
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
V pisan čebelnjak letimo v dolgi vrsti, 
le glejte nas, kako veseli smo! 
Na krilih smeh in sreča s košaro dobre volje 
letimo k soncu, ki odpira cvet. 
Me čebele smo vesele, se selimo v čebelnjak, 
kjer bo igra naše delo, 
kjer ciciban postane korenjak. 

                                                        (Katja Kalaba)



 2 

 

  

  

  

Spoštovani starši in otroci! 
 
 
Pogovor, povezovanje, sodelovanje, iskrenost, doslednost … in še bi 
lahko naštevala besede, ki vsem nam najbrž veliko pomenijo. 
So temelj dobrega dela v vsakem okolju. Tudi v vrtčevskem, ki je 
prostor, kjer se otrok uči navezovati stike z vrstniki in drugimi. Pri 
tem spoznava, da ti stiki niso vedno le prijetni, vendar se iz njih, ob 
vaši in naši pomoči, lahko veliko nauči.  
Vsi mi smo tukaj zato, da mu na poti učenja, dozorevanja 
pomagamo, ga usmerjamo in mu obenem pustimo dovolj prostora za 
lastno raziskovanje, aktivnost, za lastne ideje, izkušnje … 
 
Da bi bila vzgojna pot vaših otrok  prijetna in uspešna je želja nas 
vseh. 

 
 

Ravnateljica 
Vlasta Urška Baraga 

 
  
  

VIZIJA NAŠEGA VRTCA 
 

Varen vrtec, ki omogoča in razvija ustvarjalnost otrok  
na vseh področjih  

ter krepi vezi med vrtcem, družino in okoljem..  
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SVET ZAVODA 

  

 3 predstavniki ustanovitelja 

 3 predstavniki staršev 

 5 predstavnikov delavcev zavoda 

  

Sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, 

odloča o uvedbi nadstandarda in drugih programov, obravnava poročilo o vzgojni oz. 

izobraževalni problematiki, o pritožbah, pohvalah staršev v zvezi z vzgojnim in 

izobraževalnim  delom ter opravlja še druge naloge določene z zakonom in aktom o 

ustanovitvi. V tem šolskem letu bodo potekale volitve novih članov sveta zavoda. Nov 

svet zavoda bo mandat nastopil januarja 2018. 

 

SKLAD ŠOLE IN VRTCA sestavlja 7 članov (4 starši iz šole in vrtca ter 3 strokovni 

delavci šole in vrtca).  

Namen sklada je pridobivanje in zagotavljanje sredstev za dodatne dejavnosti šole in 

vrtca, za nakup nadstandardne opreme, za financiranje dejavnosti, ki niso sestavina 

vzgojno izobraževalnega programa, pomoč socialno šibkim učencem. 

Ob začetku leta sklad pripravi program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev 

(pravnih in fizičnih oseb, donacij, sponzorstev in drugih virov).  

  

  

  

  
  

  

Sestava:   

Svet staršev sestavljajo izvoljen predstavnik in njegov namestnik iz vsake 

skupine. Volitve se opravijo na oddelčnih roditeljskih sestankih. Mandat člana v 

svetu staršev traja dve leti, lahko pa je večkrat izvoljen. 

 

Naloge predstavnika v svetu staršev: 

 Sodeluje pri predlogih in oblikovanju nadstandardnega program, 

 daje mnenje o predlogu razvojnega programa in letnega delovnega načrta, 

 razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojnem delu, 

 obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnim delom, 

 voli predstavnike v svet šole, 

 opravlja naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
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Predstavniki sveta staršev in njihovi namestniki po skupinah: 

 

Oddelek Delegat Namestnik 

POLŽI MAJA DOLENŠEK BARBARA KRIŽMAN 

ČEBELE MAJA LAVTIŽAR MIRHAD TEPIĆ 

PIKAPOLONICE IZTOK JAKAC DANIJELA GUSTINČIČ 

METULJI GAJA ŽNIDARŠIČ ANDREA RAŽEM 

ŽABE MARJANA REZAR ČESNIK IZIDOR FURLANIČ 

RIBE KATJA KORENIKA MAZI ERIKA MARKEŽIČ KAPELJ 

MRAVLJE KATJA L. HAMERŠAK KATJA VILER GOLJA 

SOVE MAJA KOBAL LAURA PODOBNIK 

 

  

SSttaarrššii  iimmaattee  pprraavviiccoo  ddoo  ssooddeelloovvaannjjaa  pprrii  nnaaččrrttoovvaannjjuu  tteerr  oorrggaanniizziirraannjjuu  žžiivvlljjeennjjaa  iinn  ddeellaa  

vv  vvrrttccuu  iinn  sskkuuppiinnii..  PPrrii  tteemm  mmoorraattee  uuppoošštteevvaattii  mmeejjee  ssvvoojjeeggaa  ssooooddllooččaannjjaa  iinn  nnee  ssmmeettee  

ppoosseeggaattii  vv  ssttrrookkoovvnnoo  aavvttoonnoommnnoosstt  vvrrttccaa..  SS  ssttrrookkoovvnniimmii  ddeellaavvccii  ssooddeelluujjttee,,  ssee  

ppooggoovvoorriittee  oo  mmoorreebbiittnniihh  ssllaabbiihh  iinn  ttuuddii  ddoobbrriihh  ddooggooddkkiihh  iizz  žžiivvlljjeennjjaa  iinn  ddeellaa  vvrrttccaa  

tteerr  ss  kkoonnssttrruukkttiivvnniimmii  pprriippoommbbaammii  ppoommaaggaajjttee  iizzbboolljjššaattii  nnaaššee  sskkuuppnnoo  

ssooddeelloovvaannjjee..  SS  tteemm  bboossttee  pprriippoommooggllii  ttuuddii  kk  bboolljjššeemmuu  ppooččuuttjjuu  vvaaššiihh  oottrrookk  vv  

nnaaššeemm  vvrrttccuu..  

  
  

STROKOVNI DELAVCI 

 

 SSvveettoovvaallnnaa  ddeellaavvkkaa  iinn  ppoommooččnniiccaa  rraavvnnaatteelljjiiccee: Karmen Mekota  

 OOrrggaanniizzaacciijjsskkii  vvooddjjaa  vvrrttccaa::  SSoonnjjaa  FFeerrffoolljjaa         

 

Vzgojiteljski zbor: Suzana Hribar (trenutno jo nadomešča Katja Pohlen), Leonida Š. 

Počkaj, Tatjana Klobas, Sonja Ferfolja, Lorena Bubnič, Keti Marušič (nadomešča 

Anjo Rojc), Belma Mutnica in Petra Oražem.  

 

Pomočnice vzgojiteljic: Andrejka Boškin, Monika Jerman, Ana Vilhar, Ana 

Stanonik, Almira Cunja, Katja Pohlen, Sanja Balažic, Keti Marušič, Katarina Zidarič in 

Dijana Ravnikar. Tjaša Bužan, Vesna Slivnik, Nina Renar, Orjana Vardič in Sandra 

Glavina pa nadomeščjo, začasno odsotne, strokovne delavke. 
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ORGANIZACIJSKA VODJA VRTCA skrbi za nemoteno delo v času odsotnosti 

strokovnega osebja, sodeluje z  ravnateljico in njeno pomočnico.  

 

POMOČNICA RAVNATELJICE je tudi svetovalna delavka. Njena vloga je v stalni 

povezavi z organizacijsko vodjo in ravnateljico. Odgovorna je za strokovno rast 

strokovnih delavcev, za odpravljanje težav, ki nastanejo v procesu dela in vzgoje. 

Organizira predavanja za starše in otroke, sodeluje z zunanjimi sodelavci, je 

povezovalni člen med vrtcem in drugimi strokovnimi institucijami. Vodi evidenco o 

vpisu otrok. V sodelovanju z vzgojiteljicami in ravnateljico, oblikuje skupine pred 

začetkom šolskega leta.  

    

Nekaj pomembnih  namigov za dobro komunikacijo in uspešno delo: 

Morebitne težave ali nezadovoljstva najprej rešujte z vzgojiteljico in/ali pomočnico 

vzgojiteljice. V kolikor ne boste zmogli z njima poiskati ustrezne rešitve, se 

obrnite po pomoč na svetovalno službo ali ravnateljico. Utemeljene pritožbe na 

delo strokovnih delavk oddajte ravnateljici v pisni obliki in podpisano, vendar šele, ko 

ste skušali rešiti težavo z določeno strokovno delavko, pa pri tem niste bili uspešnii. 

  

TEHNIČNO OSEBJE:  

 

 Kuhinja: Nada Vrba, Minka Džehverović 

 Hišnik: Marjan Gorenc, Danijel Purger 

 Skrb za čistočo: Ksenija Rojc, Suada Ahmetović in Minka Džehevrović 

 Pralnica: Čimeta Grdović 

 

 

--  

 

 

TEMELJNE NALOGE VRTCA  so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, pri 

izboljšanju kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj 

otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Ne more pa vrtec nadomestiti temeljne 

naloge in vloge, ki jo otroku nudi družina! 

  Naloga vrtca je, da pri otrocih  spodbujamo, razvijamo sposobnosti na 

gibalnem, matematičnem,  jezikovnem, umetniškem področju, na področju  

narave in družbe. Dodana vrednost našega vrtca je, da splošne globalne cilje, ki jih 

predpisuje kurikulum, nadgrajujemo s cilji iz vzgojnega koncepta Reggio Emilia, za 

katerega so se usposobile nekatere strokovne delavke. Skozi dejavnosti bomo sledili 

ciljem:  

 Nadgradnja integracije (vpetost) vrtca v okolje in okolja v vrtec. 

 Spodbujanje in omogočanje različnih oblik izražanja.  

 Prednost učenja pred poučevanjem. 

 Kakovostna interakcija in komunikacija. 
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Z načeli Kurikula za vrtec, ki so podlaga in vodilo vzgojno-izobraževalnega dela 

za vse strokovne delavke, bomo realizirali prednostne naloge, ki smo si jih 

zadali za naslednje nekajletno obdobje.  

 

1. Razvijanju temeljnih vrednot pri delu z otroki, s starši (spoštovanje, strpnost, 
odgovornost, znanje, delovne in učne navade) in spoštljiva komunikacija med 
vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega dela. 

 
2. Razvijali bomo delovne navade, samostojnost otrok. S tem jih bomo pripravljali 

na življenje in vstop šolo. 
 

3. Otrok v naravi, na najboljši možni način, razvija individualne sposobnosti in 
spretnosti v sodelovanju z ostalimi preko izkustvenega učenja. V ta namen 
bomo izkoristili umeščenost vrtca, ki nudi veliko možnosti igre, dela, učenja na 
prostem in nadaljevali s projektom FIT KOBACAJ – to je svet gibanja, svet veselja, 
svet zdravja. Je projekt promocije gibalno-športne aktivnosti za zdravje otrok.  

CILJI PROJEKTA SO: 

 Promocija gibanja in športnih aktivnosti otrok in odraslih za krepitev in 
ohranjanje zdravja,  

 omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti in razvijanje le -
teh 

 povečati kakovost in količino gibalno športne aktivnosti, 

 spodbuditi otroke k redni gibalni aktivnosti, 

 naučiti otroke, da je redna gibalno športna aktivnost življenjski slog in ne 
obveznost, 

 razvijanje sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti, 

 osveščanje o varnosti, 

 prenos pozitivnega vzorca na otroke in starše. 

Cilji MP FIT Slovenija zagotavljajo zdrav in skladen razvoj otrok, večjo 
samozavest, pozitivno naravnanost in ustvarjalnost. 
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Vrtec posluje v šol. letu 2017/18 od 6.00 do 16.30. Ob sobotah, nedeljah in 

praznikih je zaprt. V času šolskih počitnic, praznikov ali številčnejših 

odsotnosti otrok se  otroci združujejo po skupinah. Pri tem upoštevamo 

normativ, ki velja za skupino določene starosti. 

 

Tako imamo v vrtcu 8 oddelkov: 

 prvo starostno obdobje 1-2 let (2 oddelka), 

 prvo starostno obdobje 2-3 let (1 oddelk) 

 kombiniran oddelek 2-4 leta (1 oddelek), 

 drugega starostnega obdobja 3-4 leta  (1oddelek), 

 drugega starostnega obdobja 4-6 let  (2 oddelka), 

 drugega starostnega obdobja 5-6 let  (1 oddelek). 

      

    

ČČAASSOOVVNNII  RRAAZZPPOORREEDD  NNAAŠŠEEGGAA  DDEELLAA  

 

  6.00–7.00 sprejem in zbiranje otrok v igralnici PIKAPOLONIC -  igra po 

želji otrok   

  7.00–8 .00                              matične igralnice: igre po želji  

(odvisno od števila otrok) 

  8.00–9.00 jutranje razgibavanje, priprava na malico, malica, umivanje, 

higiena zob 

  9.15–11.15 dejavnosti v prostoru in na prostem 

11.15–12.45 priprava na kosilo, kosilo (odvisno od starosti) 

12.45 -14.00 počitek in umirjene dejavnosti 

14.00-16.00 popoldanska malica, igre po želji v  matičnih igralnicah 

16.00–16.30 igre po želji do odhoda domov – otroci se združujejo  

  

 

 

VV  kkuurriikkuulluummuu  zzaa  vvrrttccee,,  kkii  jjee  nnaašš  pprreeddppiissaann  ddeelloovvnnii  ddookkuummeenntt  jjee  zzaappiissaannoo,,  ddaa  oottrrooccii  ppoo  

kkoossiilluu  ppooččiivvaajjoo..  OOttrrooccii  vv  mmllaajjššiihh  sskkuuppiinnaahh  ppoottrreebbuujjeejjoo  vveečč  ppooččiittkkaa,,  vv  ssttaarreejjššiihh  mmaannjj..  

VVssii  ppaa  nnaajj  bbii  ppoo  kkoossiilluu  lleeggllii  hh  kkrraajjššeemmuu  ppooččiittkkuu..  ZZaa  oottrrookkee,,  kkii  nnee  zzaassppiijjoo  pprriipprraavviijjoo  

ssttrrookkoovvnnee  ddeellaavvkkee  ttiihhee  zzaappoosslliittvvee  vv  iiggrraallnniiccii,,  nnaa  hhooddnniikkuu,,  vv  kkoottiiččkkiihh..  KK  ppooččiittkkuu  ssooddiijjoo  

ttuuddii  uummiirrjjeennaa  iiggrraa,,  ppoosslluuššaannjjee  pprraavvlljjiiccee,,  ggllaassbbee……  PPoommeemmbbnnoo  jjee,,  ddaa  ssee  oottrrookkoovv  

oorrggaanniizzeemm  ooddppooččiijjee,,  ddaa  ssee  uummiirrii..    
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SSTTAARRŠŠII  LLAAHHKKOO  IIZZBBIIRRAATTEE  MMEEDD  
 

 P o l d n e v n i m  vzgojnim programom, ki traja 4-6 ur in vključuje tri 

obroke. Vrtec bo izvajal poldnevni program v že formiranih oddelkih.  

 

 C e l o d n e v n i m  programom, ki traja 6-8 oz. največ 9 ur. O b a  

p r o g r a m a  o b s e g a t a  vzgojo, varstvo in prehrano otrok in vključujeta 

vse obroke. V kolikor potrebujete varstvo, ki obsega več kot 9 ur, 

morate v tajništvo oddati obrazec (dobite ga na spletni strani vrtca), 

ki ga izpolni vaš delodajalec. Brez tega dogovora otrok NE SME 

ostajati več, kot traja celodnevno varstvo, ki je določeno v skladu s 

pravicami otrok, kurikulom in Zakonom o vrtcih.   

 

Delo v vrtcu se izvaja  v skladu s cilji in načeli Kurikuluma za vrtce. S posebnim 

poudarkom na pestrosti in raznovrstnosti dejavnosti za vse starosti otrok, 

uravnotežani ponudbi z vseh področij dejavnosti, na izražanju individualnosti, 

drugačnosti, omogočanju izbire, upoštevanju in spoštovanju zasebnosti  ter intimnosti 

otrok, dvigu kakovostne medsebojne interakcije med otroki in odraslimi v vrtcu… 
 

OSNOVNE INFORMACIJE O VKLJUČEVANJU OTROK V VRTEC IN O PLAČILU 

OBVEZNOSTI 

 

 VPIS in IZPIS: V tajništvu šole ali/in na internetni strani dobite obrazec za 

sprejem otroka v vrtec in izpis. Izpis je veljaven takrat, ko to informacijo pisno 

posredujete v tajništvo na predpisanem obrazcu, vendar vsaj 15 dni pred 

nameravanim datumom izpisa.  
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 Sprememba programa: Z obrazcem, ki ga dobite v tajništvu šole, ali na 

spletni strani šole/vrtca lahko spremenite vzgojni program. Sprememba prične 

veljati prvi dan naslednjega meseca. 

 Komisija, ki jo imenuje Urad za družbene dejavnosti MOK, se predvidoma 

sestane v maju tekočega šolskega leta. O sprejemu otrok so starši pisno 

obveščeni. 

 Plačilo staršev se obračuna na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, 

upoštevajoč dohodek na družinskega člana, v primerjavi s povprečno plačo na 

zaposlenega v Republiki Sloveniji in premoženje. 

 Če želite uveljavljati znižano plačilo programa, morate podati vlogo za 

znižano plačilo, ki  se praviloma vloži enkrat letno na matični CSD .  

V kolikor rok zamudite, boste morali plačati celotno oskrbnino. 

 V koledarskem letu lahko koristite enkratno neprekinjeno enomesečno 

odsotnost otroka. Takrat starši prispevate k ceni programa 50% delež, ki pa je 

vezan na vaš delež plačila vrtca. Skratka – če je vaš prispevek pri plačilu npr. 

33% bo tolikšen tudi delež, ki vam bo na položnici odbit pri prehrani. Če sta v 

vrtec vključena dva otroka iz družine, velja ta bonus le za enega otroka, saj je 

vrtčevska oskrba za drugega sofinancirana s strani ministrstva za 

izobraževanje. 

 S podpisom Pogodbe ob vključitvi otroka v vrtec se starši zavežete, da boste 

redno izpolnjevali finančne obveznosti do vrtca in spoštovali naš poslovni 

čas ter prihajali po otroka pravočasno. 

 Ko je otrok vključen v poldnevni program (do 6 ur), ostaja pa v vrtcu več 

kot 6 ur, Vam obračunamo ceno celodnevnega programa (enkrat ni 

nobenkrat, dvakrat pa že!). Če se to ponovi trikrat, vas bo ravnateljica 

povabila na razgovor in po potrebi boste spremenili program.  

 Če odsotnost otroka javite do 8. ure zjutraj, Vam stroške prehrane lahko 

odbijemo, sicer pa ne! Tudi strošek odbite prehrane je vezan na % vašega 

prispevka za bivanje otroka v vrtcu. Prispevek za hrano je 1,40 EUR na dan za 

vse obroke. 

 Telefonske številke, na katere lahko odjavite otroka in drugi kontakti, so 

navedene na koncu publikacije.  
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UVAJANJE OTROKA V VRTEC 

 

* Priporočljivo je, da si starši za proces uvajanja v vrtec vzamete nekaj dni dopusta.                     

Bivanje v vrtcu otroku predstavite kot nekaj lepega, še predno stopite prvič v vrtec. 

 

*   Prvi dan ne puščjte otroka predolgo v vrtcu. Otrok potrebuje čas, da se privadi na 

velike spremembe, kar vstop v vrtec nedvomno je. Čas za prilagoditev na  

spremembo najverjetneje potrebujete tudi starši. 

 

* V obdobju uvajanja v vrtec ne vnašajte dodatne  spremembe pri otroku (npr. 

odvajanje od stekleničke, dude, pleničke …). 

 

*  Otrok naj ima v vrtcu s seboj svojo priljubljeno igračo (igrača naj ne bo premajhna, 

da je otrok ne založi ali pogoltne). 

 

*  Prvi mesec naj otrok redno, kolikor se le da, obiskuje vrtec (seveda zdrav).  Ritem 

prihodov in odhodov naj bo ustaljen, vedno enak, ker mu to daje občutek varnosti. 

 

* Starši se sproščeno pogovarjajte z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, ker ju bo 

otrok tako lažje sprejel. O stiskah pri uvajanju se pogovorite z vzgojiteljico in/ali 

pomočnico, zaupajte jim, saj imajo obilo izkušenj z uvajanjem - medsebojno 

sodelovanje in zaupanje je zelo pomembno.  

 

* Otrok naj v skupino vstopa sam. Ne   predajajte ga iz naročja v roke vzgojiteljice. 
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* Zelo verjetno bo nekaj časa bolj občutljiv, zato bo potreboval več pozornosti, 

nežnosti. Spodbujajte ga  naj pripoveduje, opisuje o doživetjih v vrtcu. 

 

* Otroku povejte, da je v vrtcu lepo in ste ga v vrtec zato tudi pripeljali. Pokažite mu, 

kako ste veseli, da je v vrtcu, kako zelo ga imate radi in povejte mu, da ga boste prišli 

zagotovo iskat takoj, ko bo mogoče. 

 

* Pri uvajanju naj bo v igralnici prisoten le en od staršev (lahko se izmenjujeta). 

Poslavljanje od staršev naj bo čim krajše in naj bo dokončno (starši z vračanjem k 

otroku v igralnico otežujete že tako težko slovo). Potrudimo se, da bo prihod otroka v 

vrtec prijeten, čim manj stresen. Zagotavljamo Vam, da je strokovno osebje izkušeno 

tudi na tem področju. 

 

*  Verjemite, da bodo začetne težave ob uvajanju otroka v vrtec kmalu minile. 

 

* Ob prvem razgovoru v avgustu seznanite vzgojiteljico, če ima otrok kakšno bolezen 

ali navado, ki bi vplivala na varnost ostalih otrok in/ali njega samega. Seznanite jo z 

vsemi posebnostmi in navadami otroka. 

   

V vrtcu posebno pozornost posvečamo otrokom s posebnimi potrebami, s 

poudarkom na sodelovanju s starši in ustreznimi institucijami.  

Pomembno: Otrok ne bo celotno predšolsko obdobje skupaj z vsemi otroki svoje 

skupine ali istim strokovnim osebjem. Število otrok v posamezni skupini se spreminja 

s starostjo otrok in s tem tudi sestava skupin.  

Pri oblikovanju gledamo na starost otrok, sestavo po spolu, posebnosti otroka 

in predvsem to, da omogočimo čim večjemu številu otok vključitev v vrtec.  

 

 

 

ZA VARNO IN PRIJETNO BIVANJE V VRTCU 

 

 Starši ste dolžni ob prihodu v vrtec otroka predati 

vzgojiteljici ali pomočnici, prav tako ju morate obvestiti, 

ko odpeljete  otroka iz vrtca.  

 Osebi, ki kaže znake vinjenosti ne smemo predati 

otroka. Vzgojiteljica v tem primeru pokliče pomočnico 

ravnateljice ali ravnateljico. 

 Vrtec lahko obiskujejo le zdravi otroci. V kolikor bo vzgojiteljica 

zaznala, da je otrok bolan, Vas bo o tem obvestila in ponj boste 

morali priti čim prej. Zato je pomembno, da nam posredujete telefonske 

številke, na katerih ste zagotovo dosegljivi. Prosimo tudi, da nam sproti javite 

morebitne spremembe. 
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 Zdravila se v vrtcu daje otrokom le izjemoma - za dokončanje terapije, vendar 

le s pooblastilom staršev. Ob posebnih zdravstvenih težavah pa le z navodili 

zdravnika in s pooblastilom staršev (npr. vročinski krči …). Homeopatskih ali 

drugih alternativnih zdravil v vrtcu ne dajemo. 

 Če se pri otroku pojavi nalezljiva bolezen, prosimo, da nas o tem takoj 

obvestite. 

 Vsako spremembo, ki vpliva na varnost, dobro počutje in/ali bivanje 

otroka v vrtcu, ste dolžni nemudoma sporočiti vzgojiteljici ali svetovalni 

delavki. 

 Otroka lahko v vrtec preda ali iz vrtca prevzame le polnoletna oseba. Če to 

nalogo zaupate mladoletni osebi, oz. osebi starejši od 10 let, morate izpolniti 

ustrezno izjavo, ki jo dobite pri vzgojiteljici. Imena in priimke oseb, ki lahko 

odpeljejo otroka iz vrtca napišete na izjavo, ki jo prejmete ob začetku šol.leta.  

Če pri tem pride do sprememb, morate o tem pisno obvestiti strokovno 

delavko. Ustni dogovor ni dovolj. 

Če strokovne delavke osebe ne poznajo, jo lahko pozovejo, da se izkaže z 

osebnim dokumentom. 

 Otrok naj ima s seboj nahrbtnik z dodatnimi oblačili. Vse njegove potrebščine 

naj bodo označene. 

 V vrtcu zaščitimo otroke s sredstvom proti klopom (navadno je v spreju). 

V šol. letu 2016/17 smo od vas pridobili soglasja, ki veljajo do preklica. Novinci 

pa bodo soglasja prejeli naknadno. Brez soglasja staršev/zakonitih 

zastopnikov, zaščite ne uporabljamo. 

 Otrokom ne dajajte v vrtec majhnih igrač, predmetov, nakita. 

 Zadrževanje staršev v igralnici je moteče za osebje in otroke, saj moti potek 

dela. V uvajalnem obdobju lahko starši vstopate v igralnico le v copatih. 

 Priporočamo udobna oblačila, ki omogočajo sproščeno igro in ne ovirajo 

gibanja. Otrok se v vrtcu pogosto umaže in dragih oblačil je res škoda. Copati 

naj omogočajo dobro oporo nogi (telovadba) in naj imajo nedrseč podplat. 

 Podrobnejše informacije o otroku dobite na govorilnih urah, ob odhodu vas 

osebje seznani le z morebitnimi dnevnimi posebnostmi. Takrat se Vam 

strokovna delavka ne more posvečati, saj se mora posvetiti ostalim otrokom v 

skupini. Dejavnosti, ki potekajo v skupini, so dnevno predstavljene na oglasni 

deski igralnice. 

 V vrtec ne smete prinašati tort, peciva ali drugih doma pripravljenih dobrot. 

Izjema so srečanja s starši in druga druženja v popoldanskem času. 

 Od vas pričakujemo,  da redno prebirate obvestila na oglasni deski. 
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 Pričakujemo in želimo si, da bi vse morebitne težave, zaplete reševali skupaj, 

iskreno in takoj. 

Prosimo, da dosledno zapirate vrata in porton. To je edini način, da bomo lahko 

dobro poskrbeli za varno bivanje vaših otrok. V ta namen bosta oba portona 

zaklenjena od 9.30 do 12.00. Vstop v tem času bo mogoč le skozi vhod za invalide v 

novem delu vrtca.  

Ravnanje po pravilih, ki veljajo v določeni ustanovi, kaže na zrelost in 

odgovornost posameznika. Otrokom smo odrasli vzgled!  

 

 

KO OTROK PRAZNUJE ROJSTNI DAN V VRTCU  
 

 
 

To je zanj poseben dan. V skupini mu zapojejo, čestitajo, pripravijo darilce  in 

prižgejo svečke na »torti«. Otrok je tisti dan deležen veliko pozornosti in prav je tako. 

Če pa želite dodatno razveseliti vrstnike, lahko v skupino prinesete: 

- simbolično darilce (npr. lizika, čokoladica, žitna rezina …), 

- suho sadje – slive brez koščic, marelice, rozine, fige, suhe kakije (2. starostno 

obdobje lahko tudi jedrca mandeljnov, lešnikov, orehov), 

- zdravo, industrijsko pripravljeno suho pecivo v originalni embalaži (viden rok 

trajanja in sestavine, brez krem), 

- 100% sokovi – industrijsko pakiran v originalni embalaži, 

- sveže sadje. 

Količine naj bodo manjše, da jih otroci lahko pojedo v skupini. Hrano, ki bo ostala 

odnesete starši s seboj domov. 

 

 

 

PROGRAM NAŠEGA DELA  

 

Delo s predšolskimi otroki je strokovno delo, ki se ga ne da in ne sme uokviriti v 

recept. Strokovni delavci ne poznamo rešitve, ki bi bila enako dobra za vse otroke. 

Naša dolžnost je, da v vrtcu stalno iščemo nove pristope in poti pri spodbujanju in 

razvijanju otrokovih zmožnosti.  
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To  uresničujemo s cilji, ki upoštevajo starost, potrebe in interese otrok. Starše pa 

vabimo, da s svojimi predlogi in pobudami sodelujete pri oblikovanju našega 

vrtčevskega vsakdana.  

Zavedati se morate, da v vrtcu ni le vaš otrok, ampak skupina in vsak izmed njih ima 

svoje posebnosti, potrebe, želje, navade in strokovno osebje mora delati v dobro 

vseh ne le v dobro enega otroka. Tu je nujno tudi razumevanje z vaše strani. 

 

POZORNOST BOMO POSVEČALI: 

 

 Razvijanju čustvenih in socialnih kompetenc, 

 urejenosti igralnih kotičkov – igri v manjših skupinah, 

 naravoslovnim dejavnostim,  

 razvijanju medkulturnih kompetenc, 

 humanosti, medsebojni pomoči, človekoljubju, 

 gibalnim dejavnostim, predvsem v naravi, 

 razvijanju grobe in fine motorike, 

 ekološkim vsebinam, 

 obnašanju na kulturnih prireditvah, predvsem zbranemu in tihemu spremljanju 

kulturnega dogodka  

 obnašanju v prometu. 

 

Naše delo z otroki bomo popestrili z razširjenimi dejavnostmi: 

 

 Naš program bodo občasno popestrili umetniki ali drugi zunanji sodelavci z 

različnih področij (čarodeji, lutkarji, športniki, policisti, zdravstveno osebje, gasilci, 

starši, ki  opravljajo različne poklice, none, nonoti …). 

 V oktobru, 2017, bomo v okviru SIMBIOZE GIBANJA povabili stare starše, 

starše, da se nam pridružijo pri različnih gibalnih dejavnostih (starosti primernih). 

Dogodek se bo odvijal v dopoldanskem času. 

 Vsi otroci se bodo vključili v športni program MALI SONČEK, ki bo prilagojen 

starosti in zmožnosti otrok. Starejši otroci se bodo pomerili v spretnostih kot so: 

kolesarjenje, igre z žogo, plavanje, daljši sprehodi.  

 Upoštevali bomo smernica projekta ZDRAVJE V VRTCU - VARNO S 

SONCEM in  ZELENI NAHRBTNIK in jih vseskozi vnašali v naše delo, čeprav se 

formalno v projekt ne bomo vključili. Menimo, da je pombnejše samo izvajanje 

vsebin s tega področja, kot formalna vključitev.  

 S sproščenim branjem, pogovorom o (pre)brani knjigi, ilustriranjem prizorov  

bomo z Vašo pomočjo vse otroke seznanjali z lepoto zapisane  in govorjene 

besede. Imeli bomo knjižne kotičke in pravljične urice v dopoldanskem času, ki jim 

bodo sledile dejavnosti. Nadaljevali bomo z BRALNIM NAHRBTNIKOM in z 
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BRALNO ZNAČKO za šoloobvezne otroke. Obiskali nas bodo učenci šole, nam s 

pesmijo, glasbo ter knjižno besedo, popestrili kulturno dogajanje v vrtcu. 

 POHODNIŠTVO  bomo organizirali za drugo starostno obdobje, vodila ga bo, 

kot doslej, mentorica Lorena Bubnič. Program bo na oglasni deski. 

 Za PREDŠOLSKE OTROKE bomo izvedli PLAVALNI TEČAJ, za vse skupine 

pa tradicionalni izlet v Mladinsko zdravilišče RK  na Debeli rtič. Del stroškov 

pokrije MO Koper preko razpisa. Okvirna cena plavalnega tečaja je 30-35 EUR 

(odvisno od sredstev, ki jih v razpisu odobri občina). Plačilo bo v 3-4 obrokih. 

 Organizirali bomo 5-dnevno letovanje, ki bo predvidoma v maju.. 

Namenjeno bo otrokom rojenim leta 2011, 2012 in 2013. Spremljale jih bodo  

strokovne delavke vrtca. Plačilo letovanja bo v 3-4 obrokih. 

 Delavnice v okviru obogatitvenega programa v sodelovanju s šolo, ki bodo v 

dopoldanskem času:  

 Gibalne urice (učiteljica Metka Pikl za starejše in Sandra Grbec za mlajše 

otroke). 

 občasno tudi glasbene delavnice, ki jih bo vodila učiteljica Valentina 

Baričič ter 

 angleščina skozi igro, pod vodstvom učiteljice Mojca Selinšek. 

 

 V tednu otroka (prvi teden oktobra) bomo predvidoma organizirali gasilsko vajo, 

vajo evakuacije. S  pomočjo gasilcev bomo otroke usposabljali, kako ukrepati ob 

nesrečah. Vse leto bomo otroke navajali na skrb za večjo varnost v prometu. 

Predvidoma bomo teden otroka popestrili tudi z ogledom gledališke predstave.  

 Oktobra bomo z delavnicami sodelovali na tradicionalni prireditvi Praznik oljk in 

vina v domačem kraju. 

 V decembrskem času bomo v vrtcu, skupaj s starši, organizirali delavnice.   

 V sodelovanju s šolo bodo v tednu pred novoletnimi prazniki potekali različni 

kulturni dogodki. 

 Za otroke dveh starejših skupin bomo v decembru organizirali tradicionalno 

nočitev z nadvse pestrim programom, ki ga pripravijo strokovne delavke vrtca s 

pomočjo zunanjih sodelavcev. Prednost bodo imeli predšolski otroci n otroci rojeni 

leta 2013 (pri njih bo pomemben vrstni red prijave v tajništvu). Navodila boste 

prejeli pravočasno. 

 V februarju načrtujemo kulturno obarvan teden. Pri oblikovanju programa se 

bomo povezovali s šolo. 

 Spomladi nas čaka že tradicionalno srečanje s starimi starši. 

 Maja, 2018 se bodo starejši otroci udeležili CICI-ŽURA v Sečovljah - športno 

tekmovanje in druženje z otroki ostalih vrtcev ob šoli . Veselo bo!  



 16 

 V maju bo organiziran tudi naš tradicionalni obisk Debelega rtiča, ki se ga 

udeležijo otroci vseh skupin.  

 Na pobudo Sklada šole in vrtca bo izpeljan kolesarski športni dogodek. Kdaj, se 

bomo dogovorili naknadno. Program srečanja bo prilagojen vsem starostim. 

 Ponudili bomo tudi popoldanske dejavnosti, ki bodo zaživele, če bo le dovolj 

zanimanja zanje. Te bodo plačljive. Pričenjale se bodo ob 17.00, izvajali pa jih 

bodo zunanji strokovni sodelavci. 

 Dodatne informacije v zvezi z našim programom lahko preberete v LDN, ki je 

objavljen na spletni strani šole in vrtca. 

 Naš program bomo skozi leto dodatno bogatili s primernimi in otrokom privlačnimi  

vsebinami.  

 

 

 

 

Vsi, ki delamo v vrtcu bomo: 

 skrbeli za prijetno vzdušje, 

 skrbeli za varno bivanje otrok, 

 spremljali razvoj, učenje in napredek posameznega otroka, 

 dejavnosti v vrtcu povezovali z otrokovim aktualnim življenjem, 

 pri otrocih razvijali izražanje predlogov, občutkov, čustev, razmišljanja, 

 navajali otroke na zmožnost izbire in sodelovanja pri načrtovanju, oblikovanju 

in sprejemanju odločitev, 

 pri delu upoštevali načela Kurikula za vrtce, 

 skrbeli za zdravje in varnost otrok, 

 spodbujali otroke k altruističnemu ravnanju, 

 skupaj z vami navajali otroke na spoštljivo umirjeno komunikacijo, 

 se povezovali s šolo in širšim okoljem. 
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Navzven se bomo predstavljali z razstavami, s krajšimi nastopi otrok, prispevki v 

medijih in strokovnih revijah.  

Sodelovali bomo z našo OŠ, KS, MO Koper, Zdarvstvenim domom, s Športno zvezo, 

Mladinskim okrevališčem RK Debeli rtič, z DPM Koper, Rdečim križem, Gledališčem 

Koper, z društvi v kraju ... O našem delu bomo pisali tudi v krajevnem časopisu NA 

BURJI. 

V vrtcu je EKO kotiček. Tradicionalno zbiramo odpadni papir, tonerje in kartuše, 

izdelovali bomo izdelke iz naravnih materialov.  

Podjetje DINOS iz Kopra naš papir odkupuje, Vas pa vabimo, da zabojnik še naprej 

pridno polnite. Denar, ki ga zberemo z odpadnim papirjem, kartušami in tonerji, je 

namenjen izključno nabavi stvari za vrtčevske in šolske otroke. O namenski porabi 

teh sredstev odločajo člani sklada šole in vrtca. Vsa leta tudi sodelujemo v 

nacionalnem EKO projektu Zeleni nahrbtnik, katerega nosilec je DPM. 

 

Fotografiranje, snemanje drugih otrok na prireditvah je dovoljeno za lastno uporabo. 

NIKAKOR pa ni dovoljeno objavljanje posnetokov in fotografij na spletnih 

omrežjih  (npr. facebook, twitter …). 
 

 

PREHRANA OTROK - okvirni čas obrokov 
 

  8.30 – malica 

 11.15 do 12.45 – kosilo (čas začetka in zaključka kosila je odvisen od starosti 

otrok, od dejavnosti, ki v skupini potekajo) 

  od 14.00 dalje – popoldanska malica 

 

Jedilnike pripravlja vodja šolske prehrane. Kosila pripravljamo v šolski kuhinji. V vrtec 

jih dostavlja hišnik v posodah, ki ustrezajo zahtevam HACCP. Kuharica v razdelilni 

kuhinji samostojno pripravlja dopoldansko in popoldansko malico. Vsi otroci v vrtcu 

prejmejo tri obroke, ne glede na čas bivanja v vrtcu. Kakovost in ostalo problematiko 

v zvezi s šolsko prehrano spremlja komisija za prehrano. Predstavnica vrtca v 

komisiji je Lorena Bubnič. V komisiji za šolsko prehrano sodelujeta tudi predstavnik 

staršev in učencev. Po potrebi kuhamo tudi dietno prehrano (npr. pri alergikih). 

Potrebno je prinesti ustrezno zdravniško potrdilo. Sklican bo sestanek za starše otrok 

z dieto.  Starši otrok, ki ne jedo svinjskega mesa, morate to pisno sporočiti svoji 

vzgojiteljici, ni pa potrebno zdravniško potrdilo.  

Otroci imajo stalno na razpolago pijačo, kruh in raznovrstno sadje.  

Vodja šolske prehrane je Tamara Čelhar, ki skrbi za uravnoteženo in otrokom 

primerno prehrano.  

Jedilniki so tedensko objavljeni na spletni strani, vendar se iz objektivnih razlogov le-

ta lahko tudi spremeni. Na jedilniku so označeni tudi morebitni alergeni, ki jih jed 

vsebuje. Dodatne informacije lahko dobite pri vodji šolske prehrane. 
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Prehranjevalne navade vaše družine se lahko razlikujejo od prehrane v vrtcu, vendar 

moramo v vrtcu gledati na vse otroke in ne le na posameznika. Posebnosti lahko 

upoštevamo le znotraj naših možnosti. 

 

O posameznih dogodkih in spremembah boste med šolskim letom redno pisno 

obveščani.  Dogajanje v vrtcu lahko spremljate na spletni strani šole.  Predvsem pa 

skrbno prebirajte obvestila na oglasnih deskah v garderobah. 

  

  

  
 

 

Delo vzgojitelja je eno najtežjih del. Vzgojitelj ste Vi - starši, smo delavci vrtca in 

okolje v katerem otrok živi. Precej nas je vključenih v ta proces, vsak s svojo aktivno 

vlogo. Vsekakor je Vaša vloga najpomembnejša, saj ste središče otrokovega sveta, 

ste njegov zgled, vzor, sogovornik, zaščitnik – njegov varen pristan. Na Vas se 

obrača v veselih in manj veselih trenutkih, pri Vas išče zatočišče, pomoč pri 

reševanju stisk in težav. Res, zahtevna in odgovorna naloga je na Vaših ramenih.   

Vsi skupaj se zavedamo, da enotnih receptov pri vzgoji ni. Vsak išče svoje poti in vse 

imajo enak cilj: srečen, odgovoren, samostojen otrok, ki bo z veseljem in 

radovednostjo gledal v svet ter znal v določenih trenutkih življenja ubrati pravo pot.  

 

Prav tako zahtevna je tudi naloga nas, strokovnih delavcev v vrtcu.  

Ravno zato vidimo velik pomen v kakovostnem in stalnem sodelovanju med Vami in 

nami. Le skupaj lahko pomagamo otroku in mu omogočimo optimalen razvoj njegovih 

sposobnosti, mu pomagamo v trenutku stiske ... Zelo pomembna je odprta 

komunikacija med delavci vrtca in vami, starši. Da skupaj ustvarjamo čim boljše 

pogoje za otrokov razvoj in naše medsebojno sodelovanje.  

Zato si vzemimo čas in se pogovorimo s strokovnimi delavkami o otrokovem dnevu, o 

morebitnih težavah in drugih opažanjih z otrokom o njegovem »delovnem dnevu«. 

Temu so namenjene mesečne pogovorne ure, formalna in neformalna srečanja. Če 

se želite še posebej pogovoriti z vzgojiteljico vašega otroka, jo pokličite in se  

dogovorite za pogovor izven rednih pogovornih ur. 

 

RAZPORED GOVORILNIH UR PO SKUPINAH 

 

POLŽI – prvi ponedeljek v mesecu 
ČEBELE – prvi torek v mesecu 

PIKAPOLONICE – druga sreda v mesecu 
METULJI – drugi torek v mesecu 
ŽABICE – drugi torek v mesecu 
RIBE – druga sreda v mesecu 

MRAVLJE – drugi torek v mesecu 
SOVE - drugi četrtek v mesecu 
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SODELOVANJE IN SOUSTVARJANJE UGODNE KLIME  

 

Ugodno klimo za delo z otroki lahko ustvarjamo le skupaj z vami. Kako? Tako, 

da se udeležujete in svoj prispevek date, ko organiziramo naslednje dejavnosti: 

 Roditeljski sestanki - prvi sestanek je namenjen splošni predstavitvi dela v 

skupini.  

 Strokovni srečanji za starše šoloobveznih otrok bosta na temo priprave otroka 

na vstop v šolo in o šolskem delu v prvem razredu.  

 Neformalna srečanja oz. druženja posameznih skupin.  

 Vsakodnevni krajši pogovori z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic., 

 Enkrat mesečno so pogovorne ure po skupinah. 

 Popoldanska srečanja in prireditve. 

 Individualni razgovori s svetovalnimi delavci: pedagoginjo,  logopedinjo. 

 Sodelujte lahko tudi preko izvoljenih predstavnikov v svetu staršev vrtca, šole. 

 Lahko nam tudi sami, na šolski mail posredujete pobude, predloge, pohvale in 

konstruktivne kritike. 

    

 

Vaše morebitne želje v zvezi s predavanji, oblikami sodelovanja posredujte 

vzgojiteljicam ali vašemu predstavniku v svetu staršev. Radi jih bomo upoštevali.  

Od vas pa bomo pričakovali, da se boste predavanja udeležili. 

 

 

NEKAJ NAVODIL GLEDE VRTČEVSKEGA IGRIŠČA 

 

Na igrišču izvajamo redne preglede in opažene nepravilnosti sproti odpravljamo. 

Enkrat letno zunanji strokovnjaki opravijo temeljit pregled igrišča. Vsako igralo je 

označeno in na njem piše, koliko otrok je lahko istočasno na njem in kateri starosti 

je namenjeno. Letos smo postavili podlogo pod gugalnico, nabavili novo 

gugalnico za 1. starostno obdobje, ogradili del igrišča ob spomeniku. Ta del je 

namenjen najmlajšim, zato je postavljeno igralo namenjeno le njim. Več igral ne 

bomo postavljali, ker želimo, da je to prostor za razvijanje različnih gibalnih 

spretnosti in igro najmlajših. Namenjen je tudi drugim majhnim otrokom našega 

kraja, seveda le v spremstvu staršev. Njim je na voljo le, ko ga ne uporabljajo 

otroci vrtca.  

Vstop je psom prepovedan. 

 

POSEBNO opozorilo glede trampolina. Naše pravilo je, da na njem skače le en 

otrok, ki mora biti sezut. Pričakujemo, da naše pravilo spoštujete. 

Ko popoldan prevzamete otroka, prosimo, da se na vrtčevskem igrišču z njim ne 

zadržujte, dokler so tam otroci, ki so še v varstvu.  Hvala. 
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ZA ZAKLJUČEK  

  

ŽELIMO…  

… biti partnerji in sopotniki pri odraščanju Vaših otrok, prispevati k njihovi ustvarjalni  

rasti in celostnemu razvoju. Zavedamo se, kako pomembno je, da vzpostavimo 

dober, zaupljiv odnos. Ponujamo Vam roko, saj lahko le skupaj z Vami skrbimo, da 

bo Vaš otrok pridobil »dobre temelje« na katerih bo kasneje gradil svoje življenje … 

 

 

 

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustanovitelj zavoda: Mestna občina  Koper 
 
Šolo in vrtec upravljata ravnateljica, ki ima 5-letni mandat in svet zavoda, ki je 
sestavljen iz 11 delegatov in ima 4-letni mandat. 
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OŠ OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE 

VRTEC ŠKOFIJE 
 
Sp. Škofije 40d 
6281 Škofije 
 
Ravnateljica: Vlasta Baraga         05 6626 582 
          040 490 501 
Pomočnica ravnateljice: Karmen Mekota   040 490 571 
Organizacijska vodja: Sonja Ferfolja          041 640 302 
Tel.: tajništvo                                            05 6626 580     

 
 

 
 
 
 
Polži, Čebele                   05  66 26 590  ali   040 490 510 

 
Pikapolonice, Metulji     05  66 26 591  ali     040 490 509 

 
Gsm: Mravlje               041 640 302 
 
Spletna stran: http://www.sola-skofije.si 
 
E-pošta: o-okskofije.kp@guest.arnes.si 
 
 
Tekst in oblikovanje:  Karmen Mekota, Sonja Ferfolja, Vlasta Urška Baraga 
 
 
 

mailto:o-okskofije.kp@guest.arnes.si

