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»Vzgajajte otroke s pohvalo, spodbudo, iskanjem dobrega v otroku in postavljanjem 
meja. S takim načinom vzgoje dajete otrokom dobro popotnico za življenje.«  

(Zinka Ručigaj) 

 
SPOŠTOVANI STARŠI!  
 
Vzgoja otrok je ena od najlepših in najodgovornejših nalog, ki jo opravljate starši. Pri tem vam 
pomagamo tudi mi, strokovni delavci vrtca. Vsak otrok je edinstven in enkraten, zato si zasluži 
našo pozornost, ljubezen in skrb. Delavci vrtca svoje pedagoško delo opravljamo z veseljem 
in vso odgovornostjo. 
 
V vrtcu si prizadevamo, da bi vsi otroci srečno odraščali in se razvijali v zdrave in zadovoljne 
osebnosti, ki bodo pogumno sprejemale izzive, ki jih prinaša vsakdanje življenje. Velik 
poudarek dajemo razvijanju govorno-jezikovnih sposobnosti ter gibanju, čas pa si vzamemo 
tudi za igro in sproščeno druženje. 
 
Vabimo vas, da skupaj z nami soustvarjate novo vrtčevsko leto. Veseli bomo vaših idej, 
predlogov, obiskov v vrtcu, predstavitev vaših poklicev, hobijev …  
 
Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje ob odločitvi, da boš vaš otrok obiskoval naš vrtec 
in da mu bomo s skupnimi močmi dali dobro popotnico za življenje. 
 
 
 
Pomočnica ravnatelja vrtca:    Ravnatelj vrtca in šole: 
Anita Fartek, univ. dipl. psih.  Aleksander Mencigar, mag.manag., prof. 
                       

 

 
Joana (2 leti) 

VVE ROGAŠOVCI, jasli 1 
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PODATKI O VRTCU PRI OŠ SVETI JURIJ 

 
IME VRTCA: VVE PRI OŠ SVETI JURIJ (javni vrtec) 
 
USTANOVITELJ VRTCA: OBČINA ROGAŠOVCI 
 
UPRAVA VRTCA PRI OŠ SVETI JURIJ 
Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci  
Tel: 02/ 55 71 003 
Faks: 02/ 55 88 480 
 
Poslovni čas v upravnih prostorih: vsak dan od 7.30 do 15.30  
Za starše smo na voljo vsak dan od 8.00 do 14.30 ure. 
 
Ravnatelj: 
Aleksander MENCIGAR, mag. manag., prof.     
e-naslov: aleksander.mencigar@ossvj.si 
 
Pomočnica ravnatelja in svetovalna delavka: 
Anita FARTEK, univ.dipl.psih. 
e-naslov: anita.fartek@ossvj.si 
Telefon: 02/ 55 98 775 
 
 

ORGANIZIRANOST NAŠEGA VRTCA 

 
V šolskem letu 2017/2018 bo vrtec pri OŠ Sveti Jurij deloval v šestih oddelkih na treh 
lokacijah, in sicer: 
 

1. VVE ROGAŠOVCI, Rogašovci 16 b, 9262 Rogašovci,  

tel.: 02/ 55 88 155 – 2 oddelka 1. starostnega obdobja; 

2. VVE pri matični šoli SVETI JURIJ, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci,  

tel.: 02/ 55 71 003 ali 02/ 55 98 776 – 3 homogeni oddelki 2. starostnega 

obdobja; 

3. VVE pri podružnični šoli PERTOČA, Pertoča 54 a, 9262 Rogašovci,  

tel.: 02/ 55 71 470 – 1 starostno kombiniran oddelek. 

 

Obratovalni čas posameznih enot vrtca je prilagojen potrebam staršev; predvidoma od 6.00 
oz. 6.15 do 15.45 oz. 16.00 ure. 

 

mailto:aleksander.mencigar@ossvj.si
mailto:anita.fartek@ossvj.si
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ZAPOSLENI V NAŠEM VRTCU 

 
Za dobro počutje, kakovostno vzgojno-izobraževalno delo in nemoteno poslovanje v vrtcu 
skrbimo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

VODSTVO VRTCA 
 

ravnatelj Aleksander Mencigar 
pomočnica ravnatelja Anita Fartek  

 
STROKOVNI DELAVCI 

 
 6 vzgojiteljic predšolskih otrok in  

8 pomočnic vzgojiteljic predšolskih 
otrok 

SVETOVALNA SLUŽBA 
 

svetovalna delavka – psihologinja 
Anita Fartek 

 
DODATNA STROKOVNA POMOČ 

specialna pedagoginja 
Klementina Kosednar Ceiger 

DRUGI ZAPOSLENI 
 

kuhar 
pom. kuharja 

hišnik 
čistilke 

šivilja/perica 
 

vodja zdravstveno-higienskega 
režima Marjeta Šinko 

 
spremljevalka gibalno  

oviranega otroka  
Klavdija Celec  

 

 
ADMINISTRATIVNO 
FINANČNA SLUŽBA 

 
poslovna sekretarka  

Anja Banfi (02/ 55 71 003) 
 

računovodski servis v MS  
Jožef Gomboc (02/522 34 81) 
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POSLANSTVO, VIZIJA IN TEMELJNE VREDNOTE NAŠEGA VRTCA 

 
Poslanstvo našega vrtca je: »S strpno in odkrito komunikacijo ustvarjamo prijazno bivalno 
okolje ter naredimo prve korake v svet znanja in življenja«. 
 
Pri tem sledimo naši viziji, ki se glasi: »Drug z drugim za zdravo, varno, ustvarjalno in 
spodbudno okolje ter otrokov optimalni razvoj«. 
 
Pri svojem delu sledimo temeljnim VREDNOTAM, ki jih tudi razvijamo pri naših predšolskih 
otrocih, to so:   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»Otrok lahko odraslo osebo nauči tri stvari: 
kako biti srečen brez razloga, 

kako biti vedno zaposlen in kako iskati tisto, 
kar si želite s celim svojim bitjem.« 

(Paul Coelho) 

IGRA            PRIJATELJSTVO              
 

ZAUPANJE 
 

MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE 
           

ZNANJE      STRPNOST 
 

POZITIVNA SAMOPODOBA 
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CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE IN PREDSTAVITEV NAŠEGA PROGRAMA DELA 

 
V vrtcu pri svojem delu sledimo temeljnim ciljem predšolske vzgoje, ki so zapisani v 4. členu 
Zakona o vrtcih (Ur.l. RS št. 100/2005, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUJPS, 
94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF), in sicer:  
 

 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 

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 še branja, pisanja; 
 spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja; 
 posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja; 
 spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja; 
 razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. 

 

 
 
Zgoraj navedene cilje uresničujemo pri vsakodnevnih dejavnostih, ki jih načrtujemo na 
podlagi Kurikuluma za vrtce (1999). Osnovna področja dela so: gibanje, jezik, družba, 
umetnost, narava in matematika. Vzgojno-izobraževalno delo v oddelku načrtujeta in izvajata 
vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice. Pri načrtovanju dejavnosti upoštevata značilnosti 
razvojnega obdobja otrok ter njihove želje in potrebe. Načrtovanje dela in življenja na ravni 
celotnega vrtca pa poteka preko načrtovanja in priprave letnega delovnega načrta in 
razvojnega načrta vrtca.  
 
V šolskem letu 2017/2018 bomo glede na trajanje izvajali dnevni program (6–10 ur), saj starši 
za ostale programe (poldnevni program ter krajši program) niso izrazili potrebe.  
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V skladu s 15. členom Zakona o vrtcih predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih 
obdobjih:  

 prvo obdobje: otroci v starosti od enega do treh let in  

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

Vzgojno delo v vrtcu poteka v oddelkih, ki se oblikujejo pred začetkom tekočega šolskega leta 
za celo šolsko leto.  
 
Otroci so razporejeni v starostno homogene, heterogene ali kombinirane oddelke.  

 V homogene oddelke so vključeni otroci prvega ali drugega starostnega obdobja 

v starostnem razponu enega leta.  

 V heterogene oddelke so vključeni otroci prvega ali drugega starostnega obdobja.  

 V kombinirane oddelke so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja. 

Na podlagi vpisa, ki smo ga izvedli v mesecu marcu 2017, in starosti otrok, ki že obiskujejo 
vrtec, smo za šolsko leto 2017/2018 oblikovali šest oddelkov, in sicer: 

 starostno homogen oddelek 1. starostnega obdobja 1-2 let – VVE ROGAŠOVCI 

(jasli 1), 

 starostno homogen oddelek 1. starostnega obdobja 2-3 let – VVE ROGAŠOVCI 

(jasli 2), 

 starostno homogen oddelek 3-4 letnih otrok – VVE SVETI JURIJ (mlajša skupina), 

 starostno homogen oddelek 2. starostnega obdobja 4-5 let – VVE SVETI JURIJ 

(srednja skupina), 

 starostno homogen oddelek 2. starostnega obdobja 5-6 let – VVE SVETI JURIJ 

(starejša skupina), 

 starostno kombiniran oddelek 1-6 let – VVE PERTOČA. 

RAZVOJNI NAČRT VVE PRI OŠ SVETI JURIJ  
 
Razvojni načrt je eden temeljnih dokumentov vrtca, v katerem je določena razvojna 
usmerjenost našega vrtca za petletno  obdobje in dolgoročni cilji h katerim stremimo, da bi 
jih v tem času dosegli.  
 
Prioritetna področja razvojnega načrta so: razvijanje predbralne pismenosti, trajnostni razvoj 
s poudarkom na ekologiji in zgodnjem naravoslovju ter vzgoja za zdrav način življenja 
(poudarek na gibanju in zdravem življenjskem slogu). 
 
Na podlagi razvojnega načrta smo si izbrali tudi prednostno nalogo vrtca za vrtčevsko leto 
2017/2018, to je GIBANJE IN ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG. Tako bomo izvajali veliko dejavnosti 
s področja gibanja, športa in zdrave prehrane. 
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PREDSTAVITEV ENOT IN POSAMEZNIH ODDELKOV 

VZGOJNO–VARSTVENA ENOTA PRI PODRUŽNIČNI OŠ PERTOČA 

 

 
SEDEŽ: Pertoča 54a, 9262 Rogašovci 

POSLOVALNI ČAS VRTCA: od 6.15 do 15.45  
TELEFON: 02/ 55 71 470 

 
V enoti na podružnični osnovni šoli na Pertoči imamo en oddelek vrtca,  

ki je starostno kombiniran. 
 

V šolskem letu 2017/2018 bodo za strokovno delo v enoti skrbele naslednje strokovne 
delavke: 

ODDELEK 
STAROST 
OTROK 

STROKOVNE DELAVKE DELOVNO MESTO 

Starostno 
kombiniran 

oddelek 
(19 otrok) 

1–6 let 

Andreja Ficko Hanc 
Suzana Lang 

Marinela Kous (zagot. 
sočasnosti) 

vzgojiteljica 
pomočnica vzgojiteljice 
pomočnica vzgojiteljice 

 
VVE Pertoča se nahaja na Podružnični OŠ Pertoča in je lansko leto obeležila 50 let delovanja 
osnovnošolskega izobraževanja. 
Korenine predšolskega izobraževanja na Pertoči segajo v leto 1998, ko je 2. novembra vrtec  
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prvič odprl svoja vrata. Takrat se je v kletnih prostorih odprl en oddelek vrtca, katerega je 
obiskovalo 16 otrok, starih od 2 do 7 let. Od takrat se je veliko spremenilo. Velika, prostorna 
igralnica je opremljena tako, da je zagotovljena fleksibilnost in stimulativnost prostora za 
organizacijo in izvajanje posameznih dejavnosti. Otroci imajo poleg igralnice na voljo tudi  
jedilnico, ki jo uporabljamo tudi kot prostor za izvajanje različnih dejavnosti, ko mlajši otroci 
spijo. 
  
Vrtec obdaja prečudovita narava, ki nudi veliko možnosti za raziskovanje in razvijanje 
pozitivnega odnosa do narave. V neposredni bližini vrtca so kar tri igrišča.  Večje šolsko igrišče  
in kakovostno opremljeno travnato igrišče z različnimi igrali in peskovnikom otrokom 
omogočata varno in aktivno igranje, učenje, razvijanje različnih spretnosti, sposobnosti in 
znanja. Poleg je tudi veliko nogometno igrišče, ki ga otroci z veseljem izrabijo za sproščanje 
svoje energije. V kolikor nam vreme ni naklonjeno, pa je v kletnih prostorih na voljo 
telovadnica s športnimi rekviziti. 
 
V vrtcu izvajamo različne dejavnosti, s katerimi si otroci pridobivajo pozitivno samopodobo 
in življenjske izkušnje, odkrivajo in razvijajo svoje interese, želje in potrebe. Otrokom je poleg 
dejavnosti, ki se izvajajo po Kurikulumu za vrtce, ponujeno tudi veliko možnosti za 
pridobivanje novih znanj ter ustvarjanje v 
različnih projektih. Prav tako imajo otroci 
možnost sodelovanja v dveh obogatitvenih 
dejavnostih vrtca, in sicer: učenje tujega jezika 
– nemščina in  športni krožek.  
 
Enoto redno obiskujeta Bibliobus PIŠK Murska 
Sobota in šolska knjižničarka, saj v vrtcu dajemo 
velik poudarek na razvijanju predbralne 
pismenosti.  
Vrtec s svojimi nastopi redno sodeluje tudi  na 
različnih prireditvah v lokalnem okolju.    
 
Nepogrešljiv del našega vrtca so tudi tehnični 
delavci.  Kuharica Marijana za nas pripravlja 
zajtrk in deli kosilo, ki ga hišnik Andrej  pripelje 

iz centralne kuhinje na Osnovni šoli Sveti Jurij.  
 
 
Vsi zaposleni v vrtcu se trudimo in 
omogočamo otrokom napredek, skrbimo za 
dobro počutje ter da ima vsak otrok občutek 
sprejetosti in varnosti. 
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VZGOJNO–VARSTVENA ENOTA PRI MATIČNI ŠOLI SVETI JURIJ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDEŽ: Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci 
POSLOVALNI ČAS VRTCA: od 6.00 do 16.00  

TELEFON: 02/ 55 98 776 

 
V enoti na matični šoli v Svetem Juriju imamo tri homogene oddelke  

drugega starostnega obdobja.  
 
V šolskem letu 2017/2018 bodo za strokovno delo v enoti skrbele naslednje strokovne 
delavke: 

ODDELEK 
STAROST 
OTROK 

STROKOVNE 
DELAVKE 

DELOVNO MESTO 

homogen oddelek 
2. star.obd. 
 (19 otrok) 

3–4 let 

Nataša Gomboc 
Darija Bokan 

 
Marinela Kous 

vzgojiteljica 
pomočnica vzgojiteljice 

 
pomočnica vzgojiteljice 

(zagot. sočasnosti) 

homogen oddelek 
2. star.obd. 
(23 otrok) 

4–5 let 
Bernarda Skledar 

Marjeta Šinko 
vzgojiteljica 

pomočnica vzgojiteljice 

homogen oddelek 
2. star.obd. 
(24 otrok) 

5–6 let 

Lilijana Nemec 
Berke 

Valentina Hajdinjak 
 

vzgojiteljica 
pomočnica vzgojiteljice 

 

V vzgojno-varstveno enoto pri matični šoli v Svetem Juriju bo v šolskem letu 2017/2018 
predvidoma vključenih  66 otrok. Za vzgojo in varstvo le-teh bodo skrbele tri vzgojiteljice in 
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tri pomočnice vzgojiteljic, spremljevalka gibalno oviranega otroka ter svetovalna delavka 
vrtca. 
 
Oddelki vrtca v VVE SVETI JURIJ se nahajajo 
v pritličju osnovne šole. Otroci v vrtec 
prihajajo skupaj s starši skozi vrtčevski 
vhod, ki je v neposredni bližini vrtčevskega 
parkirišča. 
 
Ker se vrtec nahaja na osnovni šoli, imamo 
možnost uporabe šolske telovadnice in 
knjižnice. Večkrat tudi povabimo 
knjižničarko, da nam prebere pravljico. Na 
razpolago imamo tudi različne glasbene 
instrumente, ki si jih lahko izposodimo v glasbeni učilnici. 
Življenje v vrtcu si popestrimo z različnimi projekti, natečaji, s sodelovanjem z zunanjimi 
strokovnjaki in sodelavci znotraj zavoda (vrtca in šole). 
 

Okolica vrtca nudi veliko možnosti za 
aktivno bivanje v naravi (sprehajalne poti 
ob gozdu, travnikih, poljih in sadovnjakih ter 
urejena  igrišča). Zeliščna greda tik ob vhodu 
v vrtec  otrokom omogoča opazovanje in 
skrb za zelišča. Otroke spodbujamo k 
pozitivnemu odnosu do narave ter 
ohranjanju naravnih lepot, ki nas obdajajo. 
 
Kuharica Zdenka in kuhar Štefan 
pripravljata okusno hrano, ki nam jo 
prijazno postreže naša razdeljevalka hrane 

Milena.  
 
Pri načrtovanju dejavnosti dajemo 
poudarek tistim dejavnostim, pri katerih 
otroci z veseljem raziskujejo in prihajajo do 
vedno novih in zanimivih spoznanj, ki jim 
odpirajo vrata v nove svetove. Izhajamo iz 
otrokovih interesov ter razvojnih 
značilnosti za posamezno obdobje. 
Otrokom želimo s prijaznimi, sproščenimi in 
razumevajočimi medsebojnimi odnosi 
zagotoviti varno, zdravo, prijetno in 
brezskrbno bivanje v vrtcu ter optimalen 
razvoj njihovih sposobnosti in pridobivanje 
novih znanj.  
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VZGOJNO–VARSTVENA ENOTA ROGAŠOVCI 
 

 
SEDEŽ: Rogašovci 16b, 9262 Rogašovci 

POSLOVALNI ČAS VRTCA: od 6.00 do 16.00  
TELEFON: 02/ 55 88 155 

 
V enoti v Rogašovcih imamo dva oddelka  

prvega starostnega obdobja. 
 
V šolskem letu 2017/2018 bodo za strokovno delo v enoti skrbele naslednje strokovne 
delavke: 

ODDELEK 
STAROST 
OTROK 

STROKOVNE DELAVKE DELOVNO MESTO 

homogen 
oddelek 1. star. 

obdobja 
(12 otrok) 

1-2 let 

Danijela Hajdinjak 
Simona Durič/Sabina 

Mencigar 
Tadeja Rajbar 

vzgojiteljica 
pomočnica vzgojiteljice 
pomočnica vzgojiteljice 

(zagot. sočasnosti) 
 

homogen 
oddelek 1. star. 

obdobja 
(14 otrok) 

2–3 let 
Aleksandra Gider 

Anita Cener 
Tadeja Rajbar 

vzgojiteljica 
pomočnica vzgojiteljice 
pomočnica vzgojiteljice 

(zagot. sočasnosti) 

 
Vzgojno-varstvena enota Rogašovci se nahaja v bližini zdravstvenega doma, v mirnem okolju, 
obdanem s travniki in gozdovi. Varna in mirna lokacija nam omogoča veliko možnosti za 
vsakodnevno bivanje na zraku, sprehode, raziskovanje … Ob stavbi vrtca imamo manjše 
urejeno in varno opremljeno igrišče z različnimi igrali in rekviziti (tobogan,plezala, peskovnik).  
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V VVE Rogašovci delujeta dva oddelka prvega 
starostnega obdobja. V oddelkih enote 
poteka delo po izvedbenem kurikulumu, kjer 
izvajamo različne projekte in obogatitvene 
dejavnosti ter sodelujemo na različnih 
natečajih ter z zunanjimi strokovnjaki. Lahko 
se pohvalimo s številnimi pohvalami, 
priznanji in nagradami. V vrtec večkrat 
povabimo tudi starše otrok, da nam 
predstavijo svoje poklice. V našem vrtcu se 
trudimo upoštevati in uresničevati želje in 
potrebe otrok ter staršev. 
 

Z vstopom v vrtec se življenjski ritem otroka 
in staršev spremeni. Oboji doživljajo prehod 
iz varnega družinskega zavetja v vrtec na 
popolnoma svojstven način. Vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljic se z vso 
odgovornostjo, strokovnostjo in čutom 
trudimo zadovoljiti otrokove vsakodnevne 
potrebe po ljubezni, igri, svobodi, 
pripadnosti in zabavi. Trudimo se, da bi se 
vsi, ki se v njem srečujemo, počutili domače, 
sprejete, da bi se med seboj spoštovali, si 
zaupali, sodelovali in z različnostjo obogatili 

drug drugega.  
 
Poseben pomen v tem najzgodnejšem obdobju imata govor in gibanje, ki sta med seboj 
povezana. Z otroki se veliko pogovarjamo, k vokalizaciji jih motiviramo tako, da pojemo, se 
učimo različne deklamacije, bibarije, prstne igre …  
 
Da poskrbimo za gibalno aktivnost otrok, pa 
izvajamo različne gibalno-ritmične in 
športne dejavnosti v igralnici in na prostem 
(gibalne minutke, jutranje razgibavanje, 
sprehodi, ples, igre z žogo, vožnja s 
poganjači …). Pri vseh teh dejavnostih 
otroke spodbujamo k samostojnosti.  
Z različnimi dejavnostmi s področja govora 
in gibanja otroke spodbujamo k uresničitvi  
ciljev, ki so zapisani v prednostnih nalogah 
vrtca. 
 
Za urejenost okolice vrtca in varnost otroških igral na igrišču poskrbita hišnika. Za kvalitetno 
in uravnoteženo prehrano poskrbita kuharja Zdenka in Štefan v centralni kuhinji na Osnovni 
šoli Sveti Jurij, prevoz opravi hišnik Andrej, Nada pa nam jo prijazno postreže. 
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KAKO VZGOJITI SAMOSTOJNEGA OTROKA? 

 
Velikokrat se sprašujemo, kako vzgojiti otroka, da bo postal odgovoren in samostojen. Ob 
tem se nam porajajo vprašanja: naj ga kaznujemo ali naj ga prepustimo, da ga življenje samo 
izuči, ali naj delamo stvari namesto njega … Velikokrat starši predolgo gledamo na svojega 
otroka kot na majhnega, nebogljenega in nesamostojnega. Pogosto zaradi tega  nismo 
dosledni pri vzgoji. Sprašujemo se, kdaj je otrok dovolj star, da določene stvari opravlja 
samostojno. Zavedati se moramo, da spodbujanje otroka ni dovolj, določene aktivnosti 
moramo od otroka tudi zahtevati. Velikokrat smo na preizkušnji tudi starši sami. 
  
Zdi pa se, da v sodobnem času vse bolj pozabljamo, da je eden najosnovnejših ciljev vzgoje 
pripraviti otroke na samostojno življenje in jim pomagati, da postanejo samozavestni, 
neodvisni, odgovorni odrasli, ki zmorejo poskrbeti zase, znajo ustvarjalno reševati težave in 
za vse to premorejo dovolj vztrajnosti. 
 
Starši imamo seveda najboljše namene in praviloma nikoli ne mislimo slabo, le pasti, v katere 
se hitro ujamemo, je veliko. Ujeti smo v divji ritem vsakdanjika, razpeti med nešteto 
obveznosti, vedno se nam mudi. Zato nam je včasih lažje, da nekaj postorimo sami, kot da bi 
si vzeli čas in potrpežljivo počakali, da opravilo v svojem tempu dokonča otrok. Tako radi 
ustrežemo tem našim zakladkom, da se ne bodo preveč mučili, saj jih imamo vendar radi. 
Težko jih gledamo, ko jim nekaj ne gre od rok, prihranili bi jim radi vse tegobe tega sveta, svet 
položili k nogam. Toda z vsem tem jim pravzaprav delamo medvedjo uslugo. Samostojen 
lahko postane namreč tisti otrok, ki - seveda v skladu s svojimi psihofizičnimi sposobnostmi - 
čim več stvari sme in zmore opraviti sam. Starši pa smo tisti, ki mu moramo zagotoviti 
osnovne pogoje - varno okolje, v katerem lahko svobodno raziskuje, preizkuša in se uči, 
predvsem pa naš čas, spodbudo in potrpljenje. Pri tem se moramo zavedati, da je zelo 
pomembno, da se otrok zna igrati in zamotiti sam ter da zna sam rešiti težavo, če do nje pride. 
 
Otroci zelo hitro pokažejo željo po samostojnosti. "Sam! Sama!" sta med prvima besedama v 
razvijajočem se besednjaku. Če otroka dobro opazujemo in poslušamo, hitro opazimo, kdaj 
pokaže zanimanje za določeno opravilo oz. spretnost. Ko vidimo, da se trudi, poskuša narediti 
"na pol", je idealen čas za spodbudo. Otrok se veseli nove zmožnosti, čuti notranjo motivacijo, 
vendar pa je še nespreten in počasen. Pokažimo mu, kako naj naredi - najbolje med igro, 
predvsem pa mu dajmo čas, ne priganjajmo ga in ne zahtevajmo popolnosti. 
 
TRI ZLATA PRAVILA SPODBUJANJA SAMOSTOJNOSTI: 

1. Ne delajmo namesto otroka, kar zna že sam. 
2. Vzemimo si dovolj časa, da se izognemo nadležnemu priganjanju in se oborožimo 

s potrpežljivostjo. 
3. Ne pričakujmo, da bo delo opravljeno popolno. Pohvalimo otroka za trud, četudi 

rezultat ni popoln. 
Otroci so različni. Nekateri po naravi bolj stremijo k samostojnosti, imajo večjo željo po 
raziskovanju, odkrivanju, preizkušanju novega, drugi pa so raje nekoliko bolj "komot«. Ko 
otrok nekaj že zna opraviti sam, je prav, da to od njega tudi zahtevamo. Pomagamo mu, 
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dokler pomoč sprejema in potrebuje, potem pa se raje umaknemo. Če pa presodimo, da je 
za določene spretnosti in dejavnosti že dovolj star, ne kaže pa posebnega zanimanja in volje, 
poskusimo zanimanje ustvariti.  
 
Mu samostojno oblačenje ne gre najbolj od rok? Skupaj oblačimo medvedke in punčke. 
Zabavajmo se s preoblačenjem - naj obleče očkov pulover, mamino kapo, navleče bratove 
nogavice, zleze v krilce starejše sestrice. Zabava in humor sta v procesu učenja in pridobivanja 
novih spretnosti vredna zlata. 
 
Kaj pa nagrade? 
Že iskrena pohvala brez zoprnega ampak naredi veliko, predvsem, če od otrok ne 
pričakujemo popolnosti, ampak pohvalimo trud, vložek, ne le končnega rezultata. Otroka 
lahko nagradimo z dodatnim časom, ki mu ga namenimo, da se z njim igramo njegovo 
najljubšo družabno igro, mu pomagamo pri zlaganju kock, mu preberemo najljubšo zgodbo. 
Pomembno je, da se takrat posvetimo le njemu in vmes ne počnemo drugih stvari. Prav nič 
pa ni narobe, če kdaj za svoje dosežke ali opravljeno delo dobi pravo nagrado. 
 
 
Eno od temeljnih načel v našem vrtcu je, da odrasli ne delamo namesto otroka, temveč ga 
spodbujamo, da razvije svoje potenciale. Kako se to odraža v vsakdanjiku otrok v našem 
vrtcu? 
 
V vrtcu otroke vključujemo v vsa 
opravila, ki jih sicer veliko hitreje 
opravimo odrasli. Otroci so »veliki 
pomočniki«, radi pomagajo in se 
pri tem čutijo koristne in povezane 
z oddelkom. Samostojno skrbijo 
zase, se obuvajo, oblačijo, skrbijo 
za svoje potrebe, si umivajo zobe. 
Pomagajo pri skrbi za lep in urejen 
prostor. Skrbijo za rastline in živali 
pozimi. Skupaj z vzgojiteljicami 
pobrišejo mize, skrbijo za čisto 
jedilnico in igralnico. Samostojno 
se odločijo, kaj in koliko bodo 
pojedli za zajtrk in kosilo. 
Pomagajo mlajšim in šibkejšim od sebe. 
 
Otroci v vrtcu zelo dobro poznajo pravila in rutino, ki velja v posamezni skupini in širši 
skupnosti vrtca. S tem je omejena njihova svoboda in v njej se počutijo varno. Hkrati pa jim 
to daje možnost odločanja. Otroci se v starostno heterogenih skupinah učijo skupaj in 
pomagajo drug drugemu. Odrasli ni tisti, ki popravlja in pomaga, ampak spodbuja otroke, da 
znanje prenašajo med seboj, pa naj gre za vsakdanja opravila ali akademsko znanje. 
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Dandanes starši otroke v dobri veri ščitijo pred samostojnostjo, gibanjem in igro v naravi, 
želijo pa si čim več izpostavljenosti akademskemu znanju že v prvih letih življenja. Le redki 
starši razmišljajo o tem, da možgani predšolskega otroka za optimalni razvoj potrebujejo 
primerno količino spanja, zdravo prehrano, vsakodnevno gibanje, igro in raziskovanje, 
druženje s starši. Potrebujejo samostojnost, ustvarjalnost, sposobnost odločanja v množici 
informacij in iznajdljivost. Otrok mora razviti ljubezen do učenja in raziskovanja, spoznavanja 
novega. Prevzeti mora odgovornost za svoja dejanja in odločitve. Starši moramo potegniti 
jasne meje pri obveznostih, ki jih imajo otroci v okviru družine, tako bomo vzgojili 
odgovornega in samostojnega otroka, ki nam bo nekoč za to hvaležen. 
 

»Dobri starši dajo otrokom barve, čopiče in platno, 
vendar jim pustijo, da naslikajo svojo lastno sliko.« 

 
 

Zapisale strokovne delavke vrtca: 
Simona Durič, Suzana Lang, Marjeta Šinko 

 
VIR: 

 Divjak Jurca, D. (maj 2014). Kako vzgojiti samostojnega otroka? Revija za starše 
Pogled. 

 

 DEJAVNOSTI, S KATERIMI BOMO OBOGATILI NAŠE DELO V VRTCU 

 
Poleg vsakodnevnih dejavnosti, ki jih bomo 
izvajali v skladu s Kurikulom za vrtce, bomo naše 
delo obogatili tudi z različnimi projekti in 
obogatitvenimi dejavnostmi. Namen projektov 
je predvsem omogočiti otrokom pridobiti 
dodatna znanja z različnih področij in s tem 
razvijati njihove sposobnosti in spretnosti ter 
prispevati k njihovi širši razgledanosti.  
 
V šolskem letu 2017/2018 bomo v našem vrtcu izvajali naslednje projekte: 
 

 EKOVRTEC 
 
Ekovrtec je sestavni del projekta Ekošole, ki se izvaja skozi celo vrtčevsko leto. 
Najpomembnejša naloga ekovrtca je spoznavanje različnih tem s področja naravoslovja v 
povezavi z okoljem, v katerem se otroci gibljejo in živijo. Ob tem pa izvajamo več vzporednih 
projektov in natečajev, kot so: zbiranje starega papirja, ločevanje odpadkov, Eko bralna 
značka ...  
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Otroci pridobijo veliko novega znanja s področja ekologije, s poudarkom na varovanju narave. 
 
 

 MALI SONČEK 
 
V športni program Mali sonček se vključujejo otroci od drugega do šestega leta. Sodelujejo 
pri izletih, kolesarjenju, igrah brez meja, spretnostih z žogo in ustvarjajo z gibanjem in ritmom. 
Poleg gibalne dejavnosti, ki je zelo pomembna za otrokov razvoj, gre pri programu predvsem 
za igro, kjer je bolj kot storilnost pomembno sodelovanje.  
 
Sestavljen je iz štirih stopenj: 

 Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti 

 Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti 

 Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti 

 Mali sonček – rumeni: za otroke od 

5. do 6. leta starosti 

 

Projekt Mali sonček je ena od dejavnosti, s 

pomočjo katere želimo pri otrocih razvijati 

njihove psihomotorične sposobnosti in jih 

motivirati za različne gibalne in športne 

dejavnosti.  

 BRALNI NAHRBTNIK 
 

Bralni nahrbtnik je ena izmed oblik bralne značke v vrtcu. Bralni nahrbtnik bo potoval k otroku 
domov. V njem bodo različne slikanice, ki si jih bodo otroci skupaj z vzgojiteljico sposodili v 
šolski ali potujoči knjižnici.  
Namen bralnega nahrbtnika je, da bi starši 
otrokom brali tudi doma, da bi uživali ob 
knjigah, da bi se starši in otroci ob knjigah 
družili. Bralni nahrbtnik bo staršem ponujen v 
vseh oddelkih vrtca, starši se v projekt 
vključujejo prostovoljno. 
 
V sklopu projekta bodo potekale dramatizacije, 
pravljične ure, lutkovne predstave in skupno 
obnavljanje poslušanih oz. pripovedovanih 
zgodbic in pesmic. Otroke bo obiskovala tudi 
šolska knjižničarka  Andreja Ošlaj.  
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 VARNO S SONCEM 

 
Projekt izvajamo v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Celje. Izvajamo ga 
predvsem v pomladnih in poletnih mesecih v vseh oddelkih vrtca. Gre za preventivni program 
za predšolske otroke in njihove starše, s katerim jih želimo opozoriti na pomen pravilne 
zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti otroke k pravilnemu 
samozaščitnemu ravnanju.  
  
 

  VARNO V PROMETU 
 

Namen projekta je izboljšati varnost otrok v prometu in aktivno vključevanje otrok v promet 
v spremstvu strokovnih delavk oz. staršev. Otroci se v projektu učijo o udeležencih v prometu, 
različnih nevarnostih, kako se pravilno obnašajo na cesti, da so v avtomobilu varno spravljeni 
v otroški sedežih in pripeti z varnostnimi pasovi. 
 
 

 CICI VESELA ŠOLA 
 

Namen projekta je razvijanje otrokove vsesplošne razgledanosti. Cici vesela šola je 
tekmovalna dejavnost,  v katero se vključujejo otroci, ki zadnje leto obiskujejo vrtec in bodo 
šli naslednje šolsko leto v šolo. Z otroki se rešujejo različne naloge, ki širijo znanje na področju 
kulturne in estetske vzgoje, socialnega učenja, družbe, naravoslovja, tehnike, matematike … 
Naloge so napisane jasno, zabavno in poljudno, da pa otroke še bolj pritegnejo in jim 
pomagajo pri razumevanju, jih spremljajo nazorne ilustracije in fotografije. Pripravljajo jih 
strokovnjaki na tem področju. Veliko podobnih nalog 
najdemo v otroški reviji Cicido, ki je tudi organizator 
te akcije.  
 
Čeprav gre za tekmovalno dejavnost, je potrebno 
poudariti, da glavni namen Cici vesele šole ni 
tekmovalnost, temveč se zabavati ter se pri tem še 
marsikaj naučiti. Predšolski otrok bo preveril 
pridobljeno znanje na ciciveselošolskem dnevu. 
Otroci si lahko pri reševanju nalog med seboj 
pomagajo. Na koncu prejmejo vsi tekmovalci 
pohvale. 

Lia (6 let) 
VVE SVETI JURIJ, starejša skupina 

 
 PROJEKTI DRUŠTVA SOBIVANJE 

 
Sobivanje je Društvo za trajnostni razvoj, ki razvija preko projektov  
pozitivno vizijo za pravičnejšo družbo, ki zahteva sonaravni razvoj ter čistejše,  
varnejše in bolj zdravo okolje. 
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 Otroci skozi podprojekte Varno v šolo in vrtec, Živim zdravo, Spodbujamo prijateljstvo ipd. 
spoznavajo lepote naše dežele, spoznavajo pomen raznovrstne hrane, pozitivno razmišljanje 
o svojih prijateljih, vrstnikih, seznanjajo se z varnim vedenjem v cestnem prometu ipd. 
 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

 
Namen obogatitvenih dejavnosti je, da popestrijo bivanje otrok v vrtcu. Obogatitvene 
dejavnosti potekajo med šolskim letom. To so: praznovanje rojstnih dni, sodelovanje na 
natečajih, praznovanje tedna otroka, delavnice s starši, prireditve z zunanjimi gosti, športni 
dopoldnevi, lutkovne predstave, veseli december, teden kulture, pustovanje, nastopi otrok 
na prireditvah, zaključne prireditve … 
 
Glede na interese otrok in staršev bosta tudi 
letos za otroke  v starejših skupinah VVE Sveti 
Jurij in VVE Pertoča organizirane tri 
dejavnosti: športni krožek, likovni krožek in 
tečaj tujega jezika- nemščina. Izvajale jih 
bodo naše strokovne delavke vrtca in šole.  
 

DODATNI PROGRAMI 

 
Dodatni program vrtca vključuje različne tečaje in druge dejavnosti,  na primer: predšolska 
glasbena pripravljalnica, plesni tečaj, tečaj smučanja …  Organiziramo jih glede na pobudo in 
željo staršev, in sicer pod pogojem, če obstajajo za izvedbo strokovni delavci in prostorske ter 
druge možnosti.  
 
V kolikor nimamo strokovnih možnosti za izvajanje le-tega, k 
sodelovanju povabimo zunanje strokovnjake. Te dejavnosti se 
odvijajo po uradnem obratovalnem času vrtca in se posebej 
plačujejo. Odvijajo se le, če je dovolj prijav. O ponudbah 
posameznih tečajev bomo starše obvestili s plakati,  dopisi 
oziroma obvestili na oglasnih deskah vrtca.  
 
V našem vrtcu že nekaj let uspešno izvajamo predšolsko 
glasbeno pripravljalnico v sodelovanju z Glasbeno šolo M. 
Sobota, ki ima v prostorih naše šole svoj dislociran oddelek. 
 

Alex (5 let) 
VVE SVETI JURIJ, starejša skupina 
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HIŠNI RED NAŠEGA VRTCA 

 

Vrtec pri OŠ SVETI JURIJ s hišnim redom določa pravila za nemoteno življenje in delo v vrtcu. 
 

 Otroka je potrebno pripeljati v enoto do 8.00 ure in ga predati odgovorni strokovni 
osebi oziroma sporočiti morebitni izostanek otroka. 

 Starši so dolžni odpeljati otroka v rednem poslovalnem času. 

 V vrtcu lahko otroka odklonimo, če opazimo, da ni zdrav, prav tako jim ne dajemo 
zdravil (razen izjem, ki so razvidna iz zdravniškega potrdila). 

 V primeru 10-dnevne strnjene bolniške odsotnosti otroka se z zdravniškim 
opravičilom obračuna bolniška odsotnost. Le-to so starši dolžni napovedati ob 
odjavi otroka in v roku prinesti zdravniško opravičilo (ob vrnitvi otroka v vrtec oz. 
najpozneje do konca meseca). 

 Vhodna vrata vrtca oziroma šole in vrata ograje se obvezno zapirajo. 

 Vstop v igralnico je dovoljen le v copatih (uvajanje otrok, družabna srečanja …). 

 Starši se ob morebitnih srečanjih izven vrtca (na primer sprehod po cesti) ne 
ustavljajo in ne pristopajo k otroku. 

 V vrtcu otroci ne nosijo nakita (zapestnice, verižice, viseče uhane …). 

 Otroci v vrtec ne prinašajo predmetov, ki ogrožajo njihovo zdravje oziroma 
varnost drugih otrok. 

 V vrtcu nimamo žvečilnih gumijev in trdih bombonov. 
 

SKRB ZA ZDRAVO PREHRANO IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKI STANDARD 

 
V vrtcu se trudimo otrokom privzgojiti ustrezne prehranjevalne navade ter jim nuditi čim bolj 
zdravo in raznoliko hrano.  Vodja vrtčevske in šolske prehrane je Drago Šafer. 
Prehrana otrok v našem vrtcu je usklajena s priporočili zdravega prehranjevanja, pri čemer 
sledimo Nacionalnemu programu prehranske politike 
in Smernicam zdravega prehranjevanja v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah. S pestro ponudbo 
sezonskega sadja in zelenjave pomembno prispevamo 
h kvaliteti uravnotežene in zdrave prehrane. Z 
raznolikostjo prehrane se otrok navaja na različne nove 
okuse. Zavedamo se, da skrb za zdravje in odnos do 
zdravja nista prirojena, zato je potrebno to zavest 
razvijati že pri otrocih.  
 

Pripravljamo tudi dietno prehrano po navodilih 
zdravnika. Zato so starši v primeru kakršnih koli 
prehrambenih posebnostih (npr. alergij) dolžni 
prinesti zdravniško potrdilo izbranega  zdravnika 
(otrokovega pediatra) in drugo morebitno 
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dokumentacijo (npr. predlogi jedilnikov kliničnega dietetika). Aktualne jedilnike tedensko 
objavljamo na spletni strani in/ali oglasni deski vrtca.  
 

Tako starši kot tudi strokovni delavci vrtca si  
želimo, da so naši otroci zdravi. Ker se v vrtcu srečuje veliko otrok iz različnih okolij in so tudi 
otroci vsakodnevno v neposrednem telesnem stiku (npr. pri igrah, ko sedijo skupaj v 
jutranjem krogu, za mizo …), je zelo pomembno, da prihajajo v vrtec zdravi otroci. Strokovne 
in tehnične delavke vrtca skrbimo za visoko raven higienskega režima in izvajamo ukrepe za 
preprečevanje širjenja obolenj. Vodja zdravstveno higienskega režima je Marjeta Šinko.  
 
Pri tem pa je zelo pomembno, kako starši ravnate, ko otrok preboli nalezljivo bolezen. Ko 
otrok preboli nalezljivo bolezen, se je potrebno pred ponovnim vstopom v vrtec prepričati (z 
obiskom pri pediatru), da je otrok res zdrav in ne predstavlja več vira okužbe za ostale otroke 
in delavce vrtca. Prosimo vas, da nas redno obveščate, zakaj je otrok odsoten, saj lahko na 
ta način opozorimo tudi druge starše na morebitne znake določene nalezljive bolezni. 
 
Pogosto se postavlja vprašanje, kdaj otrok sme oz. ne sme v vrtec ob pojavu določenih 
bolezenskih znakov. Na podlagi prenovljenega preventivnega program zdravstvenega varstva 
otrok in mladostnikov (2016) Ajda Cimperman, dr. med. specialistka pediatrije 
in  predavateljica na NIJZ Ljubljana, svetuje: 
 
*Začasna izključitev otroka iz vrtca je potrebna: 
 

- vročina z znaki bolezni (paracetamol, vročinski krči); 

- driska (otrok s plenicami nikakor ne sme v vrtec še 48 ur po zadnjih znakih; vrne se otrok, ki 

kontrolira odvajanje blata, četudi odvaja mehkejše blato in to traja že en teden); 

- bruhanje več kot dvakrat v zadnjih 24 urah;  

- bolečine v trebuhu, ki trajajo več kot dve uri;  

- afte v ustih s slinjenjem; 

- izpuščaji z vročino in spremembami vedenja;  

- rdeče veznice z rumenim izcedkom iz oči ali rdečico vek do 24 ur po začetku zdravljenja; 

- streptokokno vnetje žrela (angina), ki je zdravljena manj kot 24 ur (nadaljevanje zdravljenja 

z antibiotiki); 

- uši pred prvim zdravljenjem;  

- garje pred prvim zdravljenjem;  

- norice (vodene koze), dokler se izpuščaji ne posušijo v kraste (najmanj 6 dni);  

- oslovski kašelj do konca 5-dnevnega zdravljenja; 

- mumps do 9. dne po pojavu otekline; 

- ošpice do 4. dne po pojavu izpuščaja; 

- zlatenica zaradi hepatitisa A do 7. dne po začetku; 

- otrok, ki ni cepljen proti bolezni, ki je tedaj v vrtcu epidemična. 
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Izključitev otroka ni potrebna: 

- navaden prehlad brez zapletov (tudi z izcedkom in pokašljevanjem, vnetje ušes prav tako ni 

nalezljivo; pozor: hud kašelj z oteženim dihanjem, piskanjem, pomodrevanjem je potrebna 

izključitev iz vrtca); 

- voden izcedek iz oči brez vročine, očesne bolečine ali rdečice vek;  

- rumen izcedek iz oči brez rdečice veznic; 

- izpuščaj brez vročine ali spremembe obnašanja; 

- uši po začetku zdravljenja; 

- gliste po začetku zdravljenja; 

- soor pri starejšem otroku, ki se ne slini; 

- peta otroška bolezen; 

- bacilonoštvo po okužbi prebavil brez kliničnih znakov (razen: E.coli, Salmonella, Shigella). 

 

Naša želja je, da bodo vsi otroci v vrtcu zdravi in da se bodo dobro počutili, tako vas vljudno 

prosimo, da z upoštevanjem navedenih navodil k temu prispevate tudi vi. 

 

 *Opomba: Navodila so povzeta po predavanju na izobraževanju v sklopu projekta ZDRAVJE 

V VRTCU ( Ljubljana, 8. 11. 2017). 

»Otroški smeh je najlepše, kar se nam lahko zgodi.« 
 

NAČINI POVEZOVANJA IN SODELOVANJA S STARŠI 

Družina ima največji vpliv na svoje otroke, zato v vzgojno-izobraževalni proces, ki temelji na 
demokratičnih vrednotah, vključujemo vso družino. Usklajevanje družinske in vrtčevske 
vzgoje je pomembno za zdrav razvoj in napredek otroka. V našem vrtcu dajemo sodelovanju 
med vrtcem in starši velik pomen. To uresničujemo z dejavnostmi, kjer se povezujemo 
vzgojitelji, starši in otroci. Zelo bomo veseli vaših predlogov in idej, ki nam jih lahko kadarkoli 
med vrtčevskim letom posredujete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VVE SVETI JURIJ, srednja skupina 
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Sodelovanje poteka na naslednje načine:  

 roditeljski sestanek pred vstopom otroka v vrtec  (avgust 2017); 

 oddelčni roditeljski sestanek (januar 2018); 

 prisotnost staršev v oddelku pri uvajanju otrok v vrtec; 

 mesečne pogovorne ure  (enkrat mesečno, in sicer prvo sredo v mesecu od 16.00 
do 17.00 ure); 

 delavnice v oddelkih, skupne prireditve in praznovanja; 

 možnost sodelovanja pri vzgojnem programu (predstavitev poklicev, hobijev, 
skupne akcije …); 

 svetovalni razgovori ob morebitnih težavah; 

 aktivno sodelovanje staršev preko Sveta staršev in Sveta vrtca. 
 

Starši se za udeležbo na pogovornih urah vpišete na pripravljen seznam (tabelo), ki bo 
izobešen na oglasni deski vrtca nekaj dni pred pogovorno uro. 

 
  Obveščanje staršev: 
 

 izmenjava informacij ob vsakodnevnih stikih s strokovnimi delavci ob prihodu in 
odhodu otrok; 

 pisne informacije o tekočem delu in življenju v skupini na oglasnih deskah za 
starše; 

 informacije preko spletne strani vrtca in publikacije vrtca; 

 pisna sporočila staršem (vabila, obvestila, ankete, uradna obvestila); 

 drugo. 

 

 »Družite se z otroki. Naučite se, kaj je to smeh, 
 spontanost, radovednost, senzibilnost, 

neumornost, zaupanje, odločnost in domišljija.  
Otroci so tukaj, okrog nas, da bi se učili od njih.« 

 
(Walter Mondale) 
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PRAVICE OTROK IN STARŠEV TER OBVEZNOSTI STARŠEV 

 
Ustava določa, da otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Tudi v našem vrtcu se tega močno 
zavedamo in skrbimo za uresničevanje le-teh. Pravice otrok so določene v mednarodnih 
dokumentih, ustavi in zakonih. Najpomembnejši akt, ki ureja otrokove pravice, je Konvencija 
o otrokovih pravicah. V našem vrtcu pa prav tako staršem zagotavljamo določene pravice. Le-
te so navedene v nadaljevanju. 
 

Starši imajo pravico: 

 do postopnega uvajanja otrok v različne programe vrtca ter do dogovora z 
vzgojiteljico o najbolj sprejemljivem načinu vključevanja; 

 do sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru 
z vzgojiteljico do aktivnega sodelovanja pri vzgojnem delu, pri čemer pa morajo 
starši spoštovati strokovno avtonomnost vrtca; 

 do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu (oglasne deske, panoji, kotiček za starše); 

 do izmenjave informacij in do poglobljenega pogovora o otroku s strokovnimi delavci 
vrtca (vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice, svetovalna delavka, pedagoška vodja) ob 
dogovorjenem času (pogovorne ure); 

 do sodelovanja v svetu staršev in  preko predstavnika v svetu šole; 

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

 do enakih možnosti ob upoštevanju razlik; 

 do izbire drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu, do 
vzgoje za strpnost, solidarnost in odgovornost; 

 do svetovnonazorsko nevtralne vzgoje; 

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

 

 
Tako kot imajo starši ob vpisu v vrtec pravice, prevzamejo tudi določene obveznosti. Starši 
ob sprejetju otroka v vrtec podpišejo Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti 
staršev in vrtca. S podpisom pogodbe se starši obvežejo, da bodo spoštovali dogovore v zvezi 
s plačevanjem in hišnimi pravili. Račune morajo redno plačevati, v primeru zamude pa morajo 
kriti tudi stroške opomina in zamudne obresti. Morebitne dolgove staršev, ki nastajajo ob 
neplačevanju, bo vrtec prisiljen izterjati po sodni poti.   
 
Druge obveznosti staršev so:  

 pred vključitvijo v vrtec z otrokom opravijo zdravniški pregled in oddajo ustrezno 
potrdilo svetovalni službi vrtca (zdravniško potrdilo ne sme biti starejše kot 1 
mesec); 

 ob vpisu posredujejo informacije o otrokovih zdravstvenih posebnostih in potrebah; 

 sporočijo spremembe bivališča, telefonske številke in druge nujne informacije 
svetovalni službi vrtca (v roku 8 dni); 

 zagotovijo spremstvo otroka v vrtec in iz njega z odraslo osebo;  
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 opozorijo strokovne delavke, če je otrok podvržen beganju ali drugim vedenjskim 
posebnostim; 

 sporočijo odsotnost otroka zaradi dopusta (vsaj tri dni pred izostankom); 

 obolele otroke obdržijo doma in v vrtec sporočijo vzrok izostanka še isti dan (tudi 
druge nenadne odsotnosti), še posebej v primeru nalezljivih bolezni; 

 spoštujejo osebno integriteto vzgojiteljice in drugih delavcev vrtca;  

 do roka oddajo na pristojnem CSD v M. Soboti vlogo za znižano plačilo vrtca (vlogo 
oddajo katerikoli dan v zadnjem mesecu pred vstopom v vrtec); 

 starši morajo otroka v vrtcu zapustiti ali prevzeti le v prisotnosti strokovne delavke 
vrtca in ga ne smejo puščati samega v garderobi ali pred vrtcem;  

 spoštujejo sprejete dogovore (na roditeljskih sestankih, individualnih pogovorih 
urah, svetu staršev, svetu zavoda) in poslovni čas vrtca. 

 

SVETOVALNA SLUŽBA 

 
Vzgoja otrok nam večkrat odpira vprašanja, na katera iščemo odgovore. Vrtec je mesto, kjer 
se starši srečujete s strokovnimi delavkami vrtca in si lahko tudi z njimi izmenjate informacije 
in izkušnje ter tako iščete za svojega otroka najustreznejše načine za spodbujanje njegovega 
optimalnega razvoja. Za to namenjen čas so mesečne pogovorne ure.  
 
Morda se boste znašli pred kakšnim vprašanjem ali v situaciji, o kateri se boste želeli 
posvetovati tudi s svetovalno delavko vrtca - psihologinjo Anito Fartek. S svetovalno delavko 
se starši prvič srečate ob vpisu otroka v vrtec, pozneje pa na roditeljskih sestankih, 
predavanjih za starše in ostalih srečanjih. Dobrodošli pa ste tudi takrat, ko potrebujete osebni 
pogovor. Pisarna svetovalne delavke vrtca je v prostorih enote VVE SVETI JURIJ (v šoli). 
 
Svetovalna delavka vrtca in šolska defektologinja Klementina Kosednar Ceiger skrbita tudi za 
otroke s posebnimi potrebami, ki za svoj optimalni razvoj potrebujejo določeno dodatno 
strokovno pomoč, pripomočke ali druge prilagoditve. V kolikor menite, da bi vaš otrok 
potreboval dodatno spodbudo ali pomoč, ste vabljeni, da se oglasite na osebnem pogovoru. 
 
Svetovalna delavka s strokovnimi delavkami v oddelku sodeluje pri spremljanju dela v 
oddelkih, spremljanju oddelčne klime in spremljanju razvoja 
otrok. V ta namen izvaja opazovanja otrok v oddelku, 
posvetovalne sestanke s strokovnimi delavkami in razgovore s 
starši.  V primeru iskanja dodatne strokovne pomoči pa 
sodeluje tudi z zunanjimi inštitucijami (Zavod za šolstvo, 
logoped …).  
 

 
Issa (3,4 let), VVE ROGAŠOVCI, jasli 2 
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Pogosta vprašanja in situacije, zaradi katerih se starši obračajo po strokovno pomoč k 
svetovalni delavki vrtca, so: vključitev otroka v vrtec, uvajanje otroka v vrtec, težave otroka 
pri vključevanju in sodelovanju v skupini. Po nasvet se lahko obrnete tudi, kadar se vaša 
družina znajde v kritičnih situacijah, kot so na primer: ločitev ali razveza, selitev, rojstvo 
bratca ali sestrice, smrt v družini in ostale stiske, s katerimi se kot starši srečujete. Prav tako 
vas vabimo na razgovor, v kolikor se boste znašli v finančnih težavah in boste težko poravnali 
obveznosti do vrtca.  

 

 

VPIS IN IZPIS IZ VRTCA 

 
Vpis in izpis otrok iz vrtca se opravi pri svetovalni delavki vrtca. Otroke sprejemamo na podlagi 
Vloge za vpis otroka v vrtec pri OŠ SVETI JURIJ, ki jo starši dobijo in izpolnijo pri svetovalni 
delavki. Vloga je dostopna tudi na spletni strani vrtca. Vpis novincev v vrtec za naslednje 
šolsko leto običajno izvedemo v marcu. Starše o tem predhodno obvestimo z obvestili na 
oglasnih deskah vrtca in šole, z obvestilom na spletni strani vrtca, na javnih prostorih v občini 
ter z objavo v občinskem informatorju. 
  
V kolikor je v času javnega vpisa vpisanih več otrok, kot je prostih kapacitet, o sprejemu v 
vrtec odloči Komisija za sprejem otrok po kriterijih, ki jih potrdi občinski svet. V vrtec 
sprejemamo tudi otroke med šolskim letom, vendar le v oddelke, kjer so še prosta mesta. 
Starši prejmejo pisno obvestilo o sprejemu otroka ter dva izvoda pogodbe, od katere en 
podpisan izvod vrnejo (po pošti ali osebno) svetovalni službi vrtca.  
 
Za znižano plačilo vrtca je nato potrebno vložiti še Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev na Center za socialno delo Murska Sobota. Staršem pripada pravica do znižanega  
plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje 
enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. 
Zadnji mesec pred vstopom otroka v vrtec je potrebno opraviti še zdravniški pregled pri 
izbranem pediatru. Zdravniško potrdilo se odda v svetovalni službi vrtca. 
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V kolikor starši iz kakršnih koli razlogov želijo otroka izpisati iz vrtca, to naredijo prav tako pri 
svetovalni službi vrtca tako, da izpolnijo obrazec za izpis. Rok izpisa je 15 dni pred dejanskim 
izpisom.  
 

DOBRO JE VEDETI 

 
 Na upravi vrtca v Svetem Juriju 
pri svetovalni delavki in pomočnici 
ravnatelja vrtca (Anita Fartek) 
dobite vse potrebne informacije o 
vpisu in izpisu otrok, o programih in 
plačilih vrtca, o obogatitvenih 
dejavnostih … 
 Bolnega otroka ne sprejmemo 
v vrtec, zdravil otrokom v vrtcu ne 
dajemo. 
 Zaradi lažjega, kvalitetnega in 
varnega dela obveščajte strokovne 
delavke o morebitnih značilnostih - 

težavah vašega otroka (nagnjenosti k padanju, grizenju, ščipanju). 
 Otrok naj v vrtec prinaša igrače po dogovoru s strokovnimi delavkami v oddelku, 

le-te naj bodo primerne njegovi starosti. 
 V času šolskih počitnic je za vrtčevske otroke organizirano dežurstvo (običajno v 

enoti vrtca v Svetem Juriju). Dežurstvo je organizirano v skladu s potrebami 
staršev, ki jih izrazite na posebni anketi pred počitnicami.  

 Starši lahko uveljavljajo rezervacijo za čas počitniške odsotnosti otroka enkrat 
letno. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka 
najmanj en mesec in največ dva meseca. Starši so jo dolžni pisno napovedati 
najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka. Za rezervacijo starši 
plačajo 50% od njihovega z odločbo določenega plačilnega razreda ob 
upoštevanju korekcije obračunavanja prehrane. 

 Pri odsotnosti otroka v primeru bolezni ali poškodbe se na podlagi ustreznih 
zdravniških potrdil za neprekinjeno odsotnost najmanj štirinajst dni za ta čas 
upoštevajo pravila, ki veljajo za čas počitniške odsotnosti. 

 Priporočljivo je, da naj otrok v vrtcu ne bi preživel več kot 9 ur na dan. 
 Naš vrtec je tudi EKO in ZDRAV VRTEC, zato strokovne delavke vrtca priporočamo, 

da otrok ob praznovanju rojstnega dne v vrtec prinese sadje.  
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STVARI, S KATERIMI SE BO OTROK V VRTCU POČUTIL ŠE BOLJŠE 

 
Za dobro počutje otroci v vrtcu potrebujejo: 

 
 primerne, nedrseče copate; 

 udobno obleko in obutev za 
gibanje na prostem in v 
telovadnici; 

 rezervna oblačila, primerna 
letnemu času; 

 papirnate robčke; 

 pleničke, če jih otrok še 
potrebuje. 

 
 
 

 
 

 

SPLETNA STRAN VRTCA 

 
Vabimo vas, da spremljate spletno stran našega vrtca, kjer bomo skozi vse leto objavljali 
aktualne dogodke, informacije ter tudi prispevke o dogajanju v vrtcu z galerijo slik.  

www.ossvj.si 
 

»Vse, kar moram vedeti o tem, kako je treba živeti, kaj je treba početi in kakšen moraš biti, 
sem se naučil že v vrtcu. Modrost me ni čakala na vrhu šolanja,  

ampak v peskovniku na otroškem igrišču.«  
 (Fulghum) 

http://www.ossvj.si/

