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Dragi otroci, spoštovani starši ter zaposleni v vrtcu, 

 

pred nami je novo šolsko oziroma vrtčevsko leto. Nekateri med vami ste 

letos prvič zvedavo prestopili prag naše ustanove, drugi ste »stari mački« in 

se v našem vrtcu že zelo dobro znajdete. Prepričani smo, da bo naša 

publikacija obojim v korist, saj vsebuje osnovne informacije, navodila in tudi 

opise dejavnosti, ki se izvajajo v vrtcu. 

Naj bo to šolsko leto polno doživetij, razburljivih dogodkov, novih spoznanj 

in trdnih prijateljstev. Predvsem pa si želimo, da se otroci pri nas počutijo 

varno, sprejeto in upoštevano in da se kar največ igrajo. 

 

 

 

Otroške igre niso samo igre, ampak jih je potrebno smatrati 

 kot otrokove najresnejše dejavnosti.  

(Michel de Montaigne) 

 

 

Aljoša Bradač, mag. posl. ved 

ravnatelj 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORGANIZIRANOST VRTCA 

 

Vrtec posluje v sestavi z osnovno šolo pod imenom  

Osnovna šola Benedikt, enota Vrtec Benedikt. 

 

Sedež:    Šolska ulica 2, 2234 Benedikt 

Telefon vrtec:   02 729 58 26 

Telefon šola:    02 729 58 20 

Telefon ravnatelj: 02 729 58 22 

 

Telefonska številka 1. nadstropje vrtca:  05 9343 433 

(Sončki, Mehurčki, Oblački, Zvezdice) 

Telefonska številka pritličje vrtca: 05 9343 430 

(Metuljčki, Lunice, Palčki, Škrati) 

 

Telefaks: 02 729 58 21 

http://www.os-benedikt.si 

E-mail: info@os-benedikt.si 

 

VODSTVO VRTCA 

Aljoša Bradač, mag. posl. ved           ravnatelj 

Nataša Golob, dipl. vzgojiteljica          pomočnica ravnatelja za vrtec  

 

TAJNIŠTVO 

Teja Vaš                                         tajnik VIZ 

 

 

RAČUNOVODSTVO 

Ksenija Perko                                   računovodkinja 

Metka Rebernik                                administratorka  in knjigovodkinja 

 

 

Ravnatelj, tajništvo in računovodstvo se nahajajo v prostorih Osnovne šole. 

 

 

 

mailto:info@os-benedikt.si
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STROKOVNI DELAVCI 

 

VZGOJITELJI POM. VZGOJITELJEV 

 

SIMONA LORENČIČ MARTINA JEŠOVNIK 

DOROTEJA ŠLEBINGER SAŠA FIRBAS 

ZDENKA TETIČKOVIČ/ 

MOJCA SMOLKO 

 JERNEJA BUDJA 

SABINA BRATUŠA JOVITA ŠALAMUN 

NATAŠA GOLOB, MAGDALENA FRANC BLANKA MAJCENIČ 

MIHAELA KRALJ GABRIJELA ANTOLIN 

DOMINIK KOCBEK LILJANA GREIFONER, MATEJA SEVER 

VESNA MURKO CVETKA KOCMUT 

 

           MOJCA SMOLKO, dipl. vzg. – nadomešča bolniško odsotnost vzgojiteljice Zdenke Tetičkovič 

 

 

 

ODDELKI 

 

 

ODDELEK STROKOVNI DELAVCI ŠTEVILO 

OTROK        

LUNICE 

 

 

Homogeni oddelek 

Starost 1-2 leti 

Vzgojiteljica: 

Mihaela Kralj 

Pom. vzgojiteljice: 

Gabrijela Antolin 

 

 

 

14 

PALČKI 

 

 

Heterogeni oddelek 

Vzgojiteljica: 

Doroteja Šlebinger 

Pom. vzgojiteljice: 

Saša Firbas 

 

 

12 

 



Starost 1 -3 leta  

METULJČ KI 

 

 

 

Homogeni oddelek 

Starost 1- 2 leti 

Vzgojiteljica: 

Simona Lorenčič 

Pom. vzgojiteljice: 

Martina Ješovnik 

Mateja Sever 

 

 

14 

ŠKRATI 

 

 

 

Homogeni oddelek 

Starost 2- 3 leta 

 

Vzgojiteljica: 

Vesna Murko 

Pom. vzgojiteljice: 

Cvetka Kocmut 

 

Spremljevalka: 

Katja Šijanec 

 

 

 

14 

 

 

 

ZVEZDICE 

 

 

 

 

 

Homogeni oddelek 

Starost 3 - 4 leta 

 

 

Vzgojitelj:  

Dominik Kocbek 

Pom. vzgojitelja:  

Liljana Greifoner (50%) 

Mateja Sever (50%) 

 

Spremljevalec:  

Tomaž Kocmut 

 

 

 

 

        19 

MEHURČKI 

 

 

 

 

 

Homogeni oddelek 

Starost 4 - 5 let 

 

 

Vzgojiteljica:  

Magda Franc (50%), 

Nataša Golob (50%) 

 

Pom. vzgojiteljice: 

Blanka Majcenič  

 

 

 

 

22 
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OBLAČ KI 

 

 

 

 

Heterogeni  oddelek 

Starost od 3 leta do vstopa v šolo 

 

 

Vzgojiteljica:  

Zdenka Tetičkovič 

Nadomeščanje: 

Mojca Smolko 

 

Pom. vzgojiteljice: 

Jerneja Budja 

 

 

 

 

21 

SONČKI 

 

 

 

 

 

Homogeni oddelek 

Starost od 5 – 6 let  

 

 

Vzgojiteljica:  

Sabina Bratuša 

 

Pom. vzgojiteljice: 

Jovita Šalamun 

 

 

 

23 



ORGANIZACIJA IN POSLOVALNI ČAS 

Poslovalni čas enote VRTCA je prilagojen potrebam okolja, v katerem se nahaja enota. 

Vrtec je odprt vse delovne dni v letu, tudi med počitnicami. Poslovni čas enote vrtca je od 5.30 

do 16.30.  Med počitnicami, ko je v vrtcu prisotnih manj otrok, oddelke zaradi lažje organizacije 

združujemo. Delo organiziramo glede na število prijavljenih otrok, po predhodni pisni najavi 

staršev.  

Naš vrtec obiskuje 139 otrok prvega in drugega starostnega obdobja. 

V prvo starostno obdobje so vključeni otroci od 1. do 3. leta starosti.  

V drugo starostno obdobje so vključeni otroci od 3. leta starosti do odhoda v osnovno šolo. 

Otroci iz vseh oddelkov se zjutraj do 6.30 zbirajo v igralnici METULJČKOV.  

Ob 6.30 gredo otroci iz drugega starostnega obdobja (ZVEZDICE, MEHURČKI, OBLAČKI, SONČKI) 

v igralnico SONČKOV in so tam do 7.00 oziroma do 7.30. 

Otroci iz prvega starostnega obdobja (LUNICE, METULJČKI, PALČKI, ŠKRATI) ostanejo združeni 

do 7.30. 

Prav tako se otroci v popoldanskem času združujejo postopoma, kot je razvidno iz tabele.                                 

Otroci drugega starostnega obdobja se do 15. 45 pridružijo SONČKOM in od 15. 45 naprej 

METULJČKOM, kjer se družijo do odhoda domov. 

 

 AKTIVNOSTI V ODDELKU 
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KAKO POTEKA DAN V VRTCU 

 

 Jutranji čas je namenjen individualnim stikom, pogovoru, igri v različnih kotičkih, 

odkrivanju, raziskovanju ali pa jutranjemu počitku, spanju, če ga otrok potrebuje ali želi. 

 Čas prehranjevanja je prilagojen otrokom v posameznih oddelkih in ritmu življenja v vrtcu. 

Zajtrk poteka med 8.00 in 8. 45. Dopoldan imajo otroci na razpolago sadje in čaj. Kosilo 

poteka med 11.00 in 12.30 uro. Hrana je raznolika. Trudimo se slediti smernicam zdravega 

prehranjevanja.  

V popoldanskem času od 13.30 ure naprej imajo otroci popoldansko malico. 

Popoldanska malica je namenjena otroku v času bivanja v vrtcu in ne odnašanju malice 

 

1. STAROSTNO OBDOBJE 

 

OD – DO 

 

METULJČKI     

Od 5. 30  do 7. 30 – JUTRANJE 

ZBIRANJE OTROK 

 

Od  7. 30  do 15. 00  aktivnosti 

oddelka METULJČKI 

 

Od 15.00 do 16.30 se v tej igralnici 

postopoma združujejo otroci  iz ostalih 

oddelkov. 

 

LUNICE Od  7. 30  do 15. 00   

 

PALČKI Od 7. 30 do 15. 30 

 

ŠKRATI Od 7. 30 do 15. 00              

   

 

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE 

 

OD – DO 

 

 

ZVEZDICE 

 

 

OD 7. 30 DO 15. 30 

MEHURČKI OD 7. 00 DO 15. 30 

 

OBLAČKI 

 

OD 7.30 DO  15. 00 

SONČKI 

 

6. 30  - DO 15. 45 



domov. Stremeli bomo k temu, da si za popoldansko malico otroci vzamejo čas in jo tudi 

pojedo. 

 Dopoldan življenje v vrtcu poteka v vsaki skupini po njihovem programu. Otroci so 

vključeni v dejavnosti po želji, vodene dejavnosti in spontane dejavnosti. Pridobivajo si 

izkušnje na vseh področjih otrokovega razvoja: gibanja, jezika, družbe, umetnosti, narave 

in matematike. 

 Čas počitka v vrtcu poteka različno. Počitek je lahko na ležalniku ali »aktiven počitek«, 

kjer se otrok ukvarja s kakšno umirjeno dejavnostjo. 

 Dan v vrtcu se zaključi s spontano igro v igralnici ali na prostem. 
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VIZIJA VRTCA 

       

 »SKUPAJ ZA SREČO OTROK.« 

 

Prizadevamo si, da bi bil  naš vrtec del srečnega otroštva in lepih spominov vsakega 

otroka.  

Skozi igro in z dobrimi medsebojnimi odnosi želimo zagotoviti spodbudno okolje za 

njihovo ustvarjalnost, veselje, da bodo znali sobivati z drugimi, skratka, da bodo znali najti 

svojo pot v življenju. 

 

Spoznanja sodobnega življenja družine nam narekujejo, da vsem otrokom nudimo varno zavetje 

in sprejetost, v najzgodnejšem obdobju omogočimo aktivno učenje, ki je skladno s sposobnostmi 

in zmožnostmi otroka in organiziramo dogodke, ki v veliki meri pripomorejo k boljšemu vzdušju 

in počutju otrok, staršev in zaposlenih. 

 

CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE 

 

 Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, razvijanje 

samopodobe, samospoštovanja. 

 Otrok spoznava, da vsi pripadamo družbi in smo vsi pomembni. 

 Razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah. 

 Razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev, čustvenega doživljanja in izražanja. 

 Spodbujanje radovednosti in veselja do različnih dejavnosti, raziskovanja, 

eksperimentiranja, zamišljanja v svetu domišljije, ustvarjanja. 

 Spodbujanje govorno jezikovnega razvoja za učinkovito rabo jezika v vseh govornih 

situacijah in kasneje pri branju in pisanju. 

 Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo. 

 Spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti. 

 Navajanje in spodbujanje k samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. 

 

PREDSTAVITEV PROGRAMOV 

 

1. Dnevni program. 

2. Dodatni programi, ki se izvajajo izven celodnevnega izvajanja. 

3. Obogatitveni programi, ki jih izvajajo strokovne delavke iz vrtca. 

4. Posebne dejavnosti, dogodki, prireditve. 



DNEVNI PROGRAM 

 

Se izvaja v osmih oddelkih od trenutka, ko vstopi otrok v vrtec in do njegovega odhoda. Program 

poteka skozi vse leto in zajema vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Otroci so glede na starost 

razporejeni v oddelke prvega in drugega starostnega obdobja. Oddelke vodijo vzgojitelji/ice 

predšolskih otrok in vzgojiteljice - pomočnice vzgojitelja. Zagotovljeno je strokovno in kvalitetno 

delo, ki omogoča optimalni razvoj vsakega otroka. Vzgojno delo poteka preko spontanih in 

vodenih dejavnosti. Program je zasnovan po predpisih in smernicah predpisanega nacionalnega 

programa. Vse dejavnosti so načrtovane preko igre, ki je osnovna dejavnost predšolskega otroka, 

hkrati pa tudi najbolj naraven način učenja in razvoja. 

 

DODATNI PROGRAMI, KI SE IZVAJAJO IZVEN CELODNEVNEGA PROGRAMA 

 

To so dejavnosti, ki omogočajo druženje in sodelovanje otrok s sorodnimi interesi in 

sposobnostmi. Pogoj za izvedbo teh dejavnosti je zadostno število prijavljenih otrok v starosti 

od 4. ali 3. leta dalje, odvisno od dejavnosti . Naštete programe plačajo starši sami.  Izvajalce 

izberemo na podlagi predhodnih ponudb ter ustreznosti in kvaliteti programov. 

 

Predvidene dejavnosti: 

 PLAVALNO OPISMENJEVANJE (Terme Ptuj – 6. 1.- 10. 1. 2020), 

 CICI PLESNA ŠOLA ( ponudba plesne šole SAMBA ), 

 LETNA ŠOLA V NARAVI (Pohorje – HOTEL ZARJA –  3. 6 – 5. 6. 2020), 

 ABONMA MIŠKINEGA GLEDALIŠČ A KU-KUC Z ANIMACIJO (v prazničnem decembru) 

 OBISK LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA MARIBOR. 

 TEČ AJ TUJEGA JEZIKA - angleščina 

 

OBOGATITVENI PROGRAMI, KI JIH IZVAJAJO STROKOVNE DELAVKE VRTCA  

 

Vzgojitelji jih izvajajo v okviru dnevnega programa in z njimi bogatijo otrokovo okolje z 

namenom, da bi ustvarili še več prijetnih trenutkov otrokom in tudi staršem. 

- CICI VESELA ŠOLA 

- CICIHRIBCI – POT POD NOGE IN V NARAVO 

- PRAVLJIČNE URICE V ŠOLSKI KNJIŽNICI 

- SODELOVANJE NA RAZLIČNIH NATEČAJIH 

- TELOVADBA V TELOVADNICI ŠOLE 

- PEVSKI ZBOR 

- PRAVLJIČNE URICE 
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PROJEKTI 

Projekti, ki jih izvajamo v našem vrtcu, so vsebinsko zaokrožene in časovno omejene dejavnosti, 

ki nas privedejo do vnaprej zastavljenih ciljev. 

Izvajamo jih v posameznih oddelkih in potekajo v različnih časovnih intervalih skozi vse šolsko 

leto. V letošnjem šolskem letu smo si zadali naslednje projekte: 

 

 PASAVČEK 

 Z MANJ STRESA V ŠOLO 

 ZLATI SONČEK 

 VARNO S SONCEM 

 PROJEKT V KROGU – PRISLUHNITI SEBI IN DRUGIM 

 POZOR, ZOBNI ALARM  

 VARNO V VRTEC IN ŠOLO 

 TURIZEM IN VRTEC 

 TRAJNOSTNA MOBILNOST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM SKUPNIH DEJAVNOSTI V VRTCU 

SEPTEMBER • Prvi vrtčevski dan - 2. 9. 2019 

• Uvajalno obdobje. 

• Množični tek otrok v Sloveniji ( Atletska zveza ) – 19. 9. 2019 

• Pozdrav jeseni – prvi jesenski dan -   23 .9. 2019  

• 1.  roditeljski sestanki  oddelkov do 20. 9. 2019 

.         23. 9. 2019 PRIČ ETEK AKTIVNOSTI PROJEKTA  

                    TRAJNOSTNA MOBILNOST 

 

OKTOBER  Ogled predstave:  PESMICE S PODSTREŠJA   

Miškino gledališče KU- KUC – 4. 10. 2019 

 Teden otroka od 7. 10 – 11. 10. 2019 na temo NAŠE PRAVICE, 

izhodišče je pesem Toneta Pavčka z istim naslovom. 

 Kostanjev piknik – 10. 10. 2019  

 Fotografiranje za koledar 2020 ( foto Tone) – 15. 10. 2019. 

 Gasilci na obisku. 

 S policistom po varnih poteh okrog vrtca. 

 Jesenske športne igre. 

 Zbiralna akcija starega papirja   od 21. 10. do 25. 10. 2019 

 Jesenske počitnice – od 28. 10. do 1. 11. 2019 

 

NOVEMBER  TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK – 15. 11. 2018. 

 Delavnica s starši – priprava izdelkov za Božični bazar  -  

od 18. do 22. 11. 2019. 

 Božični bazar - 26. 11. 2019 

 

DECEMBER  Okraševanje vrtca. 

 Predstava Miškinega gledališča KU- KUC: MEDENI Č UDEŽ NA 

GOZDNI ULICI 1A – 17. 12. 2019. 

 Prihod dedka Mraza – 17. 12. 2019 

 Pozdrav zimi  s prazničnim kosilom – 20. 12. 2019 

 Novoletno rajanje.  

 Novoletne počitnice – od 25. 12. 2019 do 2. 1. 2020 

 



Publikacija ENOTA VRTEC BENEDIKT, vrtčevsko leto 2019/ 2020 

 

JANUAR  Plavalni tečaj – 6. 1. – 10. 1. 2020 

 Zimske igre na prostem oziroma pohod. 

 Predavanje za starše. 

 

FEBRUAR  V gledališče… LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR.  

 Slovenski kulturni praznik – obisk šolske knjižnice  

in spominska ura  - 7. 2. 2020.    

 Predstava Miškinega gledališča KU – KUC:  

ČIRULE ČARULE IN KIHALNI PRAŠEK – 21. 2. 2020 

 PUST ŠIROKIH UST – 25. 2. 2020 

 Zimske počitnice –  24. 2 - 28. 2. 2020 

 

MAREC  Skupinsko fotografiranje ( foto Tone) – 12. 3. 2020 

 Pozdrav pomladi – 20. 3. 2020 

 Pomladno družinsko srečanje  - od 23. 3. – 27. 3. 2020 

 Predstava za starše in otroke 1. star. obdobja :  

25. 3. 2020 – MINI MINEŠTRICA   

Miškino gledališče KU – KUC 

 

APRIL  Dan šole – 3. 4. 2020 

 Pasavček , kolesarčki – zaključek projekta – april 2020 

 Predstava Miškinega gledališča KU- KUC:  

DOKTOR SREČ A – 7. 4. 2020 

 Zemlja praznuje. 

 Svetovni dan knjige   

 Zbiralna akcija starega papirja ( en teden pred počitnicami ) 

 Prvomajske počitnice – 28. 4. - 2. 5. 2020  

MAJ  2. oddelčni roditeljski sestanki od 25 . 5. do 29. 5 2020 

 Noč v vrtcu. 

 Mini olimpiada. 

JUNIJ  Vrtec v naravi – hotel Zarja na Pohorju – 3. 6. do 5. 6. 2020 

 Slovo mini maturantov – 12. 6. 2020 

 Predstava Miškinega gledališča KU – KUC:  

STONOGA Z NOVIMI Č EVLJI – 19. 6. 2020 

 Zaključek  vrtčevskega leta s starši – 18. 6. 2020 

 



 

MIŠKIN ABOMNA KU-KUC 2019/2020 

 4. oktober 2019 (petek) ob 9.15  – PESMICE S PODSTREŠJA 

 17. december 2019 (torek) ob 9.15  – MEDENI Č UDEŽ NA GOZDNI ULICI 1A 

ter prihod DEDKA MRAZA z animacijo za otroke.                                                         

 21. februar 2020 (petek) ob 9.15  – ČIRULE ČARULE IN KIHALNI PRAŠEK 

 7. april 2020 (torek) ob 9.15  – DOKTOR SREČ A 

 19. junij 2020 (petek) ob 9.15  – STONOGA Z NOVIMI Č EVLJI 

 Za otroke prvega starostnega obdobja:  25. 3. 2020 ob 16.00 – MINI 

MINEŠTRICA (predstavo podarja otrokom in staršem Šolski sklad). 

 

PRAVICE STARŠEV IN OTROK  

 

OTROCI (IMAJO PRAVICO) 

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

demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši, oziroma njihovi zakoniti zastopniki. 

 Otrokom, vključenim v javne vrtce zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede 

na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in 

duševno konstitucijo itn. 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 avtonomne presoje. Javni 

vrtci so svetovnonazorsko nevtralni. 

 

STARŠI (IMATE PRAVICO) 

 Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), 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 ter organiziranju življenja v vrtcu in 

skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega 

soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca. 

 Do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu. 
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 Ob vstopu otrok v vrtec le ta staršem omogoča postopno uvajanje v vrtec v skladu z 

dogovorom. 

 

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA SO: 

 Otrok sme prihajati v vrtec in odhajati domov v spremstvu odraslih oseb, izjemoma je 

lahko spremljevalec brat ali sestra, vendar ne mlajši od 10 let – v tem primeru so starši 

dolžni podati pisno izjavo, ki jo dobijo pri vzgojiteljici ali svetovalni delavki vrtca. 

 Ob prihodu v vrtec so starši oz. tisti, ki spremlja otroka – dolžni pripeljati otroka do 

vzgojiteljice, prav tako morajo obvestiti vzgojiteljico, da so prišli po otroka (ob odhodu iz 

vrtca). 

 V primeru, da otrok v vrtcu zboli ali se poškoduje, starše o tem obvestimo. Zato 

potrebujemo vaše podatke o tem, kje ste dosegljivi med otrokovim bivanjem v vrtcu in 

vas prosimo, da dosledno javite vsako spremembo teh podatkov in po obvestilu vzgojitelja 

pridete v najkrajšem času po otroka. 

 Vrtec je namenjen zdravim otrokom, saj se bolan otrok v vrtcu slabo počuti in ogroža 

zdravje ostalih otrok. 

 V primeru bolezni, starši seznanijo vrtec o vrsti otrokovega obolenja. 

 Starši javijo odsotnost otroka do 8.00 ure zjutraj – odbitek dnevnega deleža pri oskrbnini. 

 V vrtec ni dovoljeno nositi predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje otrok. 

 Vrtec ne more sprejeti odgovornosti za izgubo nakita ali poškodovanje igrač, ki jih otrok 

prinese od doma. 

 Spoštovati je treba sprejete dogovore in naš poslovalni čas. 

 Otroka primerno obleči in obuti, da bo varen in sproščen pri igri v vrtcu in na prostem. 

 Prihajati po otroka pravočasno ( otrok je lahko v vrtcu praviloma največ 9 ur), 

 Pravočasno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca. 

 Otroka, ki ob prihodu kaže očitne bolezenske znake (bruhanje, izpuščaj, vročina), strokovna 

delavka ni dolžna sprejeti.  

  V vrtcu otrokom ne dajemo zdravil, razen na podlagi pisnega potrdila in priporočila 

zdravnika.  

  V primeru, da otrok zboli za nalezljivo boleznijo, so starši dolžni obvestiti strokovno delavko.  

 Če je otrok odsoten zaradi bolezni, se lahko vrne v vrtec šele po končanem zdravljenju. S 

svojim zdravstvenim stanjem ne sme ogrožati drugih. 

 V igralnice ne vstopamo obuti v čevlje.    

 Zaradi varnosti otrok in nemotenega vzgojnega dela so vhodna vrata zaklenjena med  8. 30 

in 14. 00. Vstopate lahko le, če pozvonite.  

 



OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI 

 

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomembno zaradi dviga kakovosti predšolske vzgoje.  

Skupaj lahko naredimo veliko dobrega za naše otroke, vendar ne smemo pozabiti, do kod 

segajo pristojnosti oz. kompetence vseh, ki vstopajo v vrtec. Upoštevati moramo 

strokovno avtonomnost vrtca pri oblikovanju oddelkov, razporejanju otrok v oddelke, 

razporejanju strokovnega kadra v oddelke in pri drugih odločitvah, ki jih sprejmejo 

strokovni organi: vzgojiteljski zbor, aktivi, kolegij. 

 

Oglasne deske pred igralnicami so namenjene stalnemu obveščanju staršev o tem, katere 

dejavnosti potekajo, kako se odvija življenje v oddelku, v vrtcu. 

Vsaka pomoč staršev je dobrodošla in spodbudna za nadaljnje delo na področju predšolske 

vzgoje.  

 

STROKOVNA SREČANJA S STARŠI 

 

Roditeljski sestanki so namenjeni vsem staršem ene ali več skupin otrok. Na teh srečanjih so 

staršem podane informacije v zvezi z vzgojnim programom v konkretni skupini otrok. Hkrati pa 

je to priložnost za medsebojno spoznavanje staršev in pridobivanju novih spoznanj. 

 

Pogovorne ure so namenjene individualnim pogovorom staršev in vzgojiteljev o razvoju, 

težavah, uspehih ter posebnostih njihovih otrok. 

 

Strokovna predavanja za starše so namenjena vsem, ki želijo poglobiti svoje znanje o družinski 

vzgoji in razvoju predšolskega otroka. 

 

Praznovanja, srečanja, prireditve so predvsem neformalna, z namenom povezovanja vrtca in 

družine, za vzpostavljanje prijetnih medsebojnih odnosov ter zaupanja, od katerega je odvisen 

razvoj vsakega otroka (kostanjev piknik, pohodi, dan družine, zaključna prireditev,…) 

 

Svet staršev predstavljajo predstavniki vseh oddelkov vrtca in šteje toliko članov, kolikor je 

oddelkov otrok. Izvolijo ali potrdijo se na prvem roditeljskem sestanku.  
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POPOLDANSKE GOVORILNE URE 

Popoldanske govorilne bodo vsak drugi torek v mesecu.  

Na pogovorni uri sta prisotni obe strokovni delavki. V mesecu, ko so druge oblike srečanja s 

starši, pogovornih ur ni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVETOVALNA SLUŽBA V VRTCU 

MESEC DATUM 

 

SEPTEMBER 

 

Oddelčni roditeljski sestanki od 16. 9. 2019 do 20. 9. 2019 

OKTOBER 

 

10. 10. 2019  Pozdrav jeseni s kostanjevim piknikom.  

NOVEMBER 

 

12. 11. 2019 

DECEMBER 

 

10. 12. 2019    

JANUAR 

 

14. 1. 2020 – predavanje za starše  

                  

FEBRUAR 

 

11. 02. 2020 

MAREC 23. - 27. 3. 2020   pomladno družinsko srečane s starši po 

oddelkih vrtca.  

APRIL 

 

14. 04. 2020 

MAJ 

 

 Od 25. 5. – 29. 5. 2020 - 2. oddelčni roditeljski sestanek 

JUNIJ Slovo mini maturantov – predvideno:    12. 6. 2020 

Zaključek vrtčevskega leta – predvideno:   18. 6. 2020 

 

  



 

Svetovalna služba v vrtcu se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških, socialnih 

in tudi organizacijskih vprašanj v vrtcu. Skupaj s starši, vzgojiteljicami, pomočnicami vzgojiteljic 

in vodstvom sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju življenja in dela vrtca. 

Prizadeva si za optimalni razvoj vsakega vključenega otroka ne glede na spol, socialno in kulturno 

poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. 

Sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu in po potrebi z ustreznimi zunanjimi ustanovami (Zavod za 

šolstvo, Center za socialno delo,…) ter koordinira delo strokovne skupine, katere del je sama, za 

otroke s posebnimi potrebami. Sodeluje tudi pri odkrivanju, spremljanju in nudenju strokovne 

pomoči otrokom s posebnimi potrebami. 

 

Staršem svetuje in jim pomaga: 

 ob vključitvi njihovega otroka v vrtec; 

 pri prehodu v osnovno šolo; 

 vzgoji in otrokovem razvoju; 

 odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk ( težave pri 

hranjenju, spanju, močenje postelje, nemirnost, nočne more in strahovi, 

samozadovoljevanje, agresivno vedenje,…) 

 reševanje težav, ki jih ima otrok ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo sorojencev, 

razveza, selitev družine, smrt,…) 

 

Svetovanje je lahko osebno, v obliki predavanj ali pedagoških delavnic; poteka na osnovi 

prostovoljnosti vsakega posameznega udeleženca, na osnovi zaupnosti podatkov, dogovora in 

vedno v dobrobit otroka. 

 

Svetovalna delavka v vrtcu DORIS HORVAT, mag. psihologije. 

Prisotnost v vrtcu: 

TOREK od 7. 30 – 10. 00 

ČETRTEK od 7. 00 do 15. 00. 

 

 

PRVIČ V VRTEC 

Otrok prvič zapusti družinsko zavetje, ko vstopi v vrtec. Da boste pomagali otroku in sebi, Vam 

priporočamo, da skupaj z otrokom obiščete vrtec. Pogovorite se z vzgojiteljico, posredujte vse 

informacije, ki bi ji omogočile hitrejše zbližanje z otrokom 
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(zdravje otroka, navade pri prehranjevanju, kaj rad počne, česa se boji…). Otrok se v vrtcu sreča 

z drugačnim okoljem, drugimi ljudmi in zahtevami. V teh trenutkih se zaposleni v vrtcu trudimo 

biti otroku v oporo, ga razumeti in mu ohranjati občutek varnosti in sprejetosti. 

 

UVAJANJE OTROKA V VRTEC 

Prvo tesnejše sodelovanje je potrebno pri uvajanju otroka v vrtec. Otrok ima pravico in potrebo 

po postopnem uvajanju v vrtec, pri tem staršem pomagamo z nasveti. 

 

Staršem priporočamo: 

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

 Uvajanje naj bi trajalo en teden. 

 Svetujemo, da otroka pripravite na misel, da mu bo v vrtcu lepo. 

 Otrok bo nekaj časa občutljivejši, zato bo potreboval več pozornosti, potrpežljivosti in 

nežnosti. 

 Priporočamo, da prinese s seboj v vrtec ljubkovalno igračo ali predmet, s katerim se bo 

po potrebi tolažil. 

 Svetujemo stalen ritem prihodov  in odhodov, saj to daje otroku občutek varnosti in 

zaupanja. 

 Priporočamo, da vse druge spremembe, ki bi lahko otroka dodatno obremenile, 

načrtujemo za kasneje, ko se bo že privadil na vrtec. 

 Otrok naj doživi, da se starši sproščeno in naklonjeno pogovarjajo z vzgojiteljico in s 

pomočnico vzgojiteljice. S tem mu pomagamo, da se bo bolje počutil. 

 

PREHRANA  IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM  

 

Prehrana 

Jedilnike načrtuje  organizator prehrane s posvetovanjem z vodjo kuhinje. Osnovno vodilo so 

Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno – izobraževalnih ustanovah. Upoštevamo starost 

otrok, potrebe po energiji, sezonsko hrano, serviranje in količino obrokov. Vključujemo veliko 

sadja in zelenjave. Tako imajo otroci vedno na voljo sadje in čaj.  

 Za otroke s prehranskimi alergijami pa na podlagi zdravniškega potrdila ter seznama dovoljenih 

in prepovedanih živil pripravljamo dietno prehrano.  

 Jedilniki so objavljeni na oglasnih deskah in na spletnem naslovu OŠ Benedikt. 

Zdravstveno higienski režim  

Ena najpomembnejših nalog vseh zaposlenih v vrtcu je razvoj, dobro počutje in zdravje naših 

otrok. Pravna podlaga za vzpostavljanje zdravstveno-higienskega režima so določila v Zakonu o 



vrtcih, Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. 

Upoštevamo priporočila in navodila strokovnih institucij. 

Skrbimo za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni z rednim prezračevanjem prostorov, z veliko 

gibanja v okolici in na igralih. 

 

       Organizator prehrane in zdravstveno higienskega režima v vrtcu: 

        SABRINA BARBARIČ , mag. prof. pouč . go. in kem. 

 

        Prisotnost v vrtcu:  

          TOREK od 7.30 – 12. 30 

           PETEK od 7. 30 – 12. 30 

 

 

DOBRO JE VEDETI 

 

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 

 Vlogo za sprejem otroka v vrtec lahko dobite v tajništvu šole, v vrtcu 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. 

 O rešitvi vloge za sprejem staršem pošljemo sklep, starši pa s podpisom pogodbo 

potrdijo, da bodo otroka vključili v vrtec. 

     

    Sprejem novincev je v mesecu SEPTEMBRU.  

Otroke vpisujemo tudi med šolskim letom, če so glede na normativ v posameznih starostnih 

skupinah prosta mesta. 

 

Pred vstopom v vrtec morajo starši z otrokom opraviti zdravniški pregled. Zdravniško potrdilo 

dostavijo v vrtec pred sprejemom otroka v vrtec. 
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 REZERVACIJA 

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno, in sicer v 

času od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka 

za en koledarski mesec (cel julij  in/ali cel avgust. Starši dobijo obrazec v vrtcu in na spletni 

strani. Za rezervacijo starši plačajo 65 % njim določene cene. 

 
BOLEZEN NAD 30 DNI 

Občina Benedikt za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka,  na osnovi vloge staršev in 

predložitvi ustreznih zdravniških potrdil, plač ilo staršev za čas odsotnosti otroka zniža tako, da 

znaša za prvi koledarski mesec odsotnosti 65% njim določenega plač ila, za ostali čas pa se 

starše plač ila oprosti, vendar največ  za tri koledarske mesece. 

 

IZPISI OTROK 

Če starši želite izpisati otroka iz vrtca, izpolnite izjavo, ki jo dobite v tajništvu šole ali v vrtcu. Rok 

izpisa je 15 dni pred dejanskim izpisom. Izjavo oddate v upravi šole ali vrtcu. 

 

JAVLJANJE ODSOTNOSTI 

Odsotnost otroka starši sporočijo v vrtec do 8. ure zjutraj. Na podlagi pravočasne odjave se 

odštejejo stroški prehrane naslednjega dne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kaj sem se naučil v vrtcu? 

Naučil sem se tega: 

 

Vse deli z drugimi. 

Igraj pošteno. 

Ne prizadeni ljudi. 

Vedno daj vsako reč tja kjer si jo našel. 

Pospravi za seboj. 

Ne vzemi, kar ni tvoje. 

Opraviči se, kadar koga prizadeneš. 

Pred jedjo si umij roke. 

Potegni vodo. 

Topli keksi in mrzlo mleko ti koristijo. 

Živi uravnoteženo življenje – 

vsak dan se malo uči, malo misli, malo riši, 

malo slikaj, malo poj, malo pleši, 

malo se igraj in malo delaj. 

Vsako popoldne malo zadremaj. 

Kadar greš v svet, pazi na promet, 

primi se koga za roko in držita se skupaj. 

Pozoren bodi na čudežne dogodke. 

Spomni se semen v lončku: 

Korenine poženejo navzdol, rastlina pa navzgor 

in nihče pravzaprav ne ve, kako in zakaj, 

vendar smo vsi takšni. 

 

(Robert Fulghum) 
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