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Na podlagi 21. člena Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 

besedilo, 25/08, 98/09 –ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 

ZUUJFO, 55/17 in 18/21) in 31. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – 

uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-

K), je SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE SREDIŠČE OB DRAVI na seji 28. 9. 2022 

sprejel Letni delovni načrt OŠ Središče ob Dravi za šolsko leto 2022/23, katerega del je tudi 

Letni delovni načrt vzgojno-varstvene enote Vrtec Navihanček.   

 

1. LOKACIJA VRTCA: 

Breg 41, Središče ob Dravi 

Tel. št.: 02 741 52 91 

 

2. POMOČNICA RAVNATELJICE ZA VODENJE VRTCA 

Katja Volgemut, dipl. vzgojiteljica 

 

3. POSLOVNI ČAS VRTCA: 

od 5.25 do 16.00 

 

 

4. TEMELJNE NALOGE VRTCA (2. člen ZVrt) so: 

- pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, 

- izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok, 

- ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. 

 

5. NAČELA PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCIH (3. člen ZVrt): 

Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in 

poteka po načelih:  

– demokratičnosti,  

– pluralizma,  

– avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,  

– enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki,  

– pravice do izbire in drugačnosti in  

– ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega  

   razvoja. 

6. CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE (4. člen ZVrt) 

– razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,  

– razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje    

   v skupinah,  

– razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4285
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4935
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2525
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0412
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   doživljanja in izražanja,  

– negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter  

   razvijanje neodvisnega mišljenja,  

– spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora,  

   kasneje pa tudi branja in pisanja,  

– spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,  

– posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega  

   življenja,  

– spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in  

– razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. 

 

7. PROGRAM VRTCA: 

 

V vrtcu poteka celodnevni program, ki traja 9 ur. 

Program vrtca poteka v vseh starostnih skupinah v skladu z letnim delovnim 

načrtom vrtca in letnim delovnim načrtom skupine po načelih kurikula, ki 

predstavlja potek življenja in dela v vrtcih. Zajema področja narave, družbe, 

jezika, gibanja, umetnosti in matematike. Otroci se ob igri učijo ter bogatijo 

svoje znanje in izkušnje.  

 

8. PREDNOSTNE NALOGE V LETU 2022/23:  

 

-  kakovostno vzgojno-izobraževalno delo, 

-  sodelovanje v projektu Erasmus+ - zagotavljanje profesionalnega,  

   družbenega, izobraževalnega in osebnega razvoja vzgojiteljev, 

- razvijanje projekta Obvodna pedagogika in delo na projektu Erasmus+, 

-  sodelovanje v projektu OBJEM: bralna pismenost in razvoj slovenščine, 

-  delo v centraliziranem multilateralnem evropskem projektu Fit4Kid  

   Network (Kids in Motion), v Fit programu Kako motivirati za učenje (na  

   kratko: Fit pedagogika). 

-  vključevanje metod dela za zgodnje spodbujanje razvoja nadarjenosti –  

   NTC (Nikola Tesla Center),  

-  skrb za varnost in zdravje otrok – program Mali sonček, projekt Tradicionalni   

   slovenski zajtrk v šolah in vrtcih, 

-  skrb za okolje – projekt Ekovrtec, 

-  spodbujanje strpnosti – projekt Pomahajmo v svet, 

-  medgeneracijsko povezovanje – projekt Simbioza giba, 

-  spodbujanje timskega dela in gradnja dobrega medsebojnega odnosa – projekt  

   Sobivanje. 
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9. SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST:   

 

Delovno mesto 

 

Delež  

delovnega 

mesta 

pomočnik ravnatelja za vodenje vrtca 1,00 

vzgojitelj  4,65 

vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja 5,15 

vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja (za pokrivanje 

zmanjšane obveze) 

0,05 

svetovalni delavec 0,17 

kuhar 1,39 

čistilec  0,56 

hišnik-vzdrževalec 0,28 

hišnik-vzdrževalec (dopolnitev delovne obveze) 0,12 

organizator prehrane in organizator zdravstveno-higienskega 

režima 

0,17 

poslovni sekretar 0,33 

računovodja 0,33 

SKUPAJ 14,20 

 

10. ZAPOSLENI 

 

10. 1.  STROKOVNI DELAVCI 

Za otroke skrbijo strokovno usposobljene vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic: 

 

Vzgojiteljice 

Katja PINTARIČ 

Anita KOSI 

Polona ROTAR MARČEC (sorazmerni delež) 

Monika PLOHL 

Helena PAJEK 

Katja VOLGEMUT (sorazmerni delež) 

Pomočnice  vzgojiteljice 

Mirjam SIMONIČ 

Nina KOVAČIČ (sorazmerni delež) 

Tjaša BURJAN 

Petra HORVAT 

Nina IVANČIČ 

Polona ROTAR MARČEC (sorazmerni delež) 
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Svetovalna delavka  

Nina KOSTRIC (sorazmerni delež) 

 

Organizatorka prehrane in organizatorka zdravstveno-higienskega režima 

 Ivanka JURGEC (iz VVZ Ormož, sorazmerni delež) 

 

Delavka za izvajanje dodatne strokovne pomoči (iz OŠ Stanka Vraza) 

- Martina Gjerek – inkluzivna pedagogika (sorazmerni delež) 

- Milena Mešterović Manić – logopedinja (sorazmerni delež) 

 

10. 2. ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSKI IN TEHNIČNI  

          DELAVCI 

Tajnica VIZ VI 

Silva DOVEČER (sorazmerni delež) 

Računovodstvo 

Klemen VIDMAR (računovodski servis) 

Kuharica 

Majda NEMEC 

Tina VRAZ (sorazmerni delež) 

Klaudia PETEK (za skupino v šoli) (sorazmerni delež) 

Čistilka 

Vesna HORVAT (sorazmerni delež) 

Hišnik - vzdrževalec 

Bojan GAVEZ (sorazmerni delež) 

 

11. ODDELKI 

 

V šolskem letu 2022/23 je vpisanih v vrtec 70 otrok (od tega 9 novincev), starih 

od enega do pet let. Razdeljeni so v pet skupin. 

 

   skupina starost število otrok v oddelku* 

1. skupina (homogeni oddelek) 1–2 leti 10 

2. skupina (homogeni oddelek) 2–3  leta 11 

3. skupina (homogeni oddelek) 3–4  leta 14 

4. skupina (heterogeni oddelek) 4–6 let 17 

5. skupina (homogeni oddelek) 5–6 let 18 

                                                  **SKUPAJ:  70 
* Podatki se nanašajo na dan 1. 9. 2022. 
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   skupina starost vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice 

1. skupina 1-2 leti Katja Pintarič, Mirjam Simonič  

2. skupina 2-3 leta Anita Kosi, Nina Kovačič 

3. skupina 3-4 leta Polona Rotar Marčec, Tjaša Burjan 

4. skupina 4-6 let Monika Plohl, Petra Horvat 

5. skupina 5-6 let Helena Pajek, Nina Ivančič 

 

 

12. PROSTORSKI POGOJI 

 

V poletju 2011 smo v celoti prenovili prvo igralnico. V poletju 2012 smo 

zamenjali okna na prvi in četrti igralnici, zamenjali radiatorje v prvi in četrti 

igralnici, v  celoti prenovili četrto igralnico, delno obnovili fasado in namestili 

nova ograjna vrata na obeh vhodih. Jeseni 2013 je bila izvedena energetska 

sanacija vrtca: zamenjava starih oken in vhodnih vrat, obnovitev preostalega 

dela fasade, toplotna izolacija. V  poletju 2014 smo tretjo  igralnico opremili z 

novim pohištvom. V poletju 2015 smo z novim pohištvom opremili še zadnjo, 

četrto igralnico. V poletju 2017 smo obnovili tla in stene v drugi igralnici ter 

namestili dvoje novih vrat v 1. igralnici. Jeseni 2020 je bila položena keramika 

na stopnicah pri vhodu za najmlajšo skupino in pred skladiščem za orodje. 

Septembra 2021 so se na novo uredile pohodne poti okrog vrtca (tlakovci).  

Igralnice po velikosti ne ustrezajo več veljavnim normativom o velikosti 

prostorov glede na število otrok v skupini in številu vpisanih otrok. Zato je 

zaradi prostorske stiske peta skupina nameščena v šoli. V prihodnjih letih se bo 

število otrok v šoli povečalo in ne bo več prostora za skupino vrtca v prostorih 

šole, zato se bo potrebno lotiti reševanja prostorskih težav. Najprimernejši način 

bi bil prizidek pri vrtcu.    

Med dodatnimi prostori potrebujemo: večnamenski prostor, prostor za 

individualno pomoč otrokom, zbornico, notranjo shrambo za igrače in igrala, 

zunanjo shrambo za igrače in igrala, zunanje sanitarne prostore za otroke in 

zunanje pokrite terase.  

Nekaj notranje opreme bo zaradi dotrajanosti potrebno še zamenjati.    

 

Površina vseh notranjih prostorov vrtca znaša 381,42 m².  

 

Na razpolago so 4 igralnice v naslednjem obsegu: 

Prostor Bruto površina prostorov v m²  

Igralnica za 1. skupino 42,00  

Igralnica za 2. skupino 42,00  

Igralnica za 3. skupino 40,00  

Igralnica za 4. skupino 49,00  
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Zaradi prostorske stiske v vrtcu je peta skupina od 1. 9. 2010 začasno 

nameščena v prostorih šole.   

 

Ostali prostori: 

Prostor Bruto površina prostorov v m² 

Kuhinja 21,40  

Shramba  3,91  

Hodnik pri kuhinji 6,72  

Hodnik pred kuhinjo 24,00  

Pisarna  8,00  

Garderoba pri vhodu 1 14, 60  

Predprostor pri vhodu 1 3,24 

Prostor za igrače pri igralnici 1 3,90 

Umivalnica pri igralnici 1 7,87 

WC pri igralnici 1 2,70 

Kabinet pri igralnici 1 4,37 

Shramba za čistila 2,94 

Garderoba za osebje 7,00 

WC za osebje 7,00 

Tuširnica za osebje  2,00 

Umivalnica pri igralnicah 2, 3, 4 9,30 

WC pri igralnicah 2, 3, 4 10,50 

Garderoba pri igralnicah 2, 3, 4 53,67 

Predprostor pri igralnicah 2, 3, 4 3,70 

Kotlovnica 5,75 

Shramba (zunanji vhod) 10,75 

 

13. DELO STROKOVNIH DELAVCEV 

 

Delo vzgojiteljic obsega: 

- pripravo na vzgojno delo, 

- načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela, 

- delo s starši, 

- sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu, 

- vodenje predpisane dokumentacije, 

- izvajanje delovnih nalog iz LDN vrtca in 

- drugo delo po nalogu ravnateljice. 

 

Vsaka vzgojiteljica pripravi v sodelovanju s pomočnico Letni načrt dela 

skupine, poročilo o delu ob koncu šolskega leta in samoevalvacijsko poročilo.  
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Delo pomočnic vzgojiteljic obsega: 

- sodelovanje z vzgojiteljico pri načrtovanju, izvajanju in pripravi 

vzgojnega dela v oddelku, 

- opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca, 

- izvajanje delovnih nalog iz LDN vrtca in 

- drugo delo po nalogu ravnateljice.  

 

Vsaka pomočnica sodeluje pri pripravi Letnega načrta dela skupine, pripravi 

poročilo o svojem delu ob koncu šolskega leta in samoevalvacijsko poročilo. 

 

 
PEDAGOŠKO-ORGANIZACIJSKE KONFERENCE VZGOJITELJSKEGA 

ZBORA: 

 
Konference vzgojiteljskega zbora: 
 

Zap. 

Št. 

DATUM Ura OBLIKA 

KONFERENCE 

VSEBINA – ŠTUDIJSKA 

TEMA 

 

NOSILEC  

1.  torek,  

7. 9. 2022 

15.30 Pedagoško - 

organizacijska 

LDN vrtca za šolsko leto 

2022/2023 

J. Munda, 

K. Volgemut 

2.  januar/februar 

2023 

16.00 Pedagoško - 

organizacijska 

Evalvacija opravljenega 

dela in načrtovanje dela do 

konca šolskega leta 

J. Munda, 

K. Volgemut 

3.  junij 2023 16.00 Pedagoško - 

organizacijska 

Evalvacija opravljenega 

dela in načrtovanje za 

naslednje šolsko leto 

J. Munda, 

K. Volgemut 

 

Strokovni aktiv vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic vodi Monika Plohl.                      

V šolskem letu 2022/23 planiramo tri srečanja strokovnega aktiva. 

Načrtovane teme:  

- izobraževanje ali predavanje na izbrano temo iz zdravstvene smeri (prva 

pomoč), 

- predstavitev diplomskih nalog pri katerih smo sodelovali strokovni 

delavci našega vrtca (študentki V. Janžekovič – tema s področja gozdne 

pedagogike, Š. Kumer – tema Montessori program v vrtcu), 

- logopedske delavnice (logopedinja iz OŠ S. Vraza Ormož), 

- izdelava dekoracije za ograjo vrtca. 
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Tandemsko načrtovanje dela (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) ter 

timsko načrtovanje dela (celoten tim):  

 

Tandem dan tandem celoten 

tim 

Katja PINTARIČ 

Mirjam SIMONIČ 

2. torek v mesecu Čas načrtovanja si določi 

vsak tandem sam glede na 

delovni čas v tekočem 

mesecu 

 

 

Zadnji 

torek v 

mesecu 

 

16.00 – 

16.30 

 

4. torek v mesecu 

Anita KOSI 

Nina KOVAČIČ 

3. sredo v mesecu 

4. torek v mesecu 

Polona ROTAR  

MARČEC 

Tjaša BURJAN 

2. torek v mesecu 

4. torek v mesecu 

Monika Plohl 

Petra HORVAT 

2. torek v mesecu 

4. torek v mesecu 

Helena PAJEK 

Nina IVANČIČ 

2. torek v mesecu 

4. torek v mesecu 

Vsaka vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice opravi 4 pedagoške ure 

tandemskega oz. timskega načrtovanja mesečno. 

 

SVETOVALNO DELO 

Staršem, otrokom in strokovnim delavcem vrtca je v pomoč svetovalna delavka 

Nina Kostric. Pri svojem delu se bo največ posvečala otrokom, ki imajo težave 

pri vključevanju v skupino, otrokom s posebnostmi v razvoju ter načrtovanju, 

izvajanju, spremljanju in evalviranju VI dela vrtca. Na voljo je tudi staršem, ki si 

željo pogovora, posveta ali pomoči. 

Pogovorne ure za starše s svetovalno delavko so enkrat na dva meseca v 

popoldanskem času in po dogovoru s starši v dopoldanskem času. 

Svetovalna delavka pripravi LDN svetovalne službe v vrtcu in je priloga LDN 

vrtca ter poročilo o opravljenem delu. 

 

DODATNA STROKOVNA POMOČ   

En otrok je trenutno prepoznan kot otrok s posebnimi potrebami in ima 

dodeljene ure dodatne strokovne pomoči, ki jih bosta izvajali naša svetovalna 

delavka in sodelavki iz OŠ Stanka Vraza Ormož: 

-   Milena Mešterović Manić - logopedinja 

-   Martina Gjerek – inkluzivna pedagoginja 
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ORGANIZATOR PREHRANE IN ORGANIZATOR ZDRAVSTVENO-

HIGIENSKEGA REŽIMA 

Delo poteka v skladu z delovnimi obveznostmi po pripravljenem LDN 

organizatorja prehrane in organizatorja zdravstveno-higienskega režima, ki je 

priloga LDN vrtca. Dela opravlja Ivanka Jurgec. 

 

14. ZADOLŽITVE IN NAROČILA:  

 

- dnevni pregled igrišča                Katja PINTARIČ 

- skupna dekoracija Mirjam SIMONIČ, Monika PLOHL 

- posteljnina in pralnica Mirjam SIMONIČ 

- glasbeni instrumenti Monika PLOHL 

- športni rekviziti Anita KOSI 

- urejanje okolja Mirjam SIMONIČ s pomočjo vseh 

pomočnic  

- knjižnica Katja PINTARIČ 

- poverjeništvo za tisk Katja VOLGEMUT 

- skrbništvo za skupne  materiale Katja VOLGEMUT 

- požarna varnost (PV) in  

  prva pomoč (PP) 

Mirjam SIMONIČ (PV) 

Nina IVANČIČ (PV) 

Monika PLOHL (PP) 

- skrb za hodnike                           Anita KOSI 

- skrb za skladiščne prostore         Petra HORVAT 

- skrb za visoko gredo  Mirjam SIMONIČ s pomočjo vseh 

vzgojiteljic in pomočnic 

- skrb za trto in sadno drevje         Petra HORVAT, Nina IVANČIČ 

- urejanje spletne strani vrtca in 

facebook strani 

Polona ROTAR MARČEC 

 

15. SODELOVANJE S STARŠI   

 

SKUPNI RODITELJSKI SESTANKI 

Skupna roditeljska sestanka bosta najmanj dva. 

- Prvi skupni roditeljski sestanek je bil v torek 30. avgusta 2022.  Namenjen 

je bil predstavitvi letnega delovnega načrta vrtca.   

- Drugi skupni roditeljski sestanek pa bo predvidoma marca, skupaj s starši 

učencev šole (predavanje). 

 

ODDELČNI RODITELJSKI SESTANKI      

Oddelčnih roditeljskih sestankov in srečanj s starši bo najmanj pet v letu. 

Prvi oddelčni roditeljski sestanki so bili 30. avgusta 2022. 
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Ostale oddelčne roditeljske sestanke in srečanja s starši organizirajo vzgojiteljice 

med letom po LDN oddelka. 

Pred začetkom šolskega leta (30. avgusta 2022) je bil tudi sestanek s starši otrok, 

ki bodo prvič začeli obiskovati vrtec.  

 

POGOVORNE URE S STARŠI  

Individualne popoldanske pogovorne ure staršev z vzgojiteljicami bodo enkrat 

mesečno v  popoldanskem času. Vzgojiteljice pred vsako pogovorno uro o tem 

obvestijo starše z obvestilom na oglasni deski skupine.  

 

Pogovorne ure bodo:    

vzgojiteljica dan ura 

Katja PINTARIČ 4. torek v mesecu 14.30 

Anita KOSI 3. sreda v mesecu 14.30 

Polona ROTAR MARČEC 3. sreda v mesecu 14.10 

Monika PLOHL 2. torek v mesecu 14.15 

Helena PAJEK 2. torek v mesecu 15.00 

 

Starši imajo možnost tudi vsakodnevnih krajših konsultacij z vzgojiteljicami.  

Vzgojiteljice bodo o izvedenih dnevnih dejavnostih obvestile starše s kratkim 

zapisom na oglasni deski vsake skupine (“iskrice dneva”). Prav tako bodo na 

oglasni deski sproti objavile  naslov tekočega tematskega sklopa.    

 

SVET STARŠEV   

Starši vsake skupine v vrtcu so v avgustu 2022 imenovali svojega predstavnika v 

Svet staršev vrtca. Pristojnosti Sveta staršev vrtca so določene v Zakonu o vrtcih 

in Pravilih OŠ Središče ob Dravi. 

 

Predstavniki staršev v  Svetu staršev vrtca so: 

Skupina Priimek in ime starša 

1. skupina Kaja Novak 

2. skupina Vanja Ritonja 

3. skupina Anja Majcen 

4. skupina Tadeja Bauman 

5. skupina Leon Kranjčec  

 

SVET ZAVODA      

Svet staršev vrtca imenuje svojega predstavnika v Svet zavoda.  

Predstavnica Sveta staršev vrtca v Svetu zavoda je  Urška Zidarič Marčec. 

Pristojnosti Sveta zavoda so določene v Zakonu o osnovni šoli in Pravilih OŠ 

Središče ob Dravi.  

Predstavnika zaposlenih vrtca v Svetu zavoda sta Anita Kosi in Nina Ivančič. 
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16. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI     

 

Za doseganje kakovostnejših rezultatov in raznovrstnosti izvedbenega 

kurikula, bomo program dela popestrili z obogatitvenimi dejavnostmi. 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI  
 

- POHODNIŠTVO – Nina Ivančič, Mirjam Simonič (letniki 2017, 2018) 

  Namen dejavnosti je oblikovanje pristnega, spoštljivega in kulturnega odnosa 

  do narave in oblikovanje pozitivnega odnosa do hoje v naravi kot najcenejše in   

  najbolj dostopne športne dejavnosti. 

 

- MINI VESELA ŠOLA – Polona Rotar Marčec, Helena Pajek (letniki 2017) 

  Namen dejavnosti je širiti znanje na področju kulturne oziroma estetske vzgoje,   

  socialnega učenja, družboslovja, naravoslovja, tehnike. Otroci rešujejo različne   

  naloge, iščejo rešitve, rešujejo grafomotorične vaje. 

 

- FOLKLORNE URICE – Monika Plohl, Katja Pintarič (letniki 2017, 2018)    

  Namen dejavnosti je ohranjati ljudske plese, pesmi, igre in običaje. 

 

- MALI MATEMATIK – Anita Kosi, Tjaša Burjan (letniki 2018, 2019) 

  Namen dejavnosti je razvijanje matematičnih spretnosti, mišljenja in izražanja  

  ter doživljanje matematike kot prijetne izkušnje med igro. 

 

 

OSTALE DEJAVNOSTI      
 

V nadaljevanju so po mesecih predstavljene še ostale dejavnosti. V internem 

načrtovanju imamo za vsako dejavnosti določene osebe, ki so zadolžene za 

koordinacijo dejavnosti. 

 

SEPTEMBER  

DEJAVNOST DATUM SKUPINA 
Varnost v prometu – sprehod s policistom 7. 9. 2022 

sreda 

Bučke, Pedenjpedi 

Snemanje oddaje Male nogice 8. 9. 2022 

četrtek 

Pedenjpedi  

Tematska razstava pri občini – Praznik buč 9. 9. 2022 

petek 

Vse skupine 

Jesenski tek v vrtcu  21. 9. 2022 

četrtek 

Vse skupine 

Tetka Jesen nas obišče  Vse skupine 

Orientacijski jesenski skupni pohod – projekt Mali 

sonček 

 Vse skupine 

Jesenska trgatev  Vse skupine 
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Preventiva zob  Vse skupine 

Jesenski kros na Gradišču 23. 9. 2022 Vse skupine 

    

OKTOBER  

DEJAVNOST DATUM SKUPINA 
Obvodna pedagogika – Medgeneracijsko sodelovanje  Cel mesec Vse skupine 

Teden otroka – različne dejavnosti na temo   

SKUPAJ SE IMAMO DOBRO 

3. 10. 2022 –  

7. 10. 2022 

Vse skupine 

Erasmus izmenjava – Vrtec Olga Ban, Pazin, Hrvaška 3. 10. 2022 –  

7. 10. 2022 

 Katja V., Helena 

P.  

Jabolčni piknik  7. 10. 2022 Vse skupine 

Skupne igre v telovadnici  Vse skupine 

Medgeneracijsko druženje – dopoldansko srečanje z 

babicami in dedki – pohod  

 Vse skupine 

Pravljična ura (Tomaž Sok Ivan)  Pedenjpedi 

Rad. Bučke 

Vaja evakuacije  Vse skupine 

Obisk čarovnice Mice in čarovniški ples 28. 10. 2022 Vse skupine 

Dejavnosti ob nacionalnem mesecu branja – Povezava 

med branjem in gibanjem 

 Vse skupine 

Preventiva zob  Vse skupine 

 

NOVEMBER 

DEJAVNOST DATUM SKUPINA 
Obvodna pedagogika – Turizem Cel mesec Vse skupine 

Tradicionalni slovenski zajtrk  18. 11. 2022 Vse skupine 

Obisk čebelarja  Vse skupine  

Pravljična ura (Tomaž Sok Ivan)   Prijatelji 

Pravljična ura  (Tomaž Sok Ivan)  Lunice, Bibe 

Ogled razstave malih živali v Ormožu in delavnice v 

Grajskem centru za družine 

 Pedenjpedi 

Rad. Bučke 

Tradicionalni prleški zajtrk  Vse skupine 

Mednarodni dan moških 19. 11. 2022 

(18.11.2022) 

Vse skupine 

Preventiva zob  Vse skupine 

 

DECEMBER – veseli december (praznovanja in rajanja) 

DEJAVNOST DATUM SKUPINA 
Krasitev jelke v garderobi vrtca in krasitev vrtca ter 

igralnic 

 Vse skupine 

Krasitev smreke pred občino  Vse skupine 

Obisk Miklavža in parklja  Vse skupine 

Obisk Babice Zime in delavnice na temo Zima  Vse skupine 

Novoletna predstava z obdaritvijo otrok v Sokolani  Vse skupine 

Kino dan – ogled risanega filma  Vse skupine 

Slavnostno kosilo pred božičem  Vse skupine 

Preventiva zob  Vse skupine 
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JANUAR  

DEJAVNOST DATUM SKUPINA 
Obvodna pedagogika – Prosti čas Cel mesec Vse skupine 

Skupne igra v telovadnici  Vse skupine 

Skupne igre na snegu  Vse skupine 

Dan brez igrač, igra z naravnimi materiali – vsak petek  Vse skupine 

Škratov pohod z baklami (pravljični junaki)  Vse skupine 

Preventiva zob  Vse skupine 

 

FEBRUAR – mesec kulture 

DEJAVNOST DATUM SKUPINA 
Seznanjanje s knjigo, ilustracijo, pravljico, pesmijo – igra 

Povodni mož (vzgojitelji) 

 Vse skupine 

Dan pravljic  Vse skupine 

Obisk šolske knjižnice (Prešernova poezija)  Vse skupine 

Priprave na pustovanje – pustni ples  Vse skupine 

Tedensko maskiranje  Vse skupine 

Dramska igra Bobek krofek  Vse skupine 

Sodelovanje na pustni povorki v Središču  Vse skupine 

Sodelovanje na pustni povorki v Ormožu  Pedenjpedi 

Rad. Bučke 

Fotografiranje skupin v pustnih maskah Foto Žalar  Vse skupine 

Sodelovanje z ZD Ormož - delavnice   Vse skupine 

Preventiva zob  Vse skupine 

 

MAREC 

DEJAVNOST DATUM SKUPINA 
Obvodna pedagogika – Šege in navade Cel mesec Vse skupine 

Sodelovanje s Petro Pleh – psi Aljaški malamuti  Vse skupine 

Obisk konjičkov (Poni)  Vse skupine 

Obisk tetke Pomladi – prvi pomladni dan  Vse skupine 

Spuščanje ladjic po Trnavi - Gregorjevo  Vse skupine 

Orientacijski pohod in iskanje velikonočnih jajčk – obisk 

Velikonočnega zajčka  

 Vse skupine 

Obrezovanje sadnega drevja in trte  Vse skupine 

Svetovni dan voda 22. 3. 2023 Vse skupine 

Mednarodni dan žensk 8. 3. 2023 Vse skupine 

Preventiva zob  Vse skupine 

Erasmus izmenjava – Vrtec Olga Ban, Pazin, Hrvaška    

 

APRIL 

DEJAVNOST DATUM SKUPINA 
Obvodna pedagogika – Rastlinstvo Cel mesec Vse skupine 

Skupni izlet – projekt Mali sonček  Vse skupine 

Sodelovanje z CSO - delavnice  Vse skupine 

Svetovni dan zemlje    Vse skupine 
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Preventiva zob  Vse skupine 

      

MAJ 

DEJAVNOST DATUM SKUPINA 
Obvodna pedagogika – Ekološki vidik Cel mesec Vse skupine 

Dan s konjeniki  Vse skupine 

Mini olimpijada v Ormožu  Letniki 2017 

Vrtec v naravi  Letniki 2017 

Pohod do Drave  Vse skupine 

Preventiva zob  Vse skupine 

 

JUNIJ 

DEJAVNOST DATUM SKUPINA 
Obvodna pedagogika – Vodne živali v potoku Trnava Cel mesec Vse skupine 

Zaključna prireditev vrtca 

 

 Vse skupine 

Planinski tabor   

Končni izlet – Po poti ob Dravi  Vse skupine 

Likovna kolonija v vrtcu Ljutomer  Pedenjpedi, 

Rad. bučke  

Preventiva zob  Vse skupine 

 

Skozi vse leto bodo potekale:    

-   Rekreativne ure v šolski telovadnici: vsak torek 9.40–10.25 

-   Praznovanje rojstnih dni  

-   Razstavljanje otroških  izdelkov v vrtcu in okolici 

-   Igralni dan – ob ponedeljkih (otrok si ta dan lahko prinese v vrtec svojo  

    najljubšo igračo) 

-   Zobozdravstvena preventiva (Špela Šerod in ZD Ormož) 

-   Bralni nahrbtnik v vseh skupinah 

-   Pedenjpedova bralna značka – skupini Pedenjped, Rad. bučke 

-   Plavalni tečaj (5-letniki) 

-   Športna značka  »MALI SONČEK« za otroke od 2. leta starosti 

-   Skupna srečanja prvošolcev in otrok, ki bodo drugo leto obiskovali prvi  

    razred 

-   Abonmajske predstave za otroke (Sklad vrtca) 

-   Seznanjanje z ekologijo: ločevanje odpadkov, varčevanje z energijo in   

    vodo 

-   Sprehodi in pohodi v bližnjo okolico 

-   Igre na igrišču vrtca 

-   Obiski policista, gasilcev, čebelarja, poštarja … 

-   Obiski kmetij, gasilskega doma, pošte, trgovine, konjarjev … 
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17. DODATNE DEJAVNOSTI V VRTCU  

 

Te dejavnosti organizirajo in izvajajo različni zunanji ponudniki. Starši plačajo 

stroške dodatnih dejavnosti. Dejavnosti se izvajajo, če je prijavljenih dovolj 

otrok. Dodatne dejavnosti potekajo praviloma od 14.30 ure dalje. V ponujene 

dejavnosti se vključujejo otroci po željah, interesih in sposobnostih s soglasjem 

staršev.  

 

Ponujamo naslednje nadstandardne dejavnosti: 

 Vrtec v naravi (mesec maj)   

 Planinski tabor (Planinsko društvo Ormož, v sodelovanju z vrtci Središče, 

Miklavž, Kog in Ivanjkovci) 

 PLESNA ANIMACIJA ZA OTROKE – animacije Mavrica (Domen in 

Nastja Rotar)  - skupine Prijatelji, Radovedne bučke in Pedenjpedi 

 

Nadstandardna ponudba vrtca je tudi fotografiranje ob koncu koledarskega leta 

in za pusta ter ob koncu šolskega leta. 

 

 

18. ZDRAVSTVENA VZGOJA V VRTCIH V SODELOVANJU Z ZD 

ORMOŽ        

 

Vsebine zdravstvene vzgoje za otroke v skupinah: 

- 3 delavnice na temo zdravja in varnosti v mesecu februarju 2023. 

 

Pregled v zobozdravstveni ambulanti v Središču: 

- vsaka skupina, 1-krat v letu. 

 

19. PROGRAMI in PROJEKTI 

 

Projekt  BRALNA PISMENOST IN RAZVOJ SLOVENŠČINE (OBJEM)   

 

Naš VIZ sodeluje v projektu OBJEM v vlogi implementacijskega/razvojnega 

VIZ-a. V projektu udejanjamo strategije prožnih oblik učenja. 

Prožne oblike učenja so oblike poučevanja in učenja, ki razvijajo/nadgrajujejo 

obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki 

tudi z vključevanjem novih tehnologij, pripomorejo k dvigu splošnih kompetenc 

otrok – pismenost, večjezičnost, matematična, naravoslovna, tehniška in 

inženirska kompetenca, digitalna kompetenca, podjetnost, osebnostna, družbena 

in učna kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna zavest in izražanje, 

hkrati pa razvijajo pri otrocih tudi ustvarjalnost in inovativnost, kritično 

mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost in odgovornost. 
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Uspešno izvedena strategija obsega celoviti načrtovanje, razvijanje in 

implementacijo pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta 

OBJEM, kar se udejanja na petih področjih: didaktičnem, organizacijskem, s 

premišljeno uporabo digitalnih tehnologij (IKT), z vključitvijo strategij v krovne 

dokumente in z izvajanjem strategije. 

Projekt koordinira ZRSŠ, financirata pa MIZŠ in ESS. 

Projekt v vrtcu koordinira Nina KOSTRIC.  

Projekt se zaključi 31. 10. 2022. 

 

Projekt EKOVRTEC  

 

Je mednarodni projekt, ki je namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o 

trajnostnem razvoju, med otroki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program. 

Otrok si skozi dejavnosti razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja 

nasploh. Uči se varovati svoje zdravje, uči se graditi pozitivne medosebne 

odnose, uči se varčevati z vodo in energijo, ter ločuje odpadke. 

Svoje znanje, ki so ga  pridobili v vrtcu, nato vnašajo v vsakdanje življenje izven 

ustanove. 

Program v vrtcu koordinira: Anita KOSI.  

Program v vsaki skupini koordinirajo vzgojiteljice: Helena PAJEK, Katja 

PINTARIČ, Monika PLOHL, Polona ROTAR MARČEC, Anita KOSI. 

 

 

Program MALI SONČEK 

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi 

gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in 

prilagojena otroku. Ker se posamezne stopnje programa med seboj dopolnjujejo, 

povezujejo in nadgrajujejo, priporočamo, da otroci predelajo vse štiri stopnje 

oziroma celoten program. 

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, 

doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi 

zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka 

dobrega počutja. Program koordinira Nina IVANČIČ. 

 

Projekt POMAHAJMO V SVET 

Projekt »Pomahajmo v svet« je mednarodni projekt, preko katerega otroke v 

vrtcih in šolah med seboj povezujemo preko video omrežja, kjer se lahko v živo 

vidijo, si pomahajo in naučijo prvih tujih besed. Velik poudarek smo namenili 

predvsem spoznavanju kultur, običajev in načina življenja. Otroci si lahko 
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pokažejo kako se igrajo, kakšne pesmi pojejo, v kakšnem okolju živijo, kakšno 

hrano jedo, kakšen jezik govorijo, itd. 

Namen projekta je, da otroke preko različnih, njim zanimivih dejavnosti 

motiviramo in jih tako navajamo na rahljanje stereotipov, predsodkov, 

nestrpnosti do drugače mislečih, do tujcev, do ljudi s posebnimi potrebami, do 

starejših, itd. S tem bomo pripomogli h kakovostnejšemu življenju, večji 

solidarnosti in spoštovanju, še posebno sedaj, ko postaja svet vedno bolj odprt in 

dostopen. Program koordinira Helena PAJEK. 

 

Projekt SIMBIOZA GIBA 

Namen projekta je medgeneracijsko povezovanje, kjer otroci spoznavajo, 

kakšno bogastvo modrosti se skriva v starejših, in kjer starejši verjamejo v 

prihodnost, predvsem zaradi solidarnosti mladih, ki ponujajo roko sodelovanja. 

S projektom želimo marsikomu spremenil življenje. S skupnim gibanjem bomo 

predramili mlajše generacije in spomnili starejše, da obstaja tisto nekaj, kar jih 

združuje. Da vedno in povsod lahko govorijo isti jezik. Jezik zdravja, pravega 

načina življenja, sreče, trenutkov in funkcionalnih teles, ki ne poznajo in 

priznavajo let. Jezik, ki za svoje izražanje in sporazumevanje ne potrebuje 

besed. Jezik, ki mu pravimo gibanje. 

Projekt koordinira Katja VOLGEMUT. 

 

Projekt TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK V ŠOLAH IN 

VRTCIH 
 

Otrokom želimo približati pomen lokalno pridelane hrane in zdravega načina 

prehranjevanja, o pomenu zajtrka v prehranejvanju, o pravilnem ravnanju z 

odpadki in racionalnem ravnanju z embalažo in zavržki hrane. Projekt, ki ga 

vodi  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, v vrtcu koordinira Ivanka JURGEC. 

 

CENTRALIZIRANI MULTILATERALNI EVROPSKI PROJEKT 

FIT4KID NETWORK (KIDS IN MOTION), FIT PROGRAM KAKO 

MOTIVIRATI ZA UČENJE (NA KRATKO: FIT PEDAGOGIKA). 

 

Projekt je namenjen inovativni pedagogiki (Fit pedagogiki), ki se osredotoča na 

povečano uporabo gibanja in telesne dejavnosti v predšolskem in 

osnovnošolskem obdobju v času rednega kot tudi izven rednega pedagoškega 

procesa. Projekt omogoča pridobitev novih znanj in kompetenc učiteljev, da 

bodo znali pri učencih sočasno aktivno spodbuditi možgane in telo ter s tem 

povečati njihovo motivacijo, osredotočenost in učinkovitost pri učenju ter 

izboljšati učne sposobnosti in spretnosti učencev. 
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Program vsebuje strokovna usposabljanja (interna in zunanja), didaktične 

delavnice v času rednega pedagoškega procesa, mednarodne konference in 

evalvacijo. 

Projekt vodi šolski Fit projektni tim: mag. Jasna MUNDA – ravnateljica, Lidija 

PALČIČ - Fit4Kid multiplikator in Andreja ŠPACAPAN - Fit4Kid 

multiplikator. Program v vrtcu koordinira Helena PAJEK. 
 

V šolskem letu 2022/23 bodo v okviru projekta potekale naslednje aktivnosti: 

Dan Ura Aktivnost 

torek, 22. 11. 2022 dopoldne FIT4KID dan – kolegialni skupinski coatching 

torek, 22. 11. 2022 popoldne Strokovno usposabljanje v FIT4KID PROGRAMU: 

Kako motivirati za učenje - 3. modul, 3. stopnja  

četrtek, 23. 2. 2023 popoldne,  

3 šolske ure 

Strokovno usposabljanje: FIT4KID NETWORK, 1. 

modul, 1. stopnja 

torek, 4. 4. 2023 popoldne, 

3 šolske ure 

Strokovno usposabljanje: FIT4KID osnovni, 1. 

modul, 2. stopnja 

Če bo mogoče, se bodo člani šolskega Fit projektnega tima udeležili 2. mednarodne 

znanstvene konference iz FIT pedagogike, ki bo 18. in 19. 4. 2023.  

 

 

Društvo SOBIVANJE je društvo za trajnostni razvoj, ki izvaja projekte za 

splošno dobro, vzgojo in izobraževanje na področju trajnostnega razvoja. Z 

različnimi projekti razvijajo pozitivno in dolgoročno vizijo za pravičnejšo 

družbo, ki terja sonaravni in vzdržnostni razvoj, čistejše, varnejše in bolj zdravo 

okolje ter omogoča boljšo kakovost življenja vsem na planetu, nam, našim 

otrokom in vnukom.  

Program v vrtcu koordinira: Helena PAJEK.  

Program v vsaki skupini koordinirajo vzgojiteljice: Helena PAJEK, Katja 

PINTARIČ, Monika PLOHL, Polona ROTAR MARČEC, Anita KOSI. 

 

 

Projekt ERASMUS+ je namenjen podpiranju profesionalnega, družbenega 

izobraževalnega in osebnega razvoja strokovnih delavcev. Le ti določeno 

obdobje preživijo v organizaciji gostiteljici v drugi državi z namenom učenja 

novih praks in zbiranja novih zamisli z opazovanjem in sodelovanjem s kolegi, 

strokovnjaki ali drugimi strokovnimi delavci pri vsakodnevnem delu pri 

organizaciji gostiteljici. Projekt koordinirata Katja VOLGEMUT in Helena 

PAJEK. 
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20. SKLAD VRTCA    

   

V šolskem letu 2006/2007 je bil ustanovljen sklad vrtca, ki ga sestavljajo 

predstavniki delavcev vrtca in predstavniki staršev. Mandat članom sklada vrtca 

traja eno leto. Sklad deluje v skladu s Pravili sklada vrtca pri OŠ Središče ob 

Dravi, ki jih je 13. 3. 2007 sprejel upravni odbor sklada vrtca. 

 

Člani sklada vrtca v šolskem letu 2022/23 so:  

Predstavniki staršev Predstavniki delavcev  

Tamara Črček Katja Pintarič 

Guzel Mlakar Petra Horvat 

Martina Veldin Polona Rotar Marčec 

Kristina Pajek  

Nataša Nemec  

 

 

21. SODELOVANJE Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIMI  

ORGANIZACIJAMI oz. ZAVODI             

 

Sodelovanje z OŠ Središče ob Dravi: 

- sodelovanje 5. skupine in 1. razreda, sodelovanje poteka vsak mesec po 

programu, ki ga pripravita vzgojiteljica in učiteljica. 

 

Sodelovanje z Gimnazijo F. M. Ljutomer, oddelek predšolske vzgoje:  

- praksa dijakov:  

- izbirne vsebine – prostovoljno delo dijakov. 

 

Sodelovanje s Pedagoško fakulteto Maribor, oddelek predšolske vzgoje: 

- praksa študentov:  

 

  Sodelovanje z Gimnazijo Ormož: 

-  izbirne vsebine - prostovoljno delo dijakov, 

-  smer Predšolska vzgoja – praksa dijakov:   

   Ana Kosi, 1.letnik – mentorica Katja Pintarič, 

   Pia Felzer, 1. letnik  - mentorica Anita Kosi, 

   Teja Kacjan, 3. letnik – mentorica  Polona Rotar Marčec, 

   Dino Jelovica, 3. letnik – mentorica Monika Plohl, 

   Sara Vaupotič, 3. letnik – mentorica Helena Pajek. 

 

Sodelovanje z VVZ Ormož: 

- skupna izobraževanja, študijske skupine, medobčinski aktiv, 

- mini olimpijada. 
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Sodelovanje z Ljudsko univerzo Ormož –  

- delavnice za otroke (Mladinski center Ormož), 

- prostovoljstvo.  

 

 

22. OSTALA USPOSABLJANJA   

 

Vrtec omogoča prvo zaposlitev na delovnem mestu ali drugo usposabljanje za 

pripravo na strokovni izpit.  

 

 

23. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE      

 

Podrobnejši program strokovnega izpopolnjevanja pripravi pomočnica 

ravnateljice in je v prilogi LDN vrtca. 

 

V tem šolskem letu načrtujemo sodelovanje na naslednjih izobraževanjih: 

- izobraževanje pedagoškega kolektiva na izbrane teme 

 Bralna pismenost in razvoj slovenščine - izobraževanja v okviru 

projekta OBJEM, 

 Fit pedagogika, 

 Študijsko srečanje - izpopolnjevanje digitalnih kompetenc in 

pridobivanje dodatnih znanj o smiselni in varni rabi digitalne 

tehnologije v predšolski vzgoji,  

 Erasmus+ - izpopolnjevanje osebnih kompetenc. 
- posveti ravnateljev in pomočnikov ravnateljev slovenskih vrtcev, 

- izobraževanja v okviru mentorske mreže vrtcev – 2 srečanji, 

- izobraževanja v okviru strokovnega aktiva vzgojiteljic in pom. vzgojiteljice, 

- izobraževanja v okviru medobčinskega aktiva vzgojiteljev in pomočnikov  

  vzgojiteljev, 

- en seminar za vsako vzgojiteljico (prostovoljna individualna izbira, za teme, ki  

  niso zajete v drugih izobraževanjih), 

- interna izobraževanja v okviru pedagoških konferenc in aktiva, 

- individualna izobraževanja s pomočjo študijske literature, 

- izobraževanja iz varstva pri delu in požarne varnosti, 

- sodelovanja na delovnih srečanjih, ki jih organizira ZRSŠ. 

 

 

24.  SODELOVANJE Z DRUGIMI USTANOVAMI, ZAVODI, DRUŠTVI  

 

Institucija 

 

Področje sodelovanja 

Zavod RS za šolstvo Strokovno izpopolnjevanje,  revent 
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OBJEM 

Zdravstveni dom Ormož, 

zobozdravstvena ambulanta in otroški 

dispanzer 

Zobozdravstvena  reventive, 

zdravstveno varstvo otrok,  

delavnice na temo zdravja, 

izobraževanja za starše in zaposlene, 

zdravstveni pregledi za zaposlene … 

Občina Središče ob Dravi Delovanje vrtca,  

objavljanje obvestil v glasilu občine 

Turistično društvo Središče ob Dravi Sodelovanje na pustni povorki 

TIC Ormož Sodelovanje na pustni povorki v 

Ormožu 

Center za socialno delo Ormož Socialna problematika v družinah, 

izobraževanja 

Društva v občini: 

- Turistično društvo, 

- PGD Obež in PGD Središče ob 

Dravi, 

- Lovska družina, 

- Ribiška družina, 

- Kulturno društvo Obrež, 

- Čebelarsko društvo, 

- Konjeniško društvo idr. 

Sodelovanje na njihovih prireditvah,  

razstavah, … 

Predstavitev njihovega dela otrokom 

(lovci, gasilci, čebelarji, …) 

Tradicionalni slovenski zajtrk  

Policijska postaja Ormož Prometna varnost, prometna vzgoja 

Animacija Mavrica  Plesni tečaj 

Zavod za šport Planica Program Mali sonček 

Center RS za mobilnost in evropske 

programe izobraževanja in 

usposabljanja - CMEPIUS 

Projekt Erasmus+ 

Društvo DOVES – FEE Slovenija Program Ekovrtec 

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor  Ocene zdravstvenih ustreznosti 

Forma 3D d.o.o., Fit International Fit pedagogika 

Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni 

inšpektorat RS 

Redni inšpekcijski pregledi 

Borštnar & CO. Varnostno-tehnični pregledi, varstvo 

pri delu 

Razni dobavitelji opreme in 

didaktičnih pripomočkov 

Nabava opreme, didaktičnih 

pripomočkov … 

Zavod FINI, Radeče Projekt Pomahajmo po svetu 

Mladinski center Ormož Delavnice za otroke 

Radio Prlek Snemanje oddaje Male nogice 

KD Obrež, gledališka sekcija Obisk Miklavža in parklja 

Ostali  
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25. OSTALO:  

Vajo evakuacije bomo izvedli do konca leta 2023. 


