, s 
književno osebo se identificira ter doživlja književno dogajanje. 

• Spretni prstki ustvarjajo: Za razvoj inteligence so ključnega pomena prstne 
spretnosti. Spodbuda za aktivnosti bodo izbrane zgodbe iz svetovne literature, 



 

~ 15 ~ 

ki jim bodo otroci prisluhnili in se vanje vživljali. Miselne procese bodo razvijali 
na matematičnem in jezikovnem področju s pomočjo dejavnosti, ki 
zaposlujejo prstke: origami, vozlanje, prepletanje, zapenjanje, odpenjanje, 
odtiskovanje, trganje, mečkanje, rezanje, lepljenje, prstne igre … 

• Vadbena ura: V predšolskem obdobju je pomembno, da otrok pridobi čim bolj 
pestro in široko paleto gibalnih izkušenj, saj to pomembno vpliva na otrokov 
celostni razvoj. 

• Folklora: Otrok se seznani z raznimi kulturami in tradicijami. Dejavnost 
vključuje rajalne igre, skupinske plese, izštevanke, narodne noše, spoznavanje 
ljudskih običajev … 

 

3.3.8 Letovanje 
Na željo staršev bomo tudi letos izvajali dejavnost letovanja za otroke, ki so pred 
vstopom v OŠ. Stroške za letovanje bodo krili starši, Zavod pa bo poskrbel za 
spremstvo otrok na letovanju, program letovanja in nemoteno delo v vrtcu v času 
letovanja. Dejavnost bo potekala od 24. do 26. 5. 2023. 
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3.4 DRUGI PROJEKTI 
 
Vzgojiteljice se bodo po lastni presoji glede na potrebe, ustvarjalnost, možnost 
otrok v oddelku, posameznike ali celo skupino vključevale v posamezne projekte, ki 
jih za vzgojno-izobraževalne zavode organizirajo in pripravljajo druge ustanove. 
V obeh enotah Vrtca Lavra pa se bomo vključili v sledeče projekte: 
 

3.4.1 Dan brez avtomobila 
V okviru Evropskega tedna mobilnosti, 16.–22. 9. 2022, bomo organizirali 
kolesarjenje in podobne aktivnosti na parkirišču pred vrtcem v obeh enotah. 
 

3.4.2 Otroci za varnost v prometu 
Mali šolarji se bodo vključili v projekt, ki ga organizira NIJZ Murska Sobota. 
Oblikovali bodo spodbudne likovne izdelke, ki jih bodo pristojni razdelili med 
voznike v dneh pred 11. 11. 2022. 
 

3.4.3 Sobivanje 
S projektom želimo pristopiti k trajnostnemu razvoju na okoljskem, socialnem, 
gospodarskem in kulturnem področju. V sklopu programa »Šola sobivanja«, bomo 
v šolskem letu 2022/23 sodelovali pri naslednjih projektih: Varno v vrtec in šolo, 
Spodbujamo prijateljstvo, Ti meni danes, jaz tebi jutri, Živim zdravo, Energetsko 
znanje za odgovorno ravnanje, Pestrost slovenskih voda, Slovenija – kot jo vidimo 
otroci in Eko kartica. Izvedba projektov bo odvisna tudi od trenutnih epidemioloških 
razmer in pristopa partnerjev Sobivanja. V projekt se bodo vključile vse skupine. 
 

3.4.4 Zdravje v vrtcu 
NIJZ že več let organizira in vodi program "Zdravje v vrtcu". Ker se zavedamo, da je 
predšolsko obdobje čas, ko si otroci pridobijo temeljne življenjske izkušnje, 
oblikujejo stališča, vzorce vedenja, način prehranjevanja in drugo, bomo tudi letos 
z vključitvijo v ta projekt zavestno ustvarjali okolje, ki bo otrokom pomagalo k zdravi 
celostni rasti. Koordinatorka programa v vrtcu je Nataša Horvat. V program pa se 
bodo vključile skupine Sonce, Slončki in Ovčke. 
 

3.4.5 Varno s soncem 
V program bo vključen celoten vrtec in v tem času se bodo otroci skozi usmerjene 
dejavnosti in med igro v igralnici, na igrišču in na izletih naučili varovati pred 
škodljivimi posledicami sončnih žarkov. Projekt bomo izvajali od svetovnega dneva 
Sonca 28. 5. 2023 do konca septembra. Glede na škodljivo delovanje sončnih žarkov 
že v zgodnji pomladi vzgojiteljice preventivne ukrepe izvajajo že prej. 
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3.4.6 Tradicionalni slovenski zajtrk 
Projekt z naslovom Zajtrk s sadjem – super dan! bo potekal v petek, 18. 11. 2022. 
Izvajajo ga vse vzgojiteljice. Temeljni poudarek projekta je, da se otroci seznanijo z 
doma pridelanimi živili. Namen projekta je, da se ob tej priložnosti vzpostavijo tudi 
kontakti za neposredno sodelovanje med ponudniki lokalno pridelane hrane in 
vzgojno-izobraževalnimi zavodi z željo vzpostavitve t. i. kratkih verig. 
 

3.4.7 Cici Vesela šola 
V stalni vzgojno-izobraževalni rubriki revij Cicido in Ciciban najdemo iskriva in 
zabavna poučna besedila z različnih področij: kulture, športa, socialnega učenja, 
družbe, naravoslovja, tehnike … V sklopu Cici Vesele šole so tako objavljene skrbno 
premišljene igrive didaktične naloge za razvijanje številskih in prostorskih predstav, 
razvrščanja, logičnega mišljenja … Ob koncu šolskega leta otroci preverijo svoje 
znanje na Cici veselošolskem dnevu. Otroci so izrecno povabljeni, da si med seboj 
pomagajo. 
 
Vsi sodelujoči dobijo Cici pohvalo – posebno diplomo z modrim medvedkom. V 
enoti Tišina vodi projekt vzgojiteljica Klavdija Gazdag, v enoti Murska Sobota pa 
vzgojiteljica Mateja Barat. 
 

3.4.8 Beremo skupaj 
Vključili se bomo v projekt Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo potekal od 8. 
9. do 9. 10. 2022. Dejavnost spodbujanja branja bomo razširili na vse šolsko leto z 
bralno značko, dramskimi predstavami vzgojiteljic za otroke, svetopisemskimi 
uricami in drugimi bralnimi dejavnostmi za otroke in starše. 
 

3.4.9 Natečaji 
Preko vsega leta bomo spremljali razpise natečajev. Vzgojiteljice bodo sodelovale 
ne tistih, za katere bodo presodile, da so primerni in zanimive za otroke njihove 
skupine in v pomoč pri pedagoškem delu. 
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3.5 DODATNE DEJAVNOSTI V PROSTORIH VRTCA LAVRA 
 
Dodatne dejavnosti v prostih vrtca Lavra v šolskem letu 2022/23 niso predvidene. 
 

3.6 KONFESIONALNE DEJAVNOSTI V PROSTORIH VRTCA LAVRA 
 
Vrtec Lavra je katoliški vrtec s koncesijo. Zato se zavedamo, da smo dolžni delovati 
v skladu z 72. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. 
in 25/17 – ZVaj), ki pravi: 
"V javnih vrtcih in šolah ni dovoljena konfesionalna dejavnost. V vrtcih in šolah s 
koncesijo je konfesionalna dejavnost dovoljena, kadar se izvaja zunaj programa, ki 
se opravlja kot javna služba. Konfesionalna dejavnost je dovoljena v vrtcih in šolah 
s koncesijo, če časovno ne prekinja in prostorsko ne ovira programa, ki se izvaja kot 
javna služba. Izvajanje konfesionalne dejavnosti mora biti organizirano tako, da 
tistim, ki se ne želijo udeležiti te dejavnosti, omogoča nemoten prihod in odhod. 
Konfesionalna dejavnost iz prejšnjega odstavka tega člena obsega: 

– verouk ali konfesionalni pouk religije s ciljem vzgajati za to religijo; 
– pouk, pri katerem o vsebinah, učbenikih, izobraževanju učiteljev in primernosti 

posameznega učitelja za poučevanje odloča verska skupnost; 
– organizirane religiozne obrede." 

 
Pri izvajanju programa javne službe izhajamo iz Kurikuluma za vrtce, ki je temeljni 
dokument, pri čemer upoštevamo odzivnost otrok, organizacijo življenja v vrtcu, pa 
tudi vpetost vrtca v širše okolje. 
 
Dnevni program javne službe izvajamo v vrtcu 6 ur, in sicer od 9.00 do 15.00. 
Poldnevni program javne službe, če bo nastala potreba, pa bomo izvajali 4 ure, od 
9.00 do 13.00. 
 
V primeru izvajanja konfesionalnih dejavnosti v prostorih Vrtca Lavra, so le-te 
organizirane v soglasju z ustanoviteljem in koncendentom tako, da tistim, ki se jih 
ne želijo udeležiti, omogoča nemoten prihod in odhod. Prav tako časovno ne 
prekinjajo in ne ovirajo programa, ki se izvaja kot javna služba. Če se kdo od otrok 
ne želi vključiti v katero izmed njih, mu je omogočeno, da se gre igrat v (drugo) 
igralnico, kjer mu je ponujena druga dejavnost. Prav tako upoštevamo starše, če 
izrazijo željo, da se njihov otrok ne vključi v te vrste dejavnosti. 
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Starši so bili na to možnost izbire o vključenosti opozorjeni ob vpisu otroka v vrtec. 
Prav tako je bil s tem seznanjen svet staršev na prvi seji 12. 9. 2022. 
Konfesionalne dejavnosti izvajamo v času do 9. ure ter popoldne po 15. uri. 
Največkrat se te dejavnosti izvajajo v osrednjem prostoru oz. v enoti Tišina v eni 
izmed igralnic ob upoštevanju smernic in navodil NIJZ za preprečevanje covid-19. 
 

3.7 PRAZNOVANJA V VRTCU 
 

3.7.1 Praznovanje otrok 
Rojstni dan 

– Otroku voščimo, mu narišemo risbice in podarimo majhno darilo; 
– torta iz sadja; 
– če želijo, lahko starši prinesejo en priboljšek za skupino (sladko ali slano, v 

zaprti embalaži). 
 
God 

– Otroku voščimo, damo podobico; 
– razdelimo nekaj iz skupne vrtčevske omare. 

 
Praznovanja otrok se izvajajo po posameznih skupinah ob upoštevanju smernic in 
navodil za preprečevanje širjenja covida-19. Če bodo starši ob praznovanju 
rojstnega dneva ali godu otroka prinesli kaj v dar, bomo to dali v skupno vrtčevsko 
omaro. 
 

3.7.2 Praznovanje zaposlenih 
– Slavljenec praznuje rojstni dan in god v svojem vzgojnem oddelku, kjer mu 

otroci voščijo; 
– za god direktor ali ravnateljica vrtca na pedagoškem sestanku izreče voščilo in 

izroči darilo. 
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4 SODELOVANJE S STARŠI IN DRUŽINAMI OTROK 
 
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. 
 
Sodelovanje med vrtcem in starši je pomembno zaradi usklajenega vzgojno-
izobraževalnega delovanja, ki je ključno za dobro počutje otrok in kakovost 
predšolske vzgoje. Za uspešno vzgojo je pomembno, da se vzgojni funkciji družine 
in vrtca čim bolj povezujeta in prepletata in da se med njima razvije partnerski 
odnos za skladnejše delovanje in uresničevanje otrokove dobrobiti. Program 
sodelovanja s starši načrtujemo skladno z načeli, ki so opredeljena v Kurikulumu za 
vrtce. 
 
Preko oglasnih desk bodo starši informirani o poteku dela v oddelku, organizaciji 
izletov, ogledov, predstav, našli pa bodo tudi povabila za sodelovanje in zahvale. 
Nekatera obvestila bodo starši prejeli tudi preko e-pošte. 
 
Pogovorne ure bodo potekale po dogovoru z vzgojiteljicami. 
 
Družabna srečanja posameznih oddelkov oz. enot (izleti in pohodi, delavnice, 
igralne urice, nastopi otrok, skupna praznovanja, sodelovanje v zvezi s projekti, dan 
odprtih vrat …) bodo organizirana v skladu z možnostmi. 
 
Organizirali bomo predavanja in izobraževalne delavnice za starše, ki bodo 
brezplačne. 
 
Starši imate pravico do: 

• postopnega uvajanja otoka v vrtec in v različne programe; 

• sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku, pri čemer 
morate starši upoštevati strokovno avtonomnost vrtca; 

• svobodnega vključevanja otrok v konfesionalne dejavnosti, ki jih izvajamo v 
prostorih vrtca; 

• vpogleda v programe za predšolske otroke (Kurikulum za vrtce); 

• izmenjave informacij in do poglobljenega pogovora o otroku s strokovnimi 
delavci vrtca (vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice, ravnateljica in drugih); 

• sodelovanja v svetu staršev in svetu zavoda; 

• zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. 
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Otroci imajo pravico: 

• biti sprejeti in ljubljeni; 

• čutiti se varni in spoštovani; 

• do enakih možnosti ob upoštevanju razlik; 

• do zagotovljenih možnosti za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in 
kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesne in duševne 
značilnosti; 

• do pridobivanja novih znanj. 
 
V vrtcu se trudimo, da bi se vsi, ki vstopijo vanj, čutili sprejeti, zagotavljamo 
strokovno ravnanje do vašega otroka, starše pa prosimo, da: 

• s prihodom in odhodom otroka iz vrtca seznanite strokovno delavko; 

• zagotovite za spremstvo otroka v vrtec in iz njega osebo, ki ste jo navedli v 
Pogodbi o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca, oz. da 
prej sporočite, če bo to katera druga polnoletna oseba; 

• odsotnost otroka javite do 8. ure zjutraj; 

• odsotnost otroka v juliju in/ali avgustu (staršem se odšteje celotni znesek 
dnevne oskrbnine) najavite s posebno vlogo najkasneje do 23. junija; 

• odsotnost med šolskim letom, v času šolskih počitnic in praznikov najavite 
vsaj 7 dni prej; 

• bolnega otroka, otroka, ki se ne počuti dobro ali kaže znake bolezni, zadržite 
doma; 

• pravočasno in redno izpolnjujete finančne obveznosti do vrtca; 

• sproti sporočate spremembe o osebnih podatkih; 

• zagotovite, da otrok v vrtec ne prinaša nevarnih predmetov in igrač; 

• otroka oblečete in obujete za sproščeno igro in primerno vremenu; 

• poskrbite, da imajo v nahrbtniku ustrezna rezervna oblačila; 

• upoštevate sprejete dogovore in navodila ter naš poslovalni čas. 
 
Predšolske otroke sprejemamo od 11. meseca otrokove starosti do vstopa v šolo. 
Na podlagi evidenčnega vpisa načrtujemo oddelke in potrebno število zaposlenih. 
Skupine se oblikujejo s 1. septembrom tekočega leta. 
 
Vpis otrok je mogoč na podlagi prijav in prostih mest vse leto, vendar je potrebno 
oddati vpisnico (dobite jo na spletni strani vrtca ali na upravi zavoda) najkasneje do 
15. aprila za vpis otroka v naslednje šolsko leto. 
 
Starše nato pisno obvestimo o sprejemu otroka v vrtec. Če je za sprejem v vrtec več 
prijav kot je prostih mest, o sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok na podlagi 
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Pravilnika o kriterijih za sprejem otrok v Zasebni vrtec Lavra Murska Sobota z dne 
31. 8. 2011 in Aneksa k temu pravilniku z dne 12. 9. 2016. 
 
Ko je otrok sprejet v vrtec, starše pisno obvestimo in povabimo k podpisu Pogodbe 
o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. S sklenitvijo pogodbe 
se šteje, da je otrok vključen v vrtec. 
 

Pred vstopom otroka v vrtec je potrebno prinesti Potrdilo o zdravstvenem stanju 
otroka. 

 
Izpis otroka se opravi z zadnjim dnem v mesecu. Izpis sredi meseca je mogoč le v 
primeru selitve družine v drug kraj ali na osnovi priporočila zdravnika, ki odsvetuje 
skupinsko varstvo. Izpis zaradi odhoda v šolo se lahko opravi 25. 6. (določen kot 
zadnji šolski dan). Izpisnica (dobite jo na spletni strani vrtca ali na upravi zavoda) 
mora biti oddana 15 dni pred izpisom. 
 
O višini plačila odloča pristojni Center za socialno delo (CSD), kjer starši en mesec 
pred vključitvijo otroka v vrtec oddajo izpolnjen obrazec Vlogo za uveljavljanje 
pravic iz javnih sredstev za znižanje plačila vrtca. Na CSD dobijo tudi vse potrebne 
informacije glede višine plačila vrtca. Staršem pripada pravica do znižanega plačila 
vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se jo za 
obdobje enega leta. To pomeni, da morate starši en mesec pred potekom odločbe 
vložiti novo vlogo. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih omogoča, 
da se staršem subvencija za vrtec prizna za nazaj, vendar največ za dva meseca, in 
to v primerih, če so starši zamudili rok za oddajo vloge. Za to je potrebno v 
računovodstvu Miklavževega zavoda Murska Sobota izpolniti izjavo, na podlagi 
katere potem računovodstvo pripravi poračune za nazaj. Če ponovno uveljavljate 
pravico do znižanega plačila vrtca, lahko vložite enostavnejšo Vlogo za ponovno 
uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca. Če imate dva in več 
otrok v vrtcu, starši plačate za starejšega otroka plačilo v višini plačilnega razreda, 
ki vam je določen z odločbo CSD-ja, za mlajšega otroka plačate 30-% delež plačila, 
ki vam je določen v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca. V celoti je do 
brezplačnega vrtca upravičen tretji in vsak naslednji otrok iz družine, zanj se 
zagotavljajo sredstva v višini plačila staršev iz državnega proračuna. 
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4.1 NAČINI SODELOVANJA 
 
❖ Postopno uvajanje otroka v vrtec: Za starše novincev imamo uvodni sestanek, 

kjer jih seznanimo z delovanjem vrtca in posebnostmi uvajanja. Starši so ob 
vključitvi določen čas skupaj z otrokom v oddelku in postopoma podaljšujejo čas 
samostojnega bivanja otroka v vrtcu. 

❖ Gojimo sprotno izmenjavanje informacij med starši in vzgojiteljicami ob 
vsakodnevnih stikih (predvsem ob prihodu in odhodu otroka iz vrtca). 

❖ Poglobljen razgovor o otroku na pogovornih urah (v dogovoru z vzgojiteljico). 
❖ Roditeljski sestanek (september). 
❖ Seznanjanje staršev z vzgojnim delom in programom: Reden komunikacijski 

kanal je oglasna deska, na kateri so poleg informacij o programu tudi razne misli, 
obvestila, vabila, fotografije ipd. 

❖ Svet staršev in svet zavoda. 
❖ Različne oblike druženja (praznovanja, delavnice …). 
❖ Sodelovanje staršev pri izvedbi programa (prireditve, delavnice, zaključni 

piknik …). 
❖ Srečanja za družine otrok, skupna praznovanja, izleti … 
❖ Vrtec med starši načrtno spodbuja medsebojno spoznavanje, povezovanje, 

pomoč in solidarnost (npr. družabna srečanja po oddelkih, urejanje igrišča …). 
 

4.1.1 Športno popoldne 
V sodelovanju s starši bomo v jesenskem času (predvidoma oktobra 2022) pripravili 
športno popolne za vse družine otrok, in sicer za enoto Tišina za oba oddelka, v 
enoti Murska Sobota pa po posameznih oddelkih. Športno popoldne je lahko 
izvedeno tudi v obliki pohoda družin v septembru, in sicer na letališče Rakičan, kjer 
bo možnost ogleda vzleta toplozračnih balonov. 
 

4.1.2 Srečanje družin v vrtcu 
V soboto, 26. 11. 2022, bomo pripravili srečanje družin otrok iz obeh enot. Potekalo 
bo ob 9.00 v Murski Soboti. Program pripravlja vzgojiteljski zbor. Predavanje za 
starše bo imela ga. Mojca Belcl Magdič. Za zaključek bomo imeli blagoslov 
adventnih vencev. 
 

4.1.3 Praznik staršev 
Na prireditvi, kamor bodo povabljeni vsi starši, se bodo otroci s pesmijo, 
deklamacijo, dramatizacijo idr., zahvalili staršem za vse, kar živijo in delajo zanje. 
Ob koncu prireditve bodo svojim staršem izročili darilo, ki ga bodo sami izdelali v 
vrtcu. Praznik staršev bo potekal v tednu družine v marcu 2023 po enotah. 
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4.1.4 Srečanje z babicami in dedki 
V petek, 25. 11. 2022, bo v obeh enotah organizirano srečanje z babicami in dedki, 
na katerem bodo skupaj s svojimi vnuki pletli adventne venčke. 
V aprilu 2023 bomo organizirali delovno akcijo v obeh enotah, kjer bomo uredili 
zunanjo okolico vrtcev. 
V maju 2023 bomo organizirali molitveno uro za babice in dedke, nato pa šmarnično 
srečanje in veselo druženje skupaj z otroki na igrišču. 
Iskali bomo še druge načine, da bi poživili sodelovanje. 
 

4.1.5 Srečanje družin oddelka 
Srečanje družin posameznega oddelka bo potekalo v naravi. Termin določi na 
roditeljskem sestanku vsak od oddelkov. 
 

4.1.6 Zaključek šolskega leta in slovo od malih šolarjev 
Ob zaključku šolskega leta bomo v sodelovanju s starši pripravili srečanje, in sicer 1. 
in 2. junija 2023. Srečanje se bo odvijalo po enotah. 
 

4.2 SVET STARŠEV 
 
Vsak oddelek vrtca ima v svetu staršev dva predstavnika. Skupaj jih je deset. Izmed 
teh izberejo predsednika, ki tudi skliče svet staršev. Svet se sestane vsaj dvakrat 
letno. 
 
Svet staršev ima naslednje pristojnosti: 

• predlaga nadstandardne programe; 

• daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah; 

• daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in 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 v svet zavoda; 

• opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
 
Člani sveta staršev 2022/23 so bili izvoljeni v posameznih oddelkih 6. in 7. 9. 2022. 
Na svoji prvi seji 12. 9. 2022 so dali pozitivno mnenje k celotnemu Letnemu 
delovnemu načrtu Vrtca Lavra 2022/2023 ter soglasje k vsem obogatitvenim 
dejavnostim in drugim projektom, ki so predvideni za letošnje šolsko leto. 
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Člani sveta staršev 2022/23 so: 
 

 
Predsednica sveta staršev je Ines Sukič. 
 
Predstavniki staršev v svetu zavoda: iz enote Murska Sobota Ines Sukič in Marko 
Žerdin ter iz enote Tišina Mojca Strnišnik. 
 

4.3 POMOČ STARŠEM 
 
Pri reševanju posameznih problemov pomagamo staršem in jih usmerjamo k 
različnim zunanjim strokovnjakom in institucijam. Nosilci naloge so: ravnateljica, 
vse strokovne delavke in svetovalna delavka v vrtcu. 
 

 Razgovori in napotitev staršev in otrok z govornimi motnjami k logopedu; 

 razgovori s starši otrok, ki kažejo znake vedenjskih motenj, in svetovanje za 
obisk razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo Rakičan; 

 stalni stiki s centrom za socialno delo pri morebitnih težavah in problemih v 
skupini in doma; 

 sodelovanje s Strokovnim centrom Pomurje; 

 sodelovanje z razvojno ambulanto s centrom za zgodnjo obravnavo Rakičan. 
 

  

 Ime in priimek Elektronski naslov Telefon 

Slončki 
Stanko Čerpnjak stanko.cerpnjak@guest.arnes.si 041 612 496 

Tadeja Madjar Stajnko tadejam@yahoo.com 041 374 920 

Ovčke 
Klara Žerdin klarica33@gmail.com 051 259 963 

Boris Sapač   

Medvedki 
Doris Kološa doris@pro-ing.si 031 657 558 

Ines Sukič ines.sukic@gmail.com 031 547 382 

Oblak 
Damjana Pajžlar pajzlar.damjana@gmail.com 041 752 643 

Janja Škrlec janja.skrlec@gmail.com 040 513 744 

Sonce 
Timoteja Omar timoteja.omar@gmail.com 031 704 955 

Anja Rajbar anja.rajbar@gmail.com 041 899 123 

mailto:stanko.cerpnjak@guest.arnes.si
mailto:tadejam@yahoo.com
mailto:klarica33@gmail.com
mailto:doris@pro-ing.si
mailto:ines.sukic@gmail.com
mailto:pajzlar.damjana@gmail.com
mailto:janja.skrlec@gmail.com
mailto:timoteja.omar@gmail.com
mailto:anja.rajbar@gmail.com
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4.4 SKLAD VRTCA LAVRA 
 
Na podlagi sklepa sveta zavoda o ustanovitvi Sklada Vrtca Lavra dne 29. 2. 2016 je 
bil na prvi (konstitutivni) seji 19. 5. 2016 ustanovljen Sklad Vrtca Lavra. 
 
Sklad upravlja upravni odbor, ki ga imenuje svet staršev Vrtca Lavra. Mandat članov 
upravnega odbora traja dve leti. Upravni odbor sestavljajo: 

• ustanovitelj Miklavževega zavoda Murska Sobota oz. njegov namestnik: Goran 
Kuhar; 

• trije predstavniki delavcev vrtca, ki jih predlaga svet zavoda: Liljana Obal 
Zrnko, Klavdija Gazdag in Liljana Horvat; 

• trije predstavniki staršev, ki jih predlaga svet staršev: Boris Sapač, Štefan 
Hozjan in Mojca Strnišnik. 

 
Predsednik upravnega odbora sklada je Mojca Strnišnik. 
 
Finančna sredstva, pridobljena preko sklada vrtca, omogočajo dvig kvalitete 
vzgojno-izobraževalnega dela. Preko sklada lahko pomagamo socialno šibkim 
varovancem ter spodbujamo razvojne in raziskovalne dejavnosti otrok in 
zaposlenih. 
 
Sredstva, zbrana na računu donatorskega sklada, bodo namenjena za izboljšanje 
pogojev igre in življenja otrok v prostorih vrtca in na vrtčevskih igriščih. O 
razporeditvi sredstev bo odločal upravni odbor sklada na predlog staršev, 
zaposlenih in direktorja vrtca. 
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5 SODELOVANJE Z OKOLJEM 
 

• Z občinama Murska Sobota in Tišina v vsem, kar se nanaša na medsebojne 
obveznosti po koncesijskih pogodbah; 

• obisk župana občine Tišina v enoti Tišina bo predvidoma oktobra 2022, župana 
Mestne občine Murska Sobota pa predvidoma decembra 2022; 

• z gasilskimi društvi pri izvedbi evakuacijske vaje; 

• z Zavodom RS za šolstvo pri reševanju strokovne problematike, izobraževanju 
strokovnih kadrov in drugih nalogah; 

• s Centrom za socialno delo Murska Sobota; 

• z Domom starejših občanov Rakičan (enota v Murski Soboti); 

• z drugimi vrtci (zlasti v Murski Soboti in na Tišini); 

• z osnovnimi šolami v Murski Soboti; 

• s knjižnico Murska Sobota (izposoja knjig, ura pravljic, udeležba pri kulturnih 
prireditvah, obveščanje staršev o kulturnem dogajanju); 

• z Zavodom za zaposlovanje (sprejemamo kandidate, ki so napoteni k nam preko 
javnih del); 

• z domačo župnijo (seznanjanje župljanov z dejavnostjo vrtca v okviru zavoda, 
udeležba otrok in družin pri praznovanjih, obiski duhovnikov in škofa v vrtcu); 

• s prakso dijakov in študentov. 
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6 MATERIALNI IN DRUGI POGOJI V ZAVODU 
 
Vrtec se je iz zasebne hiše (stari vrtec) 8. 2. 1999 preselil v pritličje župnijske stavbe, 
ki je bila adaptirana in na novo opremljena za potrebe vrtca. Z nastankom škofije 
Murska Sobota je lastništvo stavbe prešlo na škofijo. 
 
Vrtec je s 1. 9. 2009 doživel razširitev, in sicer v župnijo in občino Tišina. Župnija je 
stavbo poleg cerkve, katere lastnica je, pripravila za dejavnost predšolske vzgoje. 
Tudi veliko travnato igrišče za stavbo je v uporabi vrtca. 
 
Jeseni 2013 se je v Murski Soboti vrtec selil v novo gradnjo, ki se nahaja ob župnišču. 
Od 1. 10. 2013 dalje v Miklavževem zavodu Murska Sobota deluje organizacijska 
enota Kuhinja Anica, ki zavod v celoti oskrbuje s prehrano (tudi na dislocirani enoti 
Tišina). 
 
Vrtec z ekonomsko ceno zagotavlja sredstva za stroške dela zaposlenih v vrtcu, 
stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa, in stroške živil za 
otroke. Za vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževanje in investicije, namenska 
sredstva in vlaganje v osnovna sredstva v enoti Murska Sobota skrbi ustanovitelj – 
župnija Murska Sobota. Za dislocirano enoto Tišina na podlagi pogodbe z dne 14. 7. 
2009 skrbi župnija Tišina. 

7 ZAKLJUČEK 
 
Letni delovni načrt vrtca je nastal na podlagi poročila in evalvacije dela minulega 
šolskega leta, smernic ravnateljice za načrte oddelkov ter drugih strokovnih 
delavcev in vodij. Obravnavan je bil na vzgojiteljskem zboru in Svetu staršev v 
septembru 2022. Vsebuje vsa pomembna področja dela vrtca in se nanaša 
predvsem na pedagoško izvajanje programa. Namenjen je delavcem vrtca, staršem 
in ustanovitelju. 
 
Vrtec si pridružuje pravico do organizacijskih ali vsebinskih sprememb LDN zaradi 
drugačnih okoliščin ali novonastalih situacij. 
 
 
 
Ravnateljica Direktor 
Jožica Merlak Mitja Perš 
 



 

 

 
 


