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Številka prenosnega telefona staršev ali skrbnikov   
 

 
Spoštovani starši, lepo pozdravljeni v našem vrtcu! 

 
Pred vami je publikacija Vrtca Radovednež Škocjan, v kateri boste našli 
nekaj podatkov o vrtcu, ki ga že obiskuje vaš otrok, ali pa ga bo šele 
začel. V njej boste našli odgovore na tista vprašanja in skrbi, ki so 
običajna takrat, ko se radosti in skrbi  starševstva dotikajo tudi  drugih 
ljudi, ljudi, ki se vsak trenutek dneva zavedajo, da so jim zaupana mala 
bitja z vsemi svojimi potrebami in željami.  
 
 
Naši načrtovani cilji zato izhajajo iz želja in potreb vašega otroka, zato se 
trudimo ustvarjati tako okolje, v katerem se bodo otroci počutili sprejeti 
in varni in ki bo otroka spodbujalo, da z igro, raziskovanjem, 
razmišljanjem in ustvarjanjem razvija sposobnosti ter se uči. 
 
Otroci pridejo v vrtec iz različnih potreb, nekateri zaradi zaposlenosti 
staršev, drugi zaradi potrebe po socializaciji in izobraževanju, prav vsak 
pa prinese delček sebe in svoje družine. 
Zato bomo upoštevali potrebe in želje vsakega posameznika ter vzgajali v 
duhu strpnosti, prijateljstva, spoštovanja  in razumevanja. 
 
Vzgoja in varstvo vaših otrok v našem vrtcu sta zelo pomembni in odvisni 
od sodelovanja z vami, spoštovani starši. Z odprto medsebojno 
komunikacijo se bomo trudili zaznavati vaša mnenja, pobude in 
vprašanja, ki nas bodo spodbujala, da bomo skupaj ustvarjali pogoje za 
prijazen in kakovosten vrtec.  
Tudi v letošnjem šolskem letu bomo pripravili različne oblike sodelovanja, 
zato so vam vrata vrtca vedno odprta. 
 
Z vključitvijo vaših otrok v naš vrtec se vam zahvaljujemo za zaupanje in 
prepričani smo, da bomo vaše zaupanje potrdili s kakovostnim strokovnim 
delom.  
 
V letošnjem šolskem letu  želimo vam in vašim otrokom veliko lepih 

doživetij v našem vrtcu. 
 
 
Škocjan, 1. 9. 2016                                  Darinka Matjašič, 

                                                     Pomočnica ravnateljice vrtca 
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VIZIJA  IN POSLANSTVO 
 

VRTCA RADOVEDNEŽ ŠKOCJAN 
 

 

Z RADOVEDNOSTJO DO NOVIH 

IZKUŠENJ 
Zaposleni v vrtcu smo skupaj oblikovali našo vizijo in 

poslanstvo: 
 

OTROCI V VRTCU OB IGRI  RAZISKUJEJO, 

GRADIJO PRIJATELJSKE ODNOSE, SKRBIJO ZA 

NARAVO, SPOZNAVAJO IN SPREJEMAJO 

RAZLIČNOSTI. 
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ORGANIZIRANOST IN DELOVNI ČAS VRTCA 
 
Vrtec Radovednež je javni vrtec, ki deluje v sklopu OŠ Frana Metelka 
Škocjan. Ustanovitelj vrtca je Občina Škocjan. 
Ravnateljica zavoda je Irena Čengija Peterlin. Ker je vrtec 
organizacijsko vezan na šolo, se tam opravljajo upravno-administrativne 
in pedagoške storitve. Na šoli je sedež  svetovalne službe, ki sodeluje pri 
vzgojno-izobraževalnem procesu v vrtcu, svetovalna delavka je Vesna 
Kukavica. 
 

Ravnateljica Irena Čengija Peterlin 07 38 46 602 

Vodja vrtca Darinka Matjašič 07 38 46 623 

Zbornica vrtca  07 38 46 623 

Tajništvo Jožica Keglovič 07 38 46 600 

Računovodkinja Blanka Matko 07 38 46 605 

Blagajničarka Nataša Bobič 07 38 46 606 

Svetovalna delavka Vesna Kukavica 07 38 46 613 

Vrtec Bučka Lidija Šinkovec 07 38 46 631 

Faks  07 38 46 622 

Spletna stran  www.os-skocjan.si 

Matična številka  5086388 

Davčna številka  SI70483345 

 
Telefonska številka v ŽUPNIŠČU: 031-289-776 
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DELOVNI ČAS VRTCA 
Oddelki vrtca v Škocjanu in na Bučki poslujejo celo šolsko leto od 
ponedeljka do petka od 5.30 do 16.00 ure. 
V predprazničnih dneh, med jesenskimi, zimskimi in prvomajskimi 
počitnicami je otrok manj, zato so skupine združene. Starši z Bučke imajo 
v tem času možnost varstva za svojega otroka v Škocjanu. 
  

DNEVNA RAZPOREDITEV DELA  
ČAS DEJAVNOSTI 

5.30–8.00 Prihajanje otrok, dejavnosti po želji, počitek. 

8.00–9.00 Zajtrk, nega, umivanje zob. 

9.00–10.30, otroci do 
treh let 

9.00–11.30, otroci od 
treh let dalje 

Načrtovane dejavnosti, bivanje na prostem, 
malica. 

Načrtovane dejavnosti, bivanje na prostem, 
sprehodi, malica. 

10.30–12.00 Nega, priprava na kosilo, kosilo z zamiki glede 
na starost otrok. 

12.00–14.00 Počitek, umirjene dejavnosti v igralnici, na 
igrišču. 

14.00–16.00 Dejavnosti po želji, odhajanje domov, malica, 
združevanje skupin. 

 
Organizacija dela med poletnimi meseci 
V poletnih mesecih je vrtec na Bučki zaprt en mesec, v letošnjem šolskem 
letu bo to od 17. 7. 2016 do 16. 8. 2017.  
Starši lahko vozijo otroke v varstvo v Škocjan. 
V poletnih mesecih je število otrok v vrtcu manjše, zato združujemo 
skupine. Ta čas strokovne delavke koristijo letni dopust. 
 

ŠTEVILO OTROK IN ŠTEVILO ODDELKOV V VRTCIH 
Vrtec obiskujejo predvsem otroci iz občine Škocjan. Razdeljeni so v osem 

skupin od 1. do 6. leta starosti. 
 

VRTEC  ŠKOCJAN ŠTEVILO 
OTROK 

ODDELKI 

SKUPINA  1–2 12 1 

SKUPINA  2-3 14 1 

SKUPINA  3-4 19 1 

SKUPINA  3-5 21 1 

SKUPINA  4-5 24 1 

SKUPINA  5-6 24 1 
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PODRUŽNICA BUČKA  1–3 12 1 

PODRUŽNICA BUČKA  4-6 16 1 

 
S 1. 11. 2016 se odpira nova skupina vrtca, starost otrok bo 1 – 3. 
 
Zaradi nadgradnje dodatnih prostorov vrtca, sta zaradi varnosti 
otrok  dve skupini vrtca, RADOVEDNEŽI IN KOBACAJI,  od 1. 9. 
2016 v prostorih ŽUPNIJSKEGA DOMA ŠKOCJAN. 
 
 
RAZPORED OTROK IN STROKOVNIH DELAVK PO ODDELKIH  VRTCA 

SKUPINA 
STAROST 
V LETIH 

ŠTEVILO 

OTROK VZGOJITELJICA 
POMOČNICA 

VZGOJITELJICE 

Radovedneži 1–2 12 Simona Tabor Polonca Jerele 

Kobacaji 2-3 14 Nuša Jerman 
Damjana 
Kuntarič 

Navihančki 3-4 19 Marjana Povše Milena Rupar 

Cicibani  3-5 21 Brigita Hočevar Urška Gorišek 

Raziskovalci 4-5 24 Cecilija Šutar Marija Čelesnik 

Vsevedi 5-6 24 
Darinka 
Matjašič 

Mateja Zakšek 
Jernej Strašek 

Gumbki  Bučka 1–3 12 Maja Avbar Matejka Novak 

Mehurčki  Bučka 3–6 16 Lidija Šinkovec Ester Pečarič 

 
 
 
KADROVSKA ZASEDBA 

VRTEC VZGOJITELJICA POMOČNICA 
 VZGOJITELJICE 

ŠKOCJAN 6 7 

PODRUŽNICA BUČKA 2 2 

 
 

PREDSTAVITEV PROGRAMOV 

 
1. OSNOVNI PROGRAM 
Program je zasnovan na ciljih in smernicah predpisanega nacionalnega 
programa - Kurikuluma za vrtce na način, da so upoštevane splošne 
razvojne značilnosti otroka, specifičnosti skupine, otrokovi interesi in 
njihova močna področja. Osnovno vodilo v našem vrtcu je ustvarjanje 



Publikacija vrtca 2016/17 

 

 7 

pozitivnih odnosov, vzgajanje za razvijanje vrednot ter razvijanje 
najrazličnejših kompetenc, kot so reševanje problemov, odgovorno 
sprejemanje svojih odločitev, razvijanje bralne kulture, ustvarjalnosti, 
domiselnosti in iznajdljivosti, razvijati zanimanje za družbeno in naravno 

okolje, skrbeti za svoje zdravje z dovolj gibanja in zdravo  prehrano. Tako  
otrok preko učnega procesa pridobiva izkušnje in znanja na čustvenem, 
socialnem, gibalnem in intelektualnem področju. 
 
Poleg osnovnega programa pa v delo oddelkov vrtca vključujemo 
elemente filozofije METODOLOGIJE KORAK ZA KORAKOM, ki je priznana 
kot ena od izvedbenih oblik nacionalnega kurikuluma. 
 
Filozofija METODOLOGIJE KORAK ZA KORAKOM je zasnovana na 
prepričanju, da se otroci najbolje razvijajo takrat, ko je razvoj 
posledica lastnega učenja in izkušenj. 
Prostor v oddelkih je zasnovan tako, da dejavnosti potekajo v 
centrih aktivnosti. Ti so: DRUŽINA IN DRAMATIZACIJA, GRADNJA 
S KOCKAMI, OPISMENJEVANJE, MANIPULATIVNE IN NAMIZNE 
IGRE, IGRA Z VODO IN PESKOM, UMETNIŠKI KOTIČEK in ZUNANJE 
POVRŠINE. 
 

Delo v tako zasnovanem oddelku  pri otrocih spodbuja razvoj njihovih 
interesov, sposobnost izražanja, sodelovanja, izbire, prevzemanja 
odgovornosti, zaupanja vase, navajanje na samostojnost, spodbuja 
ustvarjalnost in reševanje konfliktov. Upoštevati pa je potrebno 
individuum posameznika, njegove potrebe in interes, kar je osnova za 
načrtovanje dela v oddelku. 
 
Kurikulum za vrtce je program, ki temelji na spoštovanju človekovih 
pravic in je strokovna podlaga za izpeljavo vseh naših programov, 
upošteva vse posebnosti in različne pristope pri delu s predšolskimi otroki, 
temelji pa na naslednjih CILJIH: 
 

o Pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih 
dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih. 

o Bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti 
predšolske vzgoje v vrtcih, ki hkrati ne onemogoča poglobljenosti 
na določenih področjih. 

o Večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v 
nasprotju s skupinsko rutino. 

o Oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih 
razlik (nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno 
poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in duševno 
konstitucijo). 

o Večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok. 
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o Dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki 
in odraslimi v vrtcu. 

o Rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu. 
o Rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu. 

o Večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih 
strokovnih delavcev. 

o Povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri 
načrtovanju življenja in dela v vrtcu. 

o Izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši. 
 
NAČELA uresničevanja ciljev KURIKULA za vrtce 
Načelo 

o demokratičnosti in pluralizma, 
o odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti 

vrtca in strokovnih delavcev vrtca, 
o enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo 

multikulturalizma, 
o omogočanja izbire in drugačnosti, 
o spoštovanja zasebnosti in intimnosti, 
o uravnoteženosti, 
o strokovne utemeljenosti kurikula, 
o pogojev za uvedbo novega kurikula, 
o horizontalne povezanosti, 
o vertikalne povezanosti oziroma kontinuitete, 
o sodelovanja s starši, 
o sodelovanja z okoljem, 
o timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter 

strokovnega izpopolnjevanja, 
 

o kritičnega vrednotenja (evalvacija), 
o razvojno-procesnega pristopa, 
o aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in 

drugih načinov izražanja. 
 

 

METODE dela 
Z aktivnimi metodami dela skrbimo, da so otroci pri delu ustvarjalni in 
čim bolj samostojni udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa. Z igro, 
ki je osnova in najprimernejša oblika učenja predšolskega otroka, z 
raziskovanjem in preizkušanjem pridobivajo izkušnje, znanja, spretnosti 
in navade, ki jim pomagajo pri uspešnem vključevanju v sodobno družbo. 
Vsak otrok v našem vrtcu je drugačen, prinaša drugačna pričakovanja, 
izkušnje, potrebe in želje. Pri svojem strokovnem delu sledimo razvojnim 
značilnostim in zmožnostim otrok ter upoštevamo razlike in posebnosti, ki 
so opažene pri posameznikih. Tako otroci po različnih poteh in na različne 
načine osvajajo cilje.  
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2. PROGRAMI GLEDE NA TRAJANJE 
V vrtcu izvajamo DNEVNI PROGRAM, ki poteka od 6 do 9 ur. Namenjen je 
otrokom od starosti 11 mesecev do vstopa v šolo. Program zajema 

vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Otroci, vključeni v ta program, so 
lahko v vrtcu prisotni do 9 ur, znotraj delovnega časa vrtca. 
 
3. PROGRAM GLEDE NA STAROST OTROK 
Glede na starost ločimo program na: 

1. starostno obdobje (otroci od 11 mesecev do 3 let), 
2. starostno obdobje (otroci od 3. leta do vstopa v šolo).  

 
Vzgojno delo poteka v oddelkih. Glede na starost oblikujemo: 

- starostno homogene oddelke (vključeni enako stari otroci v razponu 
enega leta), 

- starostno heterogeni oddelki (vključeni različno stari otroci, vendar 
znotraj prvega ali drugega starostnega  obdobja 1–3 in 3–6), 

- starostno kombinirani oddelki (otroci prvega kakor tudi drugega 
starostnega obdobja 1–6). 

 
V Vrtcu Radovednež Škocjan v letošnjem letu izvajamo dejavnost v 
homogenih in  heterogenih skupinah. 
 
V redne oddelke vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami, ki jim 
dodatno pomoč nudijo za to usposobljeni strokovni delavci. 
 

 

 

 

 
 

 

4. OBOGATITVENI PROGRAM 
To so vsebine in aktivnosti, ki potekajo v okviru rednega programa, 
vendar v večjem obsegu, kot ga predvideva redni program. Njihov namen 
je popestritev in obogatitev vsakdanjega življenja v vrtcu, otroci pa imajo 
možnost poglobljenega razvoja na posameznih področjih.  

 Dnevi odprtih vrat v vrtcu (november in maj). 
Strokovne delavke vrtca pripravijo različne aktivnosti, v katere so 
vključeni starši skupaj z otroki, vabljeni so tudi otroci, ki ne 
obiskujejo vrtca. 

 Obiski ustanov in sodelovanje z odgovornimi (gasilski dom, 
pošta, banka, zdravstveni dom, muzej). 
Po predhodnem dogovoru z odgovornimi si ogledamo in 

spremljamo delo v določeni ustanovi, organizaciji.  
 Sodelovanje z društvi v kraju: kulturno, aktiv kmečkih žena, 

turistično društvo, čebelarsko društvo … 
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 Obisk knjižnice v kraju. 
Skupine drugega starostnega obdobja po predhodnem usklajenem 
urniku z odgovornim v knjižnici mesečno obiskujejo knjižnico. 

 Delavnice s starši v dopoldanskem času. 

V letnih načrtih vzgojiteljice po oddelkih načrtujejo popoldanske 
delavnice s starši (šivanje lutk, izdelava didaktičnih pripomočkov, 
izdelava dekoracije itd.). 

 Predstavitev poklica, hobija … staršev v skupini. 
Po predhodnem dogovoru lahko starši v vrtcu predstavijo določen 
hobi, poklic ali drugo dejavnost, ki je primerna skupini otrok. 

 Športni program Mali  sonček. 
V program so vključeni otroci skupin 2-6, ki izvajajo program, ki 
je določen za ta program. 

 Prilagajanje na vodo in na sneg (ob ugodnem vremenu). 
 Obisk kulturnih prireditev. 

Obiskujemo kulturne prireditve v šoli, seveda upoštevamo starost 
in primernost otrok. 

 Spoznavanje  tujih jezikov. 
V skupini vsevedov bo  vzgojiteljica, Cecilja Šutar izvajala uro 
spoznavanja angleškega jezika,  izvajalo se bo enkrat tedensko. 

 
 
 
 
 
 
5. PRAZNOVANJA, PRIREDITVE 

o Rojstni dnevi otrok,  
o prihod jeseni, zime, pomladi in poletja: obeležimo na 

različne načine, sprotni dogovori, 
o teden otroka: pohod s starši, načrtovane dejavnosti glede na 

vsesplošni moto, 
o prednovoletni bazar: izdelovanje  novoletnih okraskov in 

voščilnic, zanj starši vrtcu podarijo prostovoljni prispevek in 
izbran izdelek odnesejo domov 

o kulturni praznik: poudarek bi dali državljanski vzgoji, povezali 
se bomo s knjižničarko v šoli, ki bo z učenci pripravila kratek 
program z recitacijami slovenskih avtorjev. 

o pust: skupno rajanje v telovadnici, starejše skupine se 
sprehodijo po Škocjanu, sodelovanje staršev v maskah, 

o praznik družin: skupna prireditev za starše, 
o 22. april – mednarodni dan Zemlje: očistimo okolico vrtca,  
o zaključna prireditev: zaključek projekta; OD PŠENIČKE DO 

POTIČKE (program, stojnice z izdelki,…), 
o ŽIV-ŽAV, prireditev v okviru občinskega praznika: delavke 

vrtca skupaj z otroki pripravijo kulturni program, nato pa še 
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delavnice, v katerih otroci skupaj s starši ustvarjajo iz različnih 
materialov. 

 
 

6. DODATNI PROGRAM 
Izvajanje dodatnih dejavnosti sodi med storitvene dejavnosti in ne sodi v 
kurikulum vrtca. V vrtcu se izvajajo na željo staršev. Njihova izvedba 
časovno ne sega v program vrtca in se lahko izvaja, ko se izpraznijo 
določeni prostori vrtca. 
Dodatne dejavnosti izvajajo zunanji izvajalci, starši pa se na osnovi 
ponudb odločijo zanje. Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno programa. 
Staršem bomo posredovali ponudbe, ki jih bomo prejeli od ponudnikov in  
za katere bomo lahko zagotovili pogoje, odločitev pa bo potem na strani 
staršev. 

 
 

7. PROJEKTI  
a) MALI SONČEK: gibalni/športni program za predšolske otroke – 

nadaljevanje 
b) PROJEKT UNESCO: OD PŠENIČKE DO POTIČKE 

 
S projektom Od pšeničke do potičke želimo otroke učiti živeti z 
naravo, spoznati pomen naravne in kulturne dediščine, jih učiti, da bi 
znali delati ter živeti v medgeneracijskem sožitju.  
Otrokom  želimo približati pomembnost skrbi za okolje in naš skupni 
dom, planet Zemlja, delovati lokalno in globalno predvsem pa, da bi 
se v tem svetu sodobnih tehnologij in dobrin za trenutek ustavili, 
pogledali okoli sebe, ter začutili lepoto svojega doma in pestrosti 
dobrin, katere nam nudi narava. V okviru projekta bomo izvajali 
različne dejavnosti: spoznali pot od zrna do končnega izdelka; kruha, 
potice, sejali, si ogledali polje v različnih letnih časih, obiskali mlin,… 
c) BRALNA ZNAČKA,  BRALNI NAHRBTNIK; izvajala se bo v 

skupinah od treh let naprej, vzgojiteljice bodo po starosti določile 
število knjig in način predstavitve. Za zaključek bomo imeli 
slavnostno podelitev s predstavo za otroke in starše. 

 
d) PROSTOVOLJSTVO – nadaljevanje  

Skupaj s šolo  bomo tudi v letošnjem letu izvajali  projekt 
Prostovoljstva. Sodelovali bomo z učenci devetih razredov in 
upokojenkami. Starejši otroci vrtca bodo s primernimi 
dejavnostmi uresničevali cilje projekta. 
 

e) Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV: tema letošnjega 
leta je: POTUJEM – TOREJ SEM. 
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f) ZAGOTAVLJANJE DOSTOPA DO KAKOVOSTNIH PREDŠOLSKIH 
PROGRAMOV ROMSKIM OTROKOM IN NJIHOVIM STARŠEM 
Strokovne delavke vrtca bodo tedensko v prostorih vrtca  
izvajale dejavnosti z romskimi otroki. Izvajali bomo tudi 

izobraževalne delavnice za starše. Projekt se izvaja drugo leto 
pod vodstvom  Pedagoškega  inštituta Ljubljana in bo zaključen v 
decembru 2016.  

g) SAMOEVALVACIJA; je sprotno spremljanje in končno 
ovrednotenje doseganja zastavljenih prednostnih ciljev, izboljšav 
v določenem obdobju. Naš zavod si je v letošnjem letu zadal dva 
cilja: 
1.    razvijanje znanja na višjih toksonomskih stopnjah,  
2.    sprejemanje drugačnosti. 

 

 
 

 
8. PREDNOSTNA NALOGA VRTCA 

SPREJEMAMO DRUGAČNOST; na temo prednostne naloge bomo 
najprej poiskali različnost v sebi, v skupini, v skupini razvijali in 
vzdrževali vrednote strpnosti in sobivanja, obiskali Dom starejših 
občanov v Novem mestu, preko projekta prostovoljstva bodo v 
skupino hodili otroci, ki nam dodo predstavili pesmice, zgodbe,.. v  
romskem jeziku(branje pravljic, pesmic,…). 
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SODELOVANJE VRTCA 
 
1. S SVETOVALNO SLUŽBO 
Svetovalna služba v vrtcu opravlja svetovalno delo z otroki, vzgojitelji in 
starši ter sodeluje z vodstvom in zunanjimi ustanovami na naslednjih 
področjih vsakdanjega življenja: 

o na področju igre in poučevanja, 
o kulture, vzgoje, klime in reda v vrtcu, 
o telesnega, osebnega in socialnega razvoja, 
o sprejema in uvajanja otrok v vrtec in prehoda otrok v šolo, 
o na področju socialno-ekonomskih stisk. 

DEJAVNOSTI SVETOVALNE SLUŽBE MED LETOM SO: 
o odkrivanje otrok v vrtcu, ki bi potrebovali pomoč, 

seznanjanje z otroki, 
o vključevanje v skupino, opazovanje dela in odzivanja otrok, 
o individualne obravnave otrok v vrtcu, po potrebi, 
o sodelovanje na timih, 
o predavanje za starše otrok pred vstopom v šolo – zrelost za šolo, 
o objava za vpis otrok v vrtec, pošta za starše, 
o vpis otrok v vrtec, 
o vpis v 1. razred, 
o posebnosti ob vpisih.  

 

 

2. SODELOVANJE S STARŠI 
Starši so pomemben in sestavni del življenja in dela v vrtcu. Vsi zaposleni 
si prizadevamo, da je komunikacija med vrtcem in starši prijazna in 
kakovostna. Trudimo se vzpostaviti take odnose, ki bodo temeljili na 
medsebojnem zaupanju za  zdrav otrokov razvoj in napredek. 

 
VPIS IN SPREJEM OTROK  
Javni vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na 
podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je 
dopolnil starost enega leta oziroma ko je dopolnil starost najmanj enajst 
mesecev. 
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko 
leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico. 
 
VPIS 
o Vlogo za sprejem otroka v vrtec lahko dobite pri svetovalni delavki, 

vodji vrtca in na spletni strani vrtca. Oddate jo lahko v tajništvu šole. 
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o 
sprejemu komisija za sprejem otrok, ki jo imenuje občina 
ustanoviteljica v skladu z 20. členom Zakona o vrtcih. 



Publikacija vrtca 2016/17 

 

 14 

o O rešitvi vloge za sprejem staršem pošljemo sklep, starši pa z 
vrnjeno podpisano pogodbo potrdijo, da bodo otroka vključili v vrtec. 

 
RODITELJSKI SESTANKI 

Roditeljski sestanki bodo po skupinah septembra in maja, po potrebi pa 
tudi večkrat. 
 
PREDAVANJA ZA STARŠE, ŠOLA ZA STARŠE: 

1. Dr. Zdenka Zalokar Divjak, predavanje; 16. 11. 2016, 
16.30  

2. Dr. Zdenka Zalokar Divjak, predavanje; 26. 1. 2017, 16.30, 
3.  ŠOLA ZA STARŠE MALO DRUGAČE: TEK ZA ZDRAVJE, 

PREVENTIVNE DELAVNICE, šport in preventivne delavnice, 
meritve holesterola in krvnega tlaka (RK Novo mesto), Zdrava 
prehrana, odpravimo stres (P. Haler, A. Primc). 

GOVORILNE URE 

V vsakem trimesečju bodo po skupinah individualni razgovori za starše 
oziroma po potrebi in po dogovoru s starši.  
 
 
SESTANEK ZA STARŠE OTROK NOVINCEV 
V avgustu  smo  povabili starše, ki so na novo vpisali otroka v vrtec, na 
skupni uvodni sestanek, na katerem smo jih seznanili z delom in 
življenjem v našem vrtcu. 
 
OBVESTILA 
Vsakodnevno obveščanje staršev poteka ustno,  v pisni obliki na oglasni 
deski, z individualnimi  obvestili in obvestili na skupni oglasni deski. 
 

SPLETNA STRAN 
Na spletni strani www.os-skocjan.si si lahko preberete informacije o vrtcu 
in ogledate fotografije zanimivih dogodkov. 
 
SVET STARŠEV: en predstavnik iz vsakega oddelka je v svetu staršev. 
 
SVET ZAVODA ŠOLE IN VRTCA: en predstavnik sveta staršev zastopa vse 
starše vrtca v svetu zavoda. 
  

PRIREDITVE 

Druženje s starši poteka tudi ob prireditvah in izletih, ki jih organizirajo 
vrtec in starši: praznik jeseni, kostanjev piknik, srečanje dedkov in babic, 
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srečanje družin, skupni pohodi, zaključni izleti in različne oblike 
zaključkov skupin ter druge. 
 
DELAVNICE ZA STARŠE  

V letnem delovnem načrtu vsaka vzgojiteljica načrtuje skupne delavnice 
za starše in otroke. 
 
OBISKI NA DOMU 
Možen je obisk vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljice ali cele skupine na 
domu otroka. 
Namenjen je boljšemu poznavanju otroka ter kakovostnejšemu 
sodelovanju med vrtcem in družino. 
 
PRAZNOVANJA  
Starši se lahko vključijo v različna praznovanja, ki jih organiziramo v 
skupinah, vrtcu in na šoli. 
 
 
 
 
3. SODELOVANJE  Z BLIŽNJO IN DALJNO OKOLICO 

o Sodelovanje z osnovno šolo, priprava in sodelovanje na šolskih  
prireditvah, 

o sodelovanje z učiteljicami prvih razredov, obisk naših otrok v 
razredih in obratno, 

o seznanjanje in spoznavanje ostalih delavcev na šoli, 
o obiskovanje šolske knjižnice in izposoja knjig, 
o uporaba večnamenskega prostora šole, telovadnice, računalniške 

učilnice in sprostitvenega kotička, 
o sodelovanje z Občino Škocjan (prispevki v občinskem glasilu, 

urejanje razstave v prostorih občine in zdravstvenega doma, ure 
pravljic, obdaritev otrok),  

o priprava programa in delavnic na otroškem ŽIVŽAVU, ki bo 
potekal ob občinskem prazniku julija 2014, 

o obiskovanje in spoznavanje različnih ustanov v kraju, 
o sodelovanje s Krajevno knjižnico Škocjan: ure pravljic, Mavrična 

ribica, 
o sodelovanje z ostalimi vrtci, 
o ogled predstav v Novem mestu, 
o spoznavanje poklicev staršev otrok v njihovem delovnem okolju 

in drugih poklicev, 
o sodelovanje z društvi v kraju: gasilsko  društvo, društvo kmečkih 

žena, društvo upokojencev, turistično društvo … 
o sodelovanje s policijsko postajo Šentjernej, 
o sodelovanje z Dolenjskim muzejem Novo mesto, 
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o sodelovanje z ZD Novo mesto (zobna preventiva in delavnice za 
otroke – obisk medicinskih  sester in izvajanje delavnice na 
določeno temo v oddelku vrtca), 

o sodelovanje s Srednjo vzgojiteljsko šolo Novo mesto,  Srednjo 

vzgojiteljsko šolo Ljubljana, Pedagoško fakulteto Ljubljana in 
Pedagoško fakulteto Maribor, 

o sodelovanje s Pedagoškim inštitutom Ljubljana. 
 

PRAVICE STARŠEV IN OTROK 
(določenih v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih) 

o Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih 
otrokovih pravic.  

o V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma 
njihovi zakoniti zastopniki. 

o Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost 
za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno 
poreklo, veroizpoved, telesno in duševno konstitucijo itn. 

o Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja 
na določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih 
možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire 
in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela 
v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, 
solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem 
kritičnega duha, osebnih odločitev in  avtonomije presoje.  

o Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni. 
o Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske 

otroke, do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do 
zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. 
Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju in 
organiziranju življenja in dela v vrtcu in v skupini, kar jim mora 
vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje 
soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost 
vrtca. 

o Vstop otroka v vrtec ni vedno enostaven in brez težav. Staršem 
lahko na njihovo željo omogočimo postopno uvajanje otroka v 
vrtec tako, da smejo biti skupaj z njim v skupini v obdobju 
prilagajanja, ki lahko traja več tednov. 

 
 
OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA 
Vsi zaposleni se bomo trudili upravičiti našo strokovno usposobljenost, 
vendar se zavedamo, da brez dobrega sodelovanja z vami ne bomo 
uspeli. Zato Vas vabimo, da sodelujete pri aktivnostih, se vključujete v 
različne oblike sodelovanja in upoštevate naslednja pravila. 
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o Ob vpisu starši sklenete pogodbo z vrtcem o določitvi 
medsebojnih pravic in obveznosti. 

o Otrok, ki prvič stopa v vrtec, mora prinesti zdravniško potrdilo, ki 
ne sme biti starejše kot mesec dni. 

o Starši lahko uvajate otroka novinca po datumu sprejema v vrtec. 
o Starši pripeljete  otroke v vrtec do 8. ure ali do te ure javite 

morebitno odsotnost otroka, da šolska kuhinja pripravi ustrezno 
število obrokov hrane. Otroka morate prevzeti v času, ki ga 
določa program, v katerega je otrok vpisan. 

o Če obstaja sum, da ima otrok bolezen, ki ogroža zdravje ostalih 
otrok, ste se starši dolžni posvetovati z zdravnikom, ali otrok 
sme priti v vrtec. 

o Sodelovanje med vrtcem in starši na srečanjih in roditeljskih 
sestankih, ki jih organiziramo med letom, je za nas - delavke 
vrtca - zelo pomembno, zato si želimo, da jih redno obiskujete.  

o Redno morate plačevati vzgojno-varstvene storitve z dnem, ko je 
otrok vključen.  

o Starši ste dolžni poskrbeti za spremstvo polnoletne osebe pri 
prihodu otroka v vrtec in odhodu iz njega, izjemoma je lahko 
spremljevalec brat ali sestra, vendar ne mlajši od 10 let - v tem 
primeru so starši dolžni podati pisno izjavo (obrazec dobite v 
vrtcu). 

 
REZERVACIJA 
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka 
enkrat letno, in sicer v času od 1. junija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko 
uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka za en ali dva meseca. Starši 
na posebnem obrazcu, ki ga dobijo v vrtcu ali na spletni strani, obvestijo 
vrtec, in sicer 15 dni pred nastopom odsotnosti. Za rezervacijo starši 
plačajo 50 % njim določene cene, poračun pa se izvede v naslednjem 
mesecu  po odsotnosti. 
 
 
 
IZPISI OTROK 
Starši lahko otroka trajno izpišejo iz vrtca, izpis je možen s prvim dnem 
naslednjega meseca, če je odjava oddana do 15. v mesecu. 
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Iza 

 
PLAČEVANJE PROGRAMOV 

o Plačevanje programov je določeno v Pravilniku o plačilih staršev 
za programe v vrtcih. 

o Ceno programa poravnajo  starši in občina. 
o Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom, ki ureja 

uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. 
o Znižanje plačila starši uveljavljajo z vlogo za uveljavljanje pravic 

iz javnih sredstev, ki jo oddajo na CSD. 
o Starši plačajo največ 77 % cene programa, v katerega je otrok 

vključen. 
o Razliko do polne cene poravna občina. 

 
Ceni programov v Vrtcu Radovednež od 1. 1. 2016 sta: 
 

Starostna skupina otrok Cena programa v € 

 1. do 3. leta 435,76 

 3. do 6. leta 327,45 

Kombinirani oddelek 366,13 

. 
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ZA DOBRO SODELOVANJE … 
- Upoštevajte delovni čas vrtca, otroke pripeljite do 8. in odpeljite 

do 16. ure. 
- Otroka primerno oblecite in obujte, ker bo le tako sproščen in 

varen pri dejavnostih v igralnici in na prostem. 
- V primeru, da otrok v vrtcu zboli, se poškoduje ali potrebuje 

nujno medicinsko pomoč, Vas o tem obvestimo, zato Vas 
prosimo za vaše točne podatke. Prosimo Vas, da sproti javite 
spremembo teh podatkov. 

-  

 
Manca V. 

 
- V vrtec sodijo zdravi otroci, bolan otrok se v vrtcu slabo počuti in 

ogroža zdravje ostalih otrok. 
- Otrok ne sme nositi v vrtec hrane in predmetov, ki bi lahko 

ogrozile njegovo varnost in varnost drugih otrok (ostri predmeti, 
verižice, uhani …). 

- Vrtec ne odgovarja za poškodbe ali izgubo igrač in ostalih stvari, 
ki jih otrok prinese od doma. 

- Otrok naj ima v vrtcu dodatna oblačila, saj se zgodi, da se polije 
ali kako drugače umaže oblačilo. 

- V igralnico mlajših otrok starši vstopajte v copatih, saj se malčki 
večino časa igrajo na tleh. 

- Starši ste dolžni spoštovati navodila strokovnega osebja glede 
varnosti otrok in določila Zakona o varnosti cestnega prometa, 
kar pomeni, da mora otrok prihajati v vrtec v spremstvu odrasle 
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osebe, spremljevalci pa so lahko tudi otroci po dopolnjenem 10. 
letu starosti, če to dovolijo starši s podpisom izjave. 

- Uvajanje novincev ne poteka v času poletnih počitnic, ampak 
prvi dan vpisa v vrtec. 

 
PRVIČ V VRTEC 
 
Vključitev v vrtec je zagotovo ena izmed večjih prelomnic v življenju otrok 
in celotne družine. Otroci se na to novo situacijo odzovejo različno, 
nekateri hitro sprejmejo novo okolje, drugi rabijo malo več časa.  
 
Pomembno je, da se starši na to spremembo primerno pripravijo. 
 
V zadnjem tednu avgusta vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice povabita 
otroka in njegove starše na prvi krajši obisk v vrtec. S starši se 
pogovorite o otrokovih posebnostih in navadah, zato  zaupajte morebitne 
pomisleke  in postavite vprašanja, ki vas zanimajo. Na tak način boste 
vzgojiteljici in pomočnici vzgojiteljice pomagali, da bosta vašemu otroku 
omogočili prijetno bivanje v vrtcu. Prav od zaupanja staršev v vrtec in 
strokovne delavke je odvisno, kako bo otrok sprejel novo okolje. Z 
vzgojiteljico se dogovorite, kako bo potekalo uvajanje. Pogovorili se boste 
o značilnostih in navadah vašega otroka, potrebah in željah. 
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Nekaj napotkov staršem ob vključitvi otroka v vrtec: 
o Vzemite si čas za svojega otroka in ga postopno uvajajte v vrtec, 

tudi vi boste mirnejši in se boste otroku lažje posvetili. 
o V času uvajanja je otrok še občutljivejši, lahko bo doma bolj 

jokal, bo zavračal hrano … namenite mu več pozornosti, 
potrpežljivosti in nežnosti. 

o Sprva naj bo odsotnost staršev kratkotrajna, takrat, ko je otrok 
naspan, sit, običajno je to med 8. in 9. uro, sprva ga pustite v 
vrtcu eno uro, nato pa čas podaljšujte, prve dni ga v vrtcu ne 
pustite spati. 

o V času uvajanja ne uvajate dodatnih sprememb pri otroku  
(odvzem dude, navajanje na kahlico ...), ker ga bo to še dodatno 
bremenilo. 

o Ko starši prihajate v igralnico, uporabljajte copate in se aktivno 
vključujte v delo skupine. 

o Slovo od otroka naj bo kratko; ko pa ga pridete iskat, pa mu 
dajte čas, da sprosti svoje občutke. 

o Z otrokom se pogovarjajte o vrtcu, tudi vi z navdušenjem 
opisujte vrtec in življenje v njem. 

o Stalen ritem prihodov v vrtec in odhodov iz njega daje otroku 
občutek varnosti in zaupanja. 

 

 

 

 

ZAPISKI STARŠEV 
 
RODITELJSKI SESTANEK 
 
DATUM: _________________ 
 

DNEVNI RED 
 

DOGOVORI 
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RODITELJSKI SESTANEK 
 
DATUM: _________________ 
 

DNEVNI RED DOGOVORI 
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ŠOLA ZA STARŠE 
 
DATUM/IZVAJALEC: ______________ / ____________________ 
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ZAPISKI 
 
 

 
 

SKUPINA DATUM, ČAS OPOMBE 
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