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Spoštovani starši! 

Strokovni delavci vrtca se zavedamo, da nam starši zaupate svoje 

otroke v varstvo, skrb, vodenje, vzgojo, učenje in igro. Vaši otroci 

bodo v varnem okolju, v družbi vrstnikov in ob podpori vzgojiteljev v 

vrtcu pridobili raznovrstne dragocene izkušnje za življenje. 

 

Afriški pregovor pravi, da je za vzgojo enega otroka potrebna vsa vas. 

Prav zagotovo bi lahko tudi rekli, da je za vzgojo enega otroka 

potreben ves vrtec. Zavedamo se, da s tem sprejemamo veliko 

odgovornosti in obveznosti do otrok oz. družin. Pri tem pa je nujen 

partnerski odnos med vrtcem in družino, ki temelji na zaupanju in 

spoštovanju. Za dobro vzgojo otrok smo odgovorni vsi, tako vzgojitelji 

kot tudi starši. Le z usklajenim ravnanjem bomo prišli do skupnega 

cilja. 

 

Čeprav je temeljna naloga vrtca pomoč staršem pri celoviti skrbi za 

otroka in ustvarjanje pogojev za celovit otrokov razvoj, se je potrebno 

zavedati, da je zelo pomemben tudi čas, ki ga otroci preživijo s svojimi 

starši doma v družini. Vzemite si čas zanj. Igrajte se z njim, 

spodbujajte ga na poti samostojnosti in odraščanja, kajti le to je prava 

»naložba« za njegovo prihodnost in prihodnost naše družbe. 

 

 

 

Suzana Delavec,  

pom. ravnatelja za vrtec 
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VIZIJA IN POSLANSTVO NAŠEGA VRTCA  

 

Naša vizija so osebnostno zdravi, ustvarjalni in veseli otroci  

ter zadovoljni starši. 

 

Z vsakodnevnim strokovno-pedagoškim delom skrbimo za celostni razvoj otrok, 

individualne darove in krepimo socialne veščine vključevanja v družbo okoli 

nas.  Staršem nudimo varno, ljubeče, aktivno, ustvarjalno in sproščeno okolje za 

njihove otroke v času njihove odsotnosti. 

 

OSEBNA IZKAZNICA 

 

Vrtec deluje v okviru OŠ Matije Valjavca Preddvor. Ima tri enote:  

 vrtec Storžek v Preddvoru,  

 vrtec Čriček na Zgornji Beli in  

 vrtec Palček na Jezerskem.  

 

Ustanoviteljica vrtca Storžek in Čriček je Občina Preddvor, ustanoviteljica vrtca 

Palček pa Občina Jezersko. 

Uprava vrtcev se nahaja na matični Osnovni šoli Matije Valjavca v Preddvoru na 

Šolski ulici 9 (ravnatelj, tajništvo in računovodstvo), pomočnik ravnatelja za 

vrtce pa se nahaja v vrtcu Storžek, Šolska ulica 7, ki stoji v neposredni bližini 

poslopja matične šole.  

Kontakti: 

ravnatelj: Bogdan Sušnik 

e-naslov: bogdan.susnik@os-preddvor.si 
04 / 275 07 12 

pomočnica ravnatelja za vrtce:  Suzana Delavec 

e-naslov: suzana.delavec@os-preddvor.si 
04 / 255 10 82, 

030 717 538 

poslovna sekretarka zavoda: Tatjana Lukanc 

e-naslov: tajnistvo@os-preddvor.si 04 / 275 07 10,  

04 / 275 07 11 računovodkinja za vrtce: Irena Petač (plačila, oskrbnine …)  
e-naslov: irena.petac@os-preddvor.si 

svetovalna služba za vrtce: Bojana Kvartuh 

e-naslov: bojana.kvartuh@os-preddvor.si 
04 / 620 03 41 

vodja prehrane vrtca: Maja Šenk Zidar 

e-naslov: maja.senk@os-preddvor.si 
04 / 275 07 16 

zobna ambulanta za vrtec ob šoli:  

Barbara Lombar, zobozdravnica 
04 / 855 62 80 

Naslov spletne strani vrtca: www.os-preddvor.si 

mailto:bogdan.susnik@os-preddvor.si
mailto:tajnistvo@os-preddvor.si
mailto:maja.senk@os-preddvor.si
http://www.os-preddvor.si/
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ENOTE VRTCA SE PREDSTAVIJO 

 

ENOTA STORŽEK 

Naslov enote: Šolska ulica 7, 4205 Preddvor 

Telefon: 04/25 51 082 

 

Oddelki in starost vključenih otrok: 

 7 oddelkov 

o prvo starostno obdobje: otroci od 11 mesecev do treh let 

o drugo starostno obdobje: otroci od treh let do vstopa v šolo 

 

Osnovni dnevni in vzgojni program v enoti izvajamo v dopoldanskem času od 

5.30 do 16.30 ure. 

Otroci imajo ob vrtcu na voljo veliko igrišče, ki jim v vseh letnih časih nudi 

neizčrpen vir učenja, gibanja, igre in zabave. Na igrišču lahko raziskujejo travnik 

in življenje na njem. Poleti so jim omogočene vodne igrarije, pozimi pa uživajo v 

zimskih radostih na snegu. Okolica vrtca otrokom nudi uživanje v sproščenem 

potepanju po bližnji in daljni okolici. Lahko se sprehodijo po Gozdni učni poti, 

raziskujejo jezero Črnava, obiščejo štiri gradove ali se povzpnejo tudi na bližnje 

vzpetine nad Preddvorom. 

V stavbi vrtca sta velika telovadnica in avla, ki otrokom ob slabem vremenu 

nadomešča zunanji prostor, obenem pa služita za družabna srečanja, prireditve, 

razstave in različne vzgojno-izobraževalne dejavnosti. S pestro ponudbo otroške 

literature v šolski knjižnici in z različnimi oblikami družinskega branja uvajamo 

otroke v svet knjige in kulturno sporočilo domačega jezika. 

   

   



 

 3 

 

ENOTA ČRIČEK 

Naslov enote: Zgornja Bela  67, 4205 Preddvor 

Telefon:  04/25 51 156 

 

Oddelki in starost vključenih otrok: 

 2 oddelka 

o drugo starostno obdobje: otroci od treh let do vstopa v šolo. 

 

V enoti Čriček izvajamo osnovni dnevni program v dopoldanskem času od 6.30 

do 16.00 ure in poldnevni program od 7.00 do 13.00 ure.  

 

Vrtec ima prostorno igralnico, ki je opremljena tako, da spodbuja otroke k 

različnim aktivnostim, igri, medsebojnemu učenju, sodelovanju, ustvarjanju in 

raziskovanju.  

 

V vrtcu je otrokom na voljo tudi telovadnica, kjer otroci vsakodnevno izživijo 

svojo potrebo po gibanju, daje nam tudi možnost, da za potrebe igre in drugih 

dejavnostih razširimo igralnico. Skupaj s pokrito teraso pa nadomešča tudi 

zunanji prostor v času slabega vremena. Veliko prostora za gibanje in igro pa 

otrokom omogoča tudi zunanje igrišče z igrali, čutno potjo in gredicami. 

 

Prednostna naloga vrtca je  veliko bivanja in aktivnosti v naravi.  Vključuje 

elemente gozdne pedagogike (je gozdni vrtec)  in ima v gozdu tudi  "Micino 

igralnico", kjer so dejavnosti organizirane  večkrat  tedensko. Za otroke je  gozd 

vir zdravja, boljših motoričnih sposobnosti, senzornih izkušenj preko lastne 

aktivnosti, empatije do narave, socialnih interakcij med otroki. 
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ENOTA PALČEK 

Naslov enote: Zg. Jezersko 62, 4206 Jezersko  

Telefon: 04/25 41 033 

 

Oddelki in starost vključenih otrok: 

  2 oddelka 

o prvo starostno obdobje: otroci od enega do treh let in 

o drugo starostno obdobje: otroci od treh let do vstopa v šolo. 

V enoti Palček izvajamo dnevni in vzgojni program od 6.00 do 16.00 ure. 

Vrtec leži v čudoviti Jezerski dolini med visokimi, strmimi gorami. Neokrnjena 

narava nam nudi neizčrpen vir njenega raziskovanja,  in spoznavanja kulturno 

zgodovinske dediščine kraja in njegove okolice. Veliko in varno igrišče 

zadovolji vse otrokove potrebe po gibanju, raziskovanju in druženju z velikimi in 

malimi.  

Najdete nas v prostorih Podružnične šole Jezersko, kjer imamo veliko igralnico, 

ki nam omogoča vrsto različnih dejavnosti, v katerih se učimo, razvijamo in 

zavestno spodbujamo vse oblike otrokovega izražanja in razvijamo različne 

danosti njegovega ustvarjanja.  

Sodelujemo in družimo se tudi s šolarji in drugimi zaposlenimi v podružnični 

šoli ter tako gradimo skupnost in medsebojno povezanost. Na različne načine se 

vključujemo tudi v dogajanje kraja in spoznavamo različne ljudmi. Na ta način 

se otroci vrtca seznanjajo s krajem, njegovo kulturo in okolico.  
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ODDELKI 

 

Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih: 

• prvo obdobje - otroci v starosti od najmanj 11 mesecev do 3 let  in 

• drugo obdobje - otroci v starosti od 3 let do vstopa v šolo. 

 

Otroci so razporejeni v oddelke, kjer se vsak dan izvaja vzgojno-izobraževalno 

delo v skladu z zakonodajo ter načeli in cilji Kurikuluma za vrtce v: 

• homogene oddelke: otroci v starostnem razponu enega leta, 

• heterogene oddelke: otroci različne starosti v okviru enega starostnega 

obdobja, 

• kombinirane oddelke: vključeni otroci prvega in drugega starostnega 

obdobja. 

 

Oddelki se oblikujejo v začetku vsakega šolskega leta, med šolskim letom pa se 

ne spreminjajo.  

 

CILJI IN NALOGE VRTCA 

 

V vrtcu se bo izvajal vzgojni program za predšolske otroke, kot ga je sprejel 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje, in to skladno z veljavnimi 

normativi in standardi, ki jih je predpisalo Ministrstvo za šolstvo. 

Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje 

kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih 

telesnih in duševnih sposobnosti. Vzgojni program postavlja v ospredje potrebe 

in osebnost otroka, med pomembnejšimi cilji kurikula so omogočanje otrokove 

individualnosti, drugačnosti in izbire ter večje spoštovanje zasebnosti in 

intimnosti otroka. 

Cilji predšolske vzgoje so: 

o razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, 

o razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in 

sodelovanje v skupinah, 

o razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje 

čustvenega doživljanja in izražanja, 

o negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije 

ter razvijanje neodvisnega mišljenja, 
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o spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno 

uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja, 

o spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja, 

o posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz 

vsakodnevnega življenja, 

o spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in 

o razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za 

zdravje. 
 

 

PROGRAMI VRTCA 

 

DNEVNI PROGRAM: izvajamo ga skladno z Zakonom o vrtcih. To je osnovna 

dejavnost vrtca in jedro našega pedagoškega dela. Izvaja se v skladu s cilji in 

načeli Kurikuluma za vrtce, s poudarkom na pestri in raznovrstni ponudbi, na 

vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu. Namenjen je otrokom od 

enega leta starosti do vstopa v šolo. Obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in 

prehrano ter traja 6 - 9 ur dnevno v okviru poslovnega časa vrtca. Izvajamo ga 

v enotah Storžek v Preddvoru, Čriček na Zgornji Beli in Palček na Jezerskem. 

 

POLDNEVNI PROGRAM: izvajamo ga v enoti Čriček na Zgornji Beli in traja 

od 4 do 6 ur dnevno. 

 

VZGOJNI PROGRAM traja 4 ure in je namenjen otrokom od 3. leta starosti 

do vstopa v šolo. Obsega delno prehrano, t.j. zajtrk ali kosilo. Izvajamo ga v 

enoti Palček na Jezerskem. Program je na voljo le v primeru, da niso zapolnjena 

vsa mesta dnevnega programa. 

 

Program, ki ga starši izberejo pri vpisu v posamezno enoto vrtca, velja vse 

šolsko leto in ga med letom ni možno menjati. 

Poslovalni čas enot vrtcev oz. izvajanje posameznega programa načrtujemo za 

vsako šolsko leto na novo v skladu z Letnim delovnim načrtom vrtca in 

dogovorom z občinama ustanoviteljicama vrtcev pri osnovni šoli.  

 

OBOGATITVENE IN DODATNE DEJAVNOSTI 

 

Gre za dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni Kurikulum in se izvajajo občasno, daljši 

ali krajši čas. Izvajajo jih strokovni delavci vrtcev in so v skladu s cilji in načeli 

Kurikula za vrtce. V načrtovanje, izvedbo in evalvacijo teh dejavnosti se lahko 

občasno vključijo tudi zunanji strokovnjaki.  Ti programi potekajo v vrtcu pod 
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vodstvom pedagoških delavk. O številu in vsebini teh programov se 

dogovarjamo vsako šolsko leto na novo.  

 

Programi so vsebinsko in časovno določeni z Letnim delovnim načrtom 

posameznih enot, ki ga vsako leto septembra potrdi Svet zavoda. Potekajo skozi 

vse šolsko leto, krajši ali daljši čas. To so lahko programi, ki nastanejo glede na 

interes otrok in/ali pobudo staršev.  

 

Pri izvedbi obogatitvenega programa lahko nastanejo dodati stroški (npr. prevoz, 

vstopnine, ipd.), ki jih starši poravnate na mesečni položnici oz. so kriti iz 

šolskega sklada. Vključitev v dodatne dejavnosti je prostovoljna, odločitev o 

tem, katere dodatne dejavnosti se bodo izvajale in kje, pa je v pristojnosti 

vodstva.  

 

ŠOLSKI SKLAD 

 

Šolski sklad upravlja s finančnimi sredstvi, ki so v prvi vrsti namenjena socialno 

šibkim družinam in njihovi vključitvi v obogatitveni in dodatni program vrtca. 

Sredstva se zbirajo na več načinov, npr. z denarnimi prispevki staršev (pristopne 

izjave), z zbiranjem starega papirja, s sredstvi, zbranimi na prireditvah in 

donacijami. Zbrana sredstva se običajno porabijo za pomoč socialno šibkim 

družinam, sofinanciranje različnih športnih dejavnosti (štartnine), zobno 

preventivo, posamezne prijavljene projekte, ipd. Sklad sestavljajo trije 

predstavniki zavoda in štirje predstavniki staršev.  

 

S svojimi prispevki in donacijami prispevate h kvalitetnejšemu delu za vse 

otroke, socialno šibke družine pa dobijo priložnost, da otrokom ponudijo nekaj 

več.  

 

Svoj prispevek lahko oddate na račun Šolskega sklada OŠ Matije Valjavca, št. 

01295-6030675836, namen: prispevek za Šolski sklad (za vrtec). Kontaktna 

oseba za Šolski sklad je vzgojiteljica Lidija Nograšek. 

 

OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI 

 

 vsakodnevni pogovori o otroku; 

 mesečne pogovorne urice o počutju in napredku otroka; 

 roditeljski sestanki  

 pisna obvestila za starše; 

 oglasne table za starše, kjer so predstavljene dejavnosti v oddelku; 

 publikacija vrtcev; 
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 spletna stran vrtcev; 

 prireditve z nastopi otrok za starše in 

 druge družabne oblike srečanj; 

 svet staršev (vsak oddelek ima predstavnika v svetu staršev). 

 

      

SVETOVALNA SLUŽBA 

 

Svetovalno delo poteka v skladu s Programskimi smernicami svetovalne 

službe, Letnim delovnim načrtom zavoda in po sklepu vodstva zavoda. 

Temeljni cilj svetovalne službe je podpreti vse sodelujoče pri uresničevanju 

skupnega cilja. V skladu s svojo strokovno usposobljenostjo nudi pomoč 

posameznikom in oddelkom v vrtcu, sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in 

evalvaciji vsakdanjega vzgojnega dela v vrtcu in tako prispeva k čim večji 

uspešnosti posameznikov, skupin oz. vrtca kot celote. Temeljno strokovno 

izhodišče svetovalnega dela je pojem svetovalnega odnosa, ki pomeni 

poseben strokoven pristop, ki bistveno opredeljuje vse različne oblike in 

metode svetovalnega dela. 

 

Osnovna področja svetovalne službe so svetovalno delo z otroki, 

strokovnimi delavci vrtca, starši, vodstvom in sodelovanje z zunanjimi 

ustanovami. Svetovalna delavka spremlja pedagoško delo v vrtcu, opravlja 

svetovalne razgovore, pregleduje in vodi dokumentacijo (dokumentacija ob 

vpisu v vrtec, individualizirani programi za otroke s posebnimi potrebami, 

soglasja za vključevanje v oddelke, ipd.), sodeluje v različnih strokovnih in 

delovnih skupinah vrtca, spremlja otroke s posebnimi potrebami, je 

mentorica prostovoljcem učencem, ki prihajajo v vrtec, idr.  

 

Za učinkovito delo se svetovalna služba povezuje s svetovalno službo na 

osnovni šoli Matije Valjavca Preddvor, da se zagotavlja kontinuirano 

psihološko, socialno in/ali pedagoško pomoč otrokom. 

 

PRAVICE STARŠEV  

 

 Spoštujemo in upoštevamo starše kot primarne vzgojitelje, ki nosijo glavno 

odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj in jim dajemo možnost 

soodločanja o vseh pomembnih vprašanjih v zvezi z njihovim otrokom; 

 starše obveščamo o programu vrtca in jih spodbujamo, da sodelujejo pri 

načrtovanju in izvajanju vzgojnih dejavnosti; 

 s starši gojimo odprt dialog in jih sproti obveščamo o otrokovem razvoju,  

aktivnostih v skupini in v vrtcu; 
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 z informacijami o otrocih in družini, ki nam jih otroci in starši zaupajo, 

ravnamo odgovorno in jih ohranjamo zaupne; 

 seznanjamo starše s spoznanji stroke o predšolskem otroku in jih 

ozaveščamo o pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja in 

 ob vstopu otroka v vrtec spodbujamo starše, da s svojo prisotnostjo v 

skupini pomagajo otroku pri prilagajanju na vrtec. 

 

OBVEZNOSTI STARŠEV  

 

 Da redno plačujejo stroške programa, v katerega je vključen otrok; 

 da upoštevajo poslovni čas vrtca, v primeru zamude pa plačajo pripadajoče 

stroške; 

 da otroku na poti v vrtec in iz njega zagotovijo spremstvo (odrasla, 

vzgojiteljem znana oseba); 

 da otroka osebno predajo in prevzamejo pri strokovni delavki v oddelku; 

 da v vrtec pripeljejo otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža 

sebe in drugih; 

 da javijo odsotnost otroka in v primeru otroških nalezljivih bolezni to takoj 

sporočijo odgovorni osebi v vrtcu; 

 da poskrbijo za primerno otrokovo obleko in obutev, ker bo le tako otrok 

varen in sproščen pri igri v vrtcu in na prostem (v vsakem vremenu); 

 da pisno najavijo izstop otroka iz vrtca, najkasneje 14 dni pred izstopom; 

 da upoštevajo navodila in obvestila na oglasnih deskah za starše; 

 da po svojih zmožnostih sodelujejo v različnih oblikah, ki jih organizira 

vrtec za starše; 

 da upoštevajo 9-urni čas bivanja otroka v vrtcu, ker je le to všteto v ceno 

oskrbnine; 

 da javijo vsako spremembo naslova bivanja otroka; 

 da posredujejo delavcu vrtca številko telefona obeh staršev in druge 

morebitne osebe za čas, ko sami ne bi bili dosegljivi, ter druge podatke o 

tem, kje jih je mogoče takoj najti in obvestiti v primeru nepredvidenih 

dogodkov z otrokom; 

• da vzgojitelja opozorijo oz. seznanijo s posebnostmi otrokovega 

zdravstvenega statusa, če ta ni razviden iz zdravniške dokumentacije, in z 

morebitnimi otrokovimi posebnimi nagnjenji, posebno s tistimi, ki bi 

ogrožali njegovo varnost ali varnost drugih otrok. 
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ZDRAVJE IN PREHRANA OTROK  

 

Varnost in zdravje otrok sta naši osnovni nalogi. Z osnovami skrbi za lastno 

varnost in zdravje ob različnih dejavnostih seznanjamo tudi otroke. Vsebine so 

vpete v vzgojno- izobraževalno delo, poudarjen je dejaven in izkustven pristop 

pri njihovem uvajanju. V vrtcu otroke učimo veščin, ki so nujne za zdravo in 

varno vedenje.  

 

Skrbimo za: 

 nego in osebno higieno ( redno in pravilno umivanje rok in zob); 

• prijetno, varno in čisto okolje (ekološko ozaveščanje); 

• uravnoteženo in zdravo prehrano; 

• dietno prehrano (predpisano od pediatra); 

• potreben počitek; 

• bivanje na prostem in z naravo;  

• zaščito pred škodljivimi vplivi sonca; 

• postopno sprejemanje odgovornosti za varno vedenje pri vseh dejavnostih; 

• skrb za sproščeno sodelovanje otrok, staršev in zaposlenih in 

• uravnoteženost mirnih in živahnih dejavnosti. 

 

Okvirne ure razdeljevanja obrokov v vseh enotah vrtca: 

Obrok čas 

Zajtrk 7.45 – 8.00 

Dopoldanski napitek, sadje 10.00 

Kosilo – 1. starostno obdobje 11.00 – 11.30 

Kosilo – 2. starostno obdobje 11.30 – 12.00  

Popoldanska malica 14.00 

 

Za zdravo prehrano otrok skrbimo z načrtovanjem ustreznih jedilnikov, izborom 

kvalitetnih, zdravju prijaznih, varovanih živil, zdravo in skrbno pripravo hrane 

ter kulturno ponudbo le-te. Enkrat mesečno so na našem jedilniku vsi obroki 

pripravljeni iz ekološko pridelanih živil. V vrtcu se pripravlja tudi dietna hrana 

(ob predložitvi zdravniškega mnenja) in vegetarijanska prehrana. 

Zdravstveno higienski režim in izvajanje HACCP-sistema kontrolira Zdravstveni 

inšpektorat RS. Le ta spremlja zdravstveno oz. higiensko stanje v  prostorih 

vrtca, izvajanje HACCP- programa in nadzira higieno v naših kuhinjah.  Za 

pripravo jedilnikov skrbi vodja šolske in vrtčevske prehrane, prof. Maja Šenk 

Zidar.  
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KDAJ OTROK NE SODI V VRTEC?  

 

Bolan otrok ne sodi v vrtec, pa ne le zato, ker lahko širi bolezen in okuži svoje 

vrstnike, ampak predvsem zato, ker potrebuje počitek, mir, pozornost in skrbno 

nego, česar v vrtcu ne more biti deležen v zadostni meri.  V vrtec prav gotovo ne 

sodi otrok, ki: 

 ima povišano telesno temperaturo 

 je v 24 urah več kot 2x bruhal, 

 ima drisko 

 ima izpuščaje 

 močno kašlja 

 ga boli žrelo in ima otekle bezgavke 

 ima gnojen izcedek iz oči 

 ima uši 

 in drugo 

 

Ko ne boste prepričani ali otrok sodi v vrtec ali ne, poiščite pomoč pri izbranem 

osebnem zdravniku – pediatru. Informacije o nekaterih boleznih in priporočilih 

lahko najdete tudi na spletni strani Nacionalnega inštituta za zdravje (NIJZ), kjer 

je v dokumentu opisanih večina otroških bolezni. Dokument najdete na 

povezavi: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/vkljucitev_otrok_v_vrtec_-

_smernice_24_08_2016.pdf . 

 

POČITEK OTROK 

 

Vsi otroci imajo v vrtcu pravico do spanja ali počitka. Prehod od kosila do 

počitka poteka postopoma. Počitek traja glede na otrokove potrebe in ni časovno 

omejen. Otrokom je omogočen počitek glede na individualne potrebe in 

upoštevanju različnih potreb posameznika. 

 

VPIS OTROK V VRTEC 

 

Vpis otrok v vrtce pri OŠ Matije Valjavca Preddvor ureja Pravilnik o sprejemu 

otrok v vrtec. Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok v javne vrtce na 

območju občine Preddvor in občine Jezersko, sestavo in način dela komisije za 

sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec (1. člen). 

 

Javni vpis novincev objavi vrtec na spletni strani vrtca in na oglasni deski enot 

vrtca, v skladu z možnostmi pa še v sredstvih javnega obveščanja. 

 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/vkljucitev_otrok_v_vrtec_-_smernice_24_08_2016.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/vkljucitev_otrok_v_vrtec_-_smernice_24_08_2016.pdf
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Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je prostih mest, odloča o njihovem 

sprejemu komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi Pravilnika o sprejemu 

otrok v vrtec. Vrtec starše pisno obvesti o vključitvi otroka v vrtec. 

 

Starši imajo možnost uveljavljanja znižanega plačila vrtca na podlagi Zakona o 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. V tem primeru morajo starši pred 

vstopom v vrtec na krajevno pristojni Center za socialno delo oddati »Vlogo za 

uveljavljanje pravic do iz javnih sredstev«. Vloga je dostopna na spletni strani 

Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (http://www.mddsz.gov.si). 

 

OTROK GRE PRVIČ V VRTEC  

 

Odhod v vrtec je prelomni dogodek tako za otroka kot tudi za ostale družinske 

člane, saj nas postavi pred nove izzive. Večina otrok, ki prvič prihaja v vrtec je 

ob tem prvič daljši čas ločena od staršev, kar pa od njih zahteva veliko energije, 

prilagajanja in spoprijemanja z lastno negotovostjo.  

 

Ob prvem stiku otroka z vrtcem se moramo zavedati, da vsak otrok potrebuje 

svoj čas, da se navadi na novo okolje, nove ljudi in nove prijatelje. Otroci nam 

bodo hvaležni, če jim pri uvajanju v novo življenjsko obdobje pomagamo. 

 

Ob vstopu v vrtec se različni otroci odzovejo različno. Nekateri hitro usvojijo 

novo rutino in se hitro sprijaznijo s spremembo oz. ločitvijo od staršev, drugi pa 

potrebujejo več časa, spodbude, potrpljenja in vztrajnosti. Slednji imajo običajno 

nekoliko več prilagoditvenih težav in ob ločitvi od staršev jokajo, trmarijo, 

odklanjajo hrano, so nemirni ali so drugače občutljivi, lahko celo pride do 

bolezenskega stanja. Takšne težave lahko hitro minejo, občasno pa vztrajajo do 

enega meseca. S tem ko mu tako strokovni delavki oddelka kot starši nudite 

občutek varnosti, topline, sprejetosti in zaščite, se bo otrok hitreje navadil na 

drugačen način življenja.  

 

Vabimo vas, da ob uvajanju otroka v vrtec tesno sodelujete in se pogovarjate z 

vzgojiteljico in vzgojiteljico – pomočnico, jima zaupate, da delata v dobro in 

korist otroka ter sledite njihovim usmeritvam.  

 

Mesec september je uvajalni mesec, ko se otroci navajajo na novo okolje, nove 

prijatelje in vzgojiteljice. Da boste pomagali otroku in sebi vam priporočamo, da 

pred vstopom v vrtec skupaj z otrokom obiščite vrtec. Pogovorite se z 

vzgojiteljico, posredujte vse informacije, ki bi ji omogočajo hitrejše zbližanje z 

otrokom (zdravstvene posebnosti, navade pri prehranjevanju, kaj rad počne, česa 

se boji …). V teh trenutkih se zaposleni v vrtcu trudimo biti otroku v oporo, ga 

http://www.mddsz.gov.si/
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razumeti in mu ohranjati občutek varnosti in sprejetosti. O tem, kako boste 

uvajali svojega otroka v vrtec, se boste dogovorili individualno z vzgojiteljico 

otrokove skupine.  

S sodelovanjem lahko ta dogodek naredimo prijetnejši, zato vam svetujemo: 

 Za uvajanje si vzemite čas. Tako boste bolj mirni in se boste otroku lažje 

posvetili. 

 prve dni naj bo otrok v vrtcu le nekaj ur. Po potrebi starši ostanejo nekaj 

časa ob njem.  

 V času uvajanja so otroci običajno občutljivejši, zato potrebujejo doma 

več pozornosti, potrpežljivosti in nežnosti. 

 Otroci naj imajo s seboj svojo najljubšo igračo.  

 V času uvajanja ni priporočljivo uvajati dodatnih sprememb, ki bi otroka 

še bolj obremenjevale (npr. odvzem dude). Za to bo čas pozneje, ko se bo 

otrok navadil na vrtec. 

 Otroku povejte, kam odhajate in kdaj pridete ponj.  

 Če je le mogoče, ne prekinite uvajanja, razen če otrok zboli. Priporočamo 

stalen ritem prihodov in odhodov iz vrtca, kar daje otroku občutek 

varnosti in zaupanja. 

 Poslavljanje od otroka ne zavlačujte po nepotrebnem, naj bo kratko. 

Vedite, da stisko staršev občutijo tudi otroci.  

 Otrok naj doživi, da se starši sproščeno in naklonjeno pogovarjate z 

vzgojiteljico in s pomočnico vzgojiteljice. Otrok se bo ob takšnem odzivu 

bolje počutil. 

 Na začetku so prilagoditvene težave običajne, a bodo minile. Če pa le 

trajajo dolgo časa, predlagamo ponoven razgovor z vzgojiteljico ali 

svetovalno službo. 

        

PRIHOD IN ODHOD V VRTEC 

 

Otrok sme prihajati v vrtec in odhajati domov v spremstvu staršev oz. odraslih 

oseb, ki jih za to pisno pooblastijo starši. Izjemoma je lahko spremljevalec otrok, 

ki mora biti starejši od 10 let; tudi  v tem primeru je potrebo predložiti vrtcu 

pisno pooblastilo. Obrazec je na voljo pri strokovnih delavcih oddelka in na 

upravi vrtca. 
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ODSOTNOST OTROKA V VRTCU 

 

Sporočanje dnevne odsotnosti 

Odsotnost vašega otroka zaradi bolezni oz. kakšnega drugega vzroka sporočite 

preko eAsistenta do 8. ure zjutraj (od kdaj do kdaj bo predvidoma otrok 

odsoten iz vrtca). Podrobna navodila, uporabniško ime in geslo starši dobijo na 

naslov elektronske pošte, ki so jo navedli v vlogi za vpis otroka v vrtec. 

 

Rezervacije 

Starši pisno z »Začasno odjavo otroka iz vrtca« oz. t.i. rezervacijo najavijo v 

eAsistentu najkasneje do sredine maja. Staršem se v skladu s sklepom pristojne 

občine zaračuna 40 % cene programa za čas odsotnosti otroka.  

 

Stalni izpis 

Starši in vrtec se strinjajo, da lahko starši kadarkoli prekinejo pogodbo z vrtcem 

in otroka izpišejo iz vrtca na podlagi »Stalne izpisnice«, ki jo izpolnijo vsaj 14 

dni pred želenim izpisom. Obrazec za stalno izpisnico dobite v upravi vrtca oz. 

na spletni strani. 

 

VARSTVO  V POLETNEM ČASU IN MED PRAZNIKI 

 

Vrtec si pridržuje pravico, da združuje več oddelkov otrok na začetku in koncu 

poslovnega časa. Združevanje otrok poteka tudi v času šolskih počitnic, 

novoletnih, prvomajskih in drugih praznikih ter ob pojavu izjemnih okoliščin 

(npr. epidemije). 

V poletnem času, času pred in med prazniki, zavod lahko zagotavlja odprtje 

matične enote Storžek, dislocirana enota Čriček pa je zaprta. 

V poletnem času, času pred in med prazniki, se za vrtec Palček na Jezerskem 

zbirajo prijave otrok za varstvo. V primeru, da je prijavljenih 7 otrok ali manj, je 

vrtec Palček zaprt. Zavod zagotavlja varstvo otrok v matični enoti Storžek. 
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CENE PROGRAMA 

 

Veljavne cene programov: Cena v € 

Dnevni program  

Oddelek 1. starostnega obdobja 495,57 € 

Oddelek 2. starostnega obdobja 361,16 € 

Kombiniran oddelek, oddelek 3-4 let 465,11 € 

Skrajšan program (poldnevni)  

Oddelek 2. starostnega obdobja 316,52 € 

 

Znižano plačilo vrtca 

 Vlogo za znižano plačilo oskrbnine oddate v mesecu avgustu (oz. 

najkasneje en mesec pred vključitvijo otroka v vrtec) na pristojnem 

Centru za socialno delo, vendar ne prej kot 30 dni pred datumom 

vključitve. V primeru, da ste vlogo že oddali, ponovne vloge ni 

potrebno oddajati (pravica do subvencije se vam avtomatično podaljša, 

na dom boste prejeli zgolj novo odločbo CSD), vendar pa morate javiti 

vsako spremembo, ki se navezuje na osebne podatke ali dohodek in bi 

lahko bistveno vplivala na višino subvencije.  

 Na podlagi odjave odsotnosti otroka v eAsistentu do 8.00 ure, se zniža 

oskrbnina že prvi odsotni dan (odšteje se prehrana) 

 Zaradi bolezni - na podlagi zdravniškega potrdila (plačate 50% cene 

programa) 

o strnjena odsotnost najmanj 7 dni (Preddvor) 

o strnjena odsotnost najmanj 15 dni (Jezersko) 

 Na podlagi rezervacije v času poletnih počitnic (enkrat letno, strnjeno 

najmanj 30 in največ 60 dni), plačate starši 40 % cene programa za čas 

odsotnosti otroka z vrtca.  

 

Starši prijavljenih otrok so obvezani do plačila tudi v primeru, če prijavljenega 

otroka ne bodo pripeljali v vrtec (razen v primeru bolezni kar se dokazuje z 

zdravniškim potrdilom). 
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VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI MATIJE VALJAVCA PREDDVOR 

 

Besedilo pripravili: Suzana Delavec in Bojana Kvartuh 

Avgust 2019 

Naklada: 200 izvodov 

 


