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Vrtec Jesenice Predstavitev vrtca

VRTEC  JESENICE

JABOLKO: zdrav, varen vrtec

PEŠKE: nasmejani, dobrovoljni 
otroci, ki jih čuva in zanje skrbi 
zdravo in varno ohišje jabolka

Pozdravljeni!

Publikacija je namenjena vsem staršem, ki že imate otroke v našem vrtcu, 
tistim, ki jih prvič vključujete, kot tudi vsem, ki jih naš vrtec zanima. Starši imate 
verjetno jasno predstavo, kakšno vzgojo želite za svojega otroka. Te predstave 
vsekakor vključujejo program, ljudi, ki izvajajo program, okolje, v katerem se 
program izvaja.  

Naša najpomembnejša naloga je zagotavljati strokovno in kvalitetno vzgojno 
delo, ki bo omogočalo najboljši razvoj otrok, upoštevajoč njihove interese, 
potrebe in individualne posebnosti ter pomoč staršem pri celoviti skrbi za 
otroke. 

V vseh enotah zagotavljamo strukturno in procesno kakovost izvedbenega 
kurikuluma. Otroci se učijo z lastno aktivnostjo, ko z vzgojiteljevo pomočjo 
osmišljajo svoje lastne izkušnje. 

Verjamemo, da tudi starši zaupate v nas in naše delo, saj ga opravljamo z vso 
odgovornostjo in vsem otrokom tako zagotavljamo kakovostno predšolsko 
vzgojo. 

Trudili se bomo, da se bodo otroci čutili dobrodošle, sprejete in varne. 

Veseli smo odločitve, da se bo vaš otrok igral, učil in ustvarjal v našem vrtcu. 

Zahvaljujemo se vam za zaupanje ...  

 Zdenka Kovač,
                                                  ravnateljica

V R T E C

Cesta Cirila Tavčarja 3a • 4270 Jesenice  • tel: 04/ 58 36 740 • faks: 04/ 58 60 018 
e-naslov: vrtec.jesenice@telesat.si • internetna stran: www.vrtecjesenice.si

JABOLKO: zdrav, varen vrtec
PEŠKE: nasmejani, dobrovoljni otroci, ki jih čuva in 
zanje skrbi zdravo in varno ohišje jabolka

Spoštovani,
publikacija Vrtca Jesenice je namenjena vsem staršem, ki že imate otroke v na-
šem vrtcu, kot ti sti m, ki iščete vrtec za svojega otroka.

Starši veste, kakšno vzgojo si želite za svojega otroka. Vemo, da vas ne more-
mo nadomesti ti . Vendar s kakovostnim sodelovanjem lahko veliko prispevamo 
k vzgoji vaših otrok.

Naša naloga je, da vam pomagamo pri varstvu, vzgoji in izobraževanju vašega 
otroka. Pri skupnem soustvarjanju za lepši jutri se bomo trudili, da boste v Vrt-
cu Jesenice našli varno in spodbudno okolje, kjer se otroci lahko akti vno učijo 
preko igre in raziskovanja. Prizadevali si bomo, da bo naš vrtec del srečnega 
otroštva vaših otrok.

Verjamem, da je naš vrtec kraj, kjer se vsi dobro počuti mo in kamor radi priha-
jamo.

Ravnateljica,

Vanja Kramar, dipl.vzg.
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NAŠE VREDNOTE, POSLANSTVO, VIZIJA

Vrednote vrtca
V vrtcu izhajamo iz prepričanja, da so otroci bistvo, 
vrednota, zaradi katerih vrtec deluje. Na podlagi tega 
smo kot najvišji vrednoti  opredelili odgovornost in 
pravičnost do otrok, staršev in nas samih.

Naša ravnanja podpirajo vrednote, kot so strokov-
nost, profesionalnost in sodelovanje.

Naše poslanstvo
Tukaj smo zaradi otrok, ki jim želimo omogočiti  varno 
in vzpodbudno okolje za razvoj njihovih ustvarjalnih 
potencialov. Upoštevamo razvojne in individualne 
značilnosti  vsakega posameznika.

Podpiramo ga pri oblikovanju njegove poziti vne sa-
mopodobe, razvoju kriti čnega mišljenja ter vključitvi 
v skupino. Trudimo se za dosledno in korektno obve-
ščanje staršev o razvoju njihovega otroka, katerega 
skrbno spremljamo. Skrbimo za lastni strokovni in 
profesionalni razvoj, združujemo se v strokovne akti -
ve, vključujemo v projekte, prebiramo in spremljamo 
strokovno literaturo, ozaveščamo svojo vlogo in naše 
delo dnevno refl ekti ramo.

Naša vizija:
VRTEC PO MERI OTROK, STARŠEV IN ZAPOSLENIH
Kar predstavlja:

•  sistemati čno vgrajevanje otrokovih pravic v vsak-
danje življenje in delo v vrtcu s posebnim poudar-
kom na pravicah do izbire, zasebnosti ;

•  fl eksibilnejša organizacija časa v vrtcu;

•  dvig kvalitete dela s starši;

•  posebna pozornost obdobju uvajanja v vrtec ter 
prehoda iz vrtca v šolo;

•  zaposlenim v skladu z zakonodajo ponuditi  z jas-
no začrtanimi pravili možnost lastnega oblikova-
nja, kreiranja in strokovno rast.

VRTEC SE PREDSTAVI
…  je javni vrtec;

…  je vrtec, v katerem je zagotovljena profesional-
nost in kakovost;

…  je vrtec, ki skupaj s starši zagotavlja srečno otro-
štvo;
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ORGANIZIRANOST VRTCAORGANIZIRANOST VRTCA

UPRAVA VRTCA JESENICE
Cesta Cirila Tavèarja 3a, 4270 Jesenice
tel:  04/ 58 36 740, faks: 04/ 58 60 018

e-naslov: vrtec.jesenice@telesat.si
www.vrtecjesenice.si

Ravnateljica 

Zdenka Kovač, dipl. vzg., 

e-naslov: vrtec.jesenice@telesat.si, zdenka.kovac@vrtecjesenice.si 

Pomočnica ravnateljice

Vlasta Ravhekar, dipl. vzg., e-naslov: vlasta.ravhekar@vrtecjesenice.si 

Pomočnica ravnateljice

Mateja Ban, dipl.vzg. e-naslov: mateja.ban@vrtecjesenice.si 

Sprejemna pisarna

Mateja Kelih e-naslov: mateja.kelih@vrtecjesenice.si 

Računovodstvo 

Zvonka Setnikar, e-naslov: zvonka.setnikar@vrtecjesenice.si 

Obračun oskrbnin: 

Lidija Bremec, e-naslov: lidija.bremec@vrtecjesenice.si  

Organizatorka prehrane in zdravstveno - higienskega režima

Barbara Dežman, dipl. sanit. inž., 
e-naslov: barbara.dezman@vrtecjesenice.si 

Svetovalna služba

Neža Ajdišek, univ. dipl. psih., e-naslov: svetovalna.sluzba@vrtecjesenice.si 

Poslovni čas: 

Uradne ure za stranke: 

ponedeljek, sreda, četrtek: 7.00–15.00,
torek 7.00–16.00, petek od 7.00–14.00

ponedeljek in sreda od 8.00–12.00 in 13.00–14.30,
torek od 8.00–12.00 in 13.00–15.30,
petek od 8.00–12.00,
ob četrtkih uradnih ur ni.

Vrtec Jesenice Predstavitev vrtca

Poslovni čas: 
• ponedeljek, sreda, četrtek: 7.00–15.00, 

• torek 7.00–16.00, petek 7.00–14.00.

Uradne ure:
• ponedeljek in sreda 8.00–12.00 in 13.00–14.30,

• torek 8.00–12.00 in 13.00–15.30, 

• petek 8.00–12.00, 

• ob četrtkih ni uradnih ur. 

Ravnateljica: Vanja Kramar, dipl.vzg., e-naslov: vanja.kramar@vrtecjesenice.si

Pomočnica ravnateljice: Mateja Hočevar, dipl. vzg., e-naslov: mateja.hocevar@vrtecjesenice.si

Pomočnica ravnateljice: Miljana Jeft enić, dipl.vzg. e-naslov: miljana.jeft enic@vrtecjesenice.si

Sprejemna pisarna: Mateja Kelih e-naslov: mateja.kelih@vrtecjesenice.si

Računovodstvo: Zvonka Setnikar, e-naslov: zvonka.setnikar@vrtecjesenice.si

Obračun oskrbnin: Lidija Bremec, e-naslov: lidija.bremec@vrtecjesenice.si 

Organizatorka prehrane in zdravstveno - higienskega režima: Irena Perko, prof. bio. in gos., 
e-naslov: e-naslov: prehrana@vrtecjesenice.si

Svetovalna služba: Neža Ajdišek, univ. dipl. psih., e-naslov: svetovalna.sluzba@vrtecjesenice.si
                                   Miroslava Gartnar, dipl. defektolog – logoped, e-naslov: logoped@vrtecjesenice.si
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PREDSTAVITEV POSAMEZNIH ENOT VRTCA JESENICE

ENOTA ANGELCE OCEPEK
CESTA CIRILA TAVČARJA 21, tel.: 04/58 36 740
Stavba stoji v neposredni bližini Osnovne šole Toneta Čufarja na Plavžu. V stavbi je 15 igralnic za otroke od 
prvega do šestega leta starosti .

Poslovni čas vrtca je od 5. do 16. ure; v kolikor so prijavljeni oz. prisotni vsaj 3 otroci poslovni čas vrtca po-
daljšamo. Vrtec deluje od ponedeljka do petka, celo šolsko leto. Obroke pripravljamo v kuhinji OŠ Toneta 
Čufarja.

ENOTA ANGELCE OCEPEK
CESTA CIRILA TAVČARJA 3/A, tel.: 04/58 31 470
Vrtec deluje v prijetni stavbi, sicer med bloki in stolpnicami, a z veliko zunanjo funkcionalno površino. V 
stavbi je sedem igralnic. Vključuje otroke od prvega leta starosti  do vstopa v šolo.

Poslovni čas vrtca je od 5. do 16. ure, pet dni v tednu. V času dežurstev, v okviru praznikov in v mesecu 
juliju in avgustu se vrtec lahko zapre, glede na število prijavljenih oz. dejansko prisotnih otrok, starši pa 
otroke lahko pripeljete v vrtec na C. C. Tavčarja 21.

V enoti  je razdelilna kuhinja, hrano vozimo iz naše centralne kuhinje na Koroški Beli.

V tej enoti  je tudi sedež uprave Vrtca Jesenice.

ENOTA JULKE PIBERNIK
CESTA TONETA TOMŠIČA 3, tel.: 04/58 31 177
Vrtec se nahaja v prijetnem okolju, obkrožen z lepim vrtom, ki nudi otrokom možnost gibanja in sproščene 
igre. Bližina gozda omogoča prijetne sprehode in bivanje v naravi. V vrtec so vključeni otroci od tretjega 
leta starosti  do vstopa v šolo in so razporejeni v peti h oddelkih.

Poslovni čas vrtca je od 5. do 16. ure, v kolikor so prijavljeni oz. prisotni vsaj 3 otroci poslovni čas vrtca 
podaljšamo. Vrtec deluje pet dni v tednu. V času dežurstev v okviru praznikov in v mesecu juliju in avgustu 
se vrtec lahko zapre (glede na število prijavljenih otrok), starši pa otroke lahko pripeljete v vrtec na C. C. 
Tavčarja 21.

V enoti  je razdelilna kuhinja, hrano vozimo iz naše centralne kuhinje na Koroški Beli.
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ENOTA CILKE ZUPANČIČ
KOROŠKA BELA, CANKARJEVA 4/E, tel.: 04/58 36 766
Vrtec se nahaja v prijetni montažni stavbi z velikim funkcionalnim igriščem. V bližini so polja in gozd, ki 
omogočajo sti ke z naravo. V vrtec so vključeni otroci od drugega leta starosti  do vstopa v šolo. Razporejeni 
so v šesti h oddelkih.

Poslovni čas vrtca je od 5. do 16. ure, pet dni v tednu.

V enoti  je centralna kuhinja, od koder hrano razvažamo v ostale enote..

DISLOCIRANA ODDELKA FRANČIŠKE AMBROŽIČ
HRUŠICA 55a, tel.: 04/58 71 110
Vrtec z dvema igralnicama deluje v novih, lepih prostorih v stavbi kulturnega doma. Vključuje otroke od 
tretjega leta starosti  do vstopa v šolo.

Poslovni čas oddelka je od 6.30 do 15.30 ure, pet dni v tednu. V okviru praznikov in v mesecu juliju in av-
gustu je vrtec zaprt, starši pa lahko otroke pripeljete v vrtec na C. C. Tavčarja 21 .

V stavbi je razdelilna kuhinja, hrano vozimo iz naše centralne kuhinje na Koroški Beli.

DISLOCIRANI ODDELEK IVANKE KRNIČAR
BLEJSKA DOBRAVA 44, tel.: 04/58 74 466
Oddelek deluje v prostorih krajevne skupnosti . Obiskujejo ga otroci od tretjega leta starosti  do vstopa v 
šolo.

Poslovni čas oddelka je od 6.30 do 15. ure pet dni v tednu.

V okviru praznikov in v mesecu juliju in avgustu je vrtec zaprt. Starši otroke

lahko pripeljete v vrtec na Koroški Beli.

V stavbi je razdelilna kuhinja, hrano vozimo iz naše centralne kuhinje na
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PROGRAMI VRTCA JESENICE
Za vrtčevsko  leto 2016/17 so bili ponujeni dnevni, 
poldnevni in izmenični program. Glede na potrebe in 
želje staršev se tako izvaja dnevni program (6 – 9 ur). 

Oblikovani so:
•  oddelki prvega starostnega obdobja (od enega do 

treh let);

•  oddelki 3 – 4 letnih otrok;

•  kombinirani oddelki (prvo in drugo starostno ob-
dobje);

•  oddelki drugega starostnega obdobja:(od tretje-
ga leta otrokove starosti  do vstopa v šolo).

Otroci so vključeni v homogene oddelke, starostna 
razlika otrok v posa- meznih oddelkih je največ eno 
leto.

Otroci so vključeni v heterogene oddelke, kjer so 
praviloma otroci od tretjega leta starosti  do vstopa 
v šolo.

Vrtec 
Jesenice

37 ODDELKOV
(670 otrok)

6 ENOT 5 STROKOVNIH 
AKTIVOV

kombinirani
(3 oddelki)

1. starostno obdobje
(11 oddelkov)

2. starostno obdobje
(23 oddelkov)

10 homogenih
oddelkov

1 heterogen 
oddelek

7 heterogenih
oddelkov

5 oddelkov
3-4 leta

11 homogenih 
oddelkov
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STROKOVNA PODLAGA ZA IZVAJANJE VZGOJNEGA DELA
Osnova za načrtovanje, izvajanje in ovrednotenje 
vzgojnega dela je spoznanje, da otrok dojema in ra-
zume svet celostno, da se razvija in uči v akti vni po-
vezavi s svojim socialnim in fi zičnim okoljem, da v 
vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno 
družbenost in individualnost in se srečuje z drugačno 
socialno konstrukcijo sveta.

Predšolski program izvajamo na osnovi javno veljav-
nega nacionalnega programa za predšolske otroke 
Kurikulum za vrtce, ki ga je marca leta 1999 sprejel 
Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

Pri načrtovanju, vrednotenju in izvajanju vzgojnega 
dela sledimo načelom in ciljem z različnih področij 
dejavnosti  - jezik, družba, narava, matemati ka, umet-
nost, gibanje - ki se v akti vni vlogi otrok med seboj 
prepletajo in povezujejo.

Vsebino izbirajo strokovni delavci ali pa se v dogovo-
ru z otroki skupno odločijo za temo. V načrtovanje 
se lahko vključijo tudi starši. Strokovni delavci se pri 
izvajanju vsebin prilagajajo interesom in željam otrok 
ter doživljanju v skupini. Pri izvajanju vzgojnega dela 
upoštevajo posebnosti  skupine in posameznikov in s 
ponudbo različnih akti vnosti  dajejo možnost izbire 
(dejavnosti , materiala, prostora)

Ustvarjajo se pogoji za otrokovo akti vnost in uravno-
teženost njegovega napredka na vseh področjih; gi-
balnem, spoznavnem, emocionalnem in socialnem.

Vzgojno delo poteka na podlagi igre in lastne akti v-
nosti  v večjih ali manjših skupinah in individualno.

O svojem načrtovanem delu za določeno obdobje in 
o izvajanju načrtovanega strokovni delavci obveščajo 
starše preko oglasnih desk in roditeljskih sestankih, 

o napredku posameznega otroka pa na pogovornih 
urah.

Prilagojeno izvajanje programov za 
otroke s posebnimi potrebami 
Usmerjanje teh otrok v ustrezne programe vzgoje in 
izobraževanja določa Zakon o usmerjanju otrok s po-
sebnimi potrebami. V vrtčevskem letu 2017/18 je s 
1.9.2017 v vrtec vključenih 17 otrok in 19 otrok s 1. 
10. 2017, ki jim je z odločbo dodeljena dodatna stro-
kovna pomoč. Individualno strokovno pomoč izvaja-
jo, glede na izdano odločbo, specialna pedagoginja, 
logopedinja ali psihologinja. Šti rim otrokom bo glede 
na odločbo dodeljen stalni spremljevalec za nudenje 
fi zične pomoči.

Oboga� tveni program
V izvedbeni kurikulum vnašamo tudi obogati tvene 
programe, kot so izleti , spoznavni pikniki, športni do-
poldnevi, lutkovne predstave, prireditve z zunanjimi 
gosti , delavnice, obiski kulturno zgodovinskih usta-
nov, obiski umetnikov v vrtcu, praznovanja, zaključne 
prireditve, ipd.

Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v 
času predpisane delovne obveznosti  vzgojiteljev in 
pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli 
Kurikuluma za vrtce.

Del obogati tvenega programa letnega delovnega načr-
ta vrtca so skupni celoletni projekti : Ekologija, Knjiga 
moja prijateljica, Z igro do prvih turisti čnih korakov, 
Pravljična pot, Zdravje v vrtcu, Unicefov projekt Punčka 
iz cunj, Varno s soncem, Planetu Zemlja prijazen vrtec, 
Korak k sončku, Pomahajmo v svet.
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Igralne urice
Igralne urice ponujamo otrokom, ki ne obiskujejo 
vrtca in sicer od tretjega leta starosti  do vstopa v 
šolo. Dejavnosti  bodo potekale v času od oktobra do 
maja in bodo trajale 3 šolske ure, enkrat tedensko. 
Potekale bodo v enoti , kjer bo za to dejavnost vpisa-
nih največ otrok.

Program E� ka in vrednote v vzgoji 
in izobraževanju
S strani Inšti tuta za eti ko smo proti  koncu lanskega 
vrtčevsega leta prejeli povabilo na predstavitev pro-
grama programa Zmagujemo z vrednotami.

Inšti tut za eti ko je bil ustanovljen leta 2012. Ustano-
vila ga ja Slovenska akademija znanosti  in umetnosti  
v povezavi z evropskimi akademijami, ki so že napra-
vile nekaj korakov v tej smeri, kot odziv na nezadovo-
ljive razmere v naši državi, družbi in skupnosti 

Program temelji na spoznanjih o pomenu spodbu-
janja in utrjevanja eti ke in splošnih vrednot. Prinaša 
resne in pretehtane vsebine, pripomočke in orodja 
za spodbujanje in utrjevanje eti ke in splošnih vre-
dnot v vrtcu.

Ključna področja in vrednote so uravnotežene v ce-
loto in so opredeljena v deset kompleksnih vrednot. 
To so: Znanje in modrost, Humanost, Življenje – na-
rava-zdravje, Skrb za sočloveka, Pravičnost, Univer-
zalizem, Integriteta, Delo-ustvarjalnost, Tradicija, 
Kultura.

Cilji programa so:
•  krepitev kompetence vzgojiteljev in učiteljev za 

integracijo eti ke in vrednot v vzgoji in izobraževa-
nju;

•  ozaveščanje o eti ki in vrednotah ter večje zaveda-
nje otrok in mladostnikov posledic svojih odloči-
tev in dejanj;

•  boljše sodelovanje vrtcev in šol s starši vzorniki in 
lokalnimi skupnostmi;

•  eti čno in odgovorno ravnanje ter zadovoljstvo 
vseh udeležencev v program.

Program poteka tri leta v več fazah. Vrtec Jesenice v 
vrtčevskem letu 2017/2018 vstopa v drugi krog izva-
janja programa.

Celoten potek izvajanja programa sproti  objavljamo 
na spletni strani vrtca.
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PARTNERSTVO S STARŠI
Oblike sodelovanja s starši se izvajajo skupno, sku-
pinsko ali individualno.

Skupne oblike
•  roditeljski sestanki pred vstopom v vrtec;

•  oddelčni roditeljski sestanki;

•  skupne prireditve, praznovanja in ustvarjalne de-
lavnice otrok, staršev in strokovnih delavcev sku-
pine in vrtca;

•  strokovna predavanja in pogovori s posameznimi 
strokovnjaki.

Individualne oblike
•  individualni pogovori s s strokovnimi delavci pred 

vstopom otroka v vrtec;

•  izmenjava informacij ob vsakodnevnih kratkih sti -
kih s strokovnimi delavcii ob prihodu in odhodu 
otrok;

•  mesečne pogovorne ure za daljše in poglobljene 
pogovore o otroku;

•  vključevanje staršev v različne akti vnosti  vzgojne-
ga programa v skupini:

•  prisotnost staršev ob otroku v oddelku, v dogovo-
ru s strokovnim delavcem, pri uvajanju otroka v 
vrtec;

•  pisne informacije o tekočem delu in življenju v 
skupini v koti čkih za starše.

Svet staršev
V njem sodelujejo izvoljeni predstavniki staršev - iz 
vsakega oddelka eden. Svet staršev:

•  predlaga obogati tvene programe;

•  daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in 
o letnem delovnem načrtu;

•  razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojni proble-
mati ki;

•  obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojni de-
lom;

•  voli predstavnike v svet vrtca;

•  opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi 
predpisi.
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PRAVICE IN OBVEZNOSTI

Otroci imajo pravico:
•  do zagotovljenih možnosti  za opti malni razvoj ne 

glede na spol, socialno in kulturno poreklo, vero-
izpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno 
konsti tucijo;

•  do enakih možnosti  ob upoštevanju razlik;

•  do izbire drugačnosti , ki jo mora omogočati  orga-
nizacija življenja in dela v vrtcu;

•  do vzgoje za strpnost, solidarnost in odgovornost;

•  do svetovno-nazorsko nevtralne vzgoje.

Starši imate pravico:
•  do postopnega uvajanja otrok v različne progra-

me vrtca ter do dogovora s strokovnim delavcem 
o najbolj sprejemljivem načinu vključevanja;

•  do sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v 
vrtcu in v oddelku, ter po dogovoru do akti vne-
ga sodelovanja pri vzgojnem delu, pri čemer pa 
morajo starši upoštevati  strokovno avtonomnost 
vrtca;

•  do obveščenosti  o življenju in delu v vrtcu (obve-
sti la na oglasnih deskah, zgibanke, spletna stran 
vrtca ipd.);

•  do vpogleda v programe za predšolske otroke 
(Kurikulum);

•  do zaščite zasebnosti  s poudarkom na varstvu 
osebnih podatkov.

Starši imate obveznost:
•  da svojega otroka vpišete v vrtec in izpišete iz vrt-

ca na upravi tako, da izpolnite ustrezen obrazec; 
redni vpis je v mesecu marcu, v kolikor je v po-
sameznih oddelkih prostor lahko vpisujete celo 
leto;

•  da redno poravnate fi nančne obveznosti  za opra-
vljene storitve;

• da spoštujete sprejete dogovore in naš poslovni 
čas da v primeru nalezljivih otroških bolezni to ta-
koj sporočijo odgovorni osebi v vrtcu;

•  da v vrtec pripeljete otroka, ki s svojim zdravstve-
nim stanjem ne ogroža sebe in drugih;

•  da najkasneje na dan vstopa otroka v vrtec pre-
dložite zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju 
otroka;

•  da ob sprejemu otroka opozorite na posebnosti  
otroka, ki so pomembne za njegovo varnost in 
zdravje oz. priložite navodilo zdravnika;

•  da  so  otroci  obuti   in  oblečeni  vremenu  in  na-
povedanim  dejavnosti m primerno;

•  da mlajše otroke uvajate v vrtec postopno ;

•  da sproti  javite spremembe podatkov o svoji do-
segljivosti  v času bivanja otroka v vrtcu;

•  da se zanimate za otrokov razvoj in se vključujete 
v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem;

•  da prihajate po otroka pravočasno.
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SVETOVALNA SLUŽBA
Neža Ajdišek, univ. dipl. psihologinja
Temeljni cilj vrtca in s tem tudi temeljni cilj svetoval-
ne službe v vrtcu je opti malni razvoj otrok.

Svetovalna služba je strokovni sodelavec vrtca. Na 
podlagi svojega strokovnega znanja in preko sveto-
valnega odnosa se vključuje v proces pomoči, dogo-
varjanja, sodelovanja, povezovanja in pobude.

Glavni namen dela svetovalne službe je prispevati  k 
zagotavljanju dovolj varnega in spodbudnega okolja 
za napredek vsakega otroka.           

Svetovalna služba v vrtcu pomaga in sodeluje z vsemi 
udeleženci:

•  otroki, starši, strokovnimi delavci, vodstvom in po 
potrebi tudi z zunanjimi insti tucijami..

Kdaj se obrni�  na svetovalno službo?
Svetovalna služba si prizadeva, da bi otroke bolje ra-
zumeli in se na njihove potrebe ustrezno odzvali. S 

svetovalno delavko se lahko posvetujete:

•  v zvezi z vključitvijo in uvajanjem otrok v vrtec (če otrok 
noče hoditi  v vrtec, uvajanje traja zelo dolgo ...);

•  če imate vprašanje glede otrokovega razvoja (na 
gibalnem, govornem,

• čustvenem, intelektualnem ali socialnem področju);

•  če pri otroku opažate znake sti ske(težave s 
spanjem, hranjenjem, neprimerno vedenje, 
razdražljivost, jokavost ... );

•  če se srečujete s težavami pri vzgoji (trma, grize-
nje, neposlušnost ...);

•  ob soočanju z različnimi kriti čnimi situacijami v 
družini (rojstvo bratca ali sestrice, selitev, smrt, 
razveza ...);

•  v zvezi s težavami otroka pri vključevanju in sode-
lovanju v skupini.

PREHRAMBENI IN ZDRAVSTVENO–HIGIENSKI REŽIM V VRTCU

Odgovorna oseba: 
Irena Perko, dipl. prof. bio. in gospodnjstva
Prehrani otrok namenjamo veliko pozornosti , saj 
predstavlja enega od najpomembnejših dejavni-
kov pri varovanju zdravja. Vsa naša prizadevanja so 
usmerjena v zagotovitev zdrave prehrane, ki mora 
biti  obenem uravnotežena, varovalna, pestra, varna.

Pri načrtovanju prehrane upoštevamo veljavne fi zi-
ološke standarde in normati ve za prehrano predšol-
skih otrok in strokovne smernice pristojnih insti tucij. 

Tako skrbimo, da je prehrana čim bolj raznolika in v 
skladu s »prehrambeno piramido«.

Za posamezne otroke pripravljamo dietno prehrano 
po navodilih zdravnika.

Starše, ki imajo otroka z dieto prosimo, da o tem ob-
vesti jo organizatorko prehrane ter prinesejo ustre-
zno zdravniško potrdilo.

Pri izvajanju zdravstveno–higienskega režima v vrtcu 
izvajamo naslednje naloge:
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VPIS OTROK V VRTEC
Starši oz. skrbniki otroka vpišejo otroka v vrtec tako, 
da oddajo vlogo za vpis otroka novinca v vrtec na 
predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec. Vlogo za 
vpis otroka novinca v vrtec dobijo starši na sedežu 
vrtca (C. C.Tavčarja 3a) in na spletnih straneh vrtca. 
Vlogo lahko starši vložijo neposredno na sedežu vrt-
ca ali pošljejo po pošti  najkasneje do dneva, ki je kot 
zadnji določen v objavi javnega vpisa za vpis otrok v 
naslednjem vrtčevskem letu.

Postopek sprejemanja otrok novincev, sestavo in na-
čin dela komisije ureja Pravilnik o sprejemu otrok v 
Vrtec Jesenice (www.vrtecjesenice.si). Vlogo za uve-
ljavitev pravic iz javnih sredstev oddate na pristoj-
nem centru za socialno delo, kjer ima otrok stalno 
prebivališče.

Vloge lahko dobite: na spletni strani Občine Jesenice 
(www.vrtecjesenice.si), na spletni  strani Ministrstva 
za  delo,  družino,  socialne  zadeve  in  enake mož-
nosti  (htt p://www.mddsz.gov.si/) in v knjigarnah.

Plačevanje programov
•  plačevanje programov je določeno z Zakonom o 

vrtcih in Pravilnikom o plačilih staršev za progra-
me v vrtcih

•  ceno programa krijejo starši in občina;

•  plačilo staršev določi pristojni center za socialno 

delo na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razre-
de;

•  staršem, ki ne uveljavljajo znižanja, vrtec izstavi 
račun v višini polnega plačila;

•  starši plačajo največ 77 % cene programa, v kate-
rega je otrok vključen;

•  razliko do polne cene programa krije občina;

•  za drugega otroka v družini starši plačajo 30% viši-
ne plačila, ki jim je določena z odločbo CSD. Razli-
ko plačata občina in MIZŠ. Tretji in nadaljnji otroci 
v družini, ki so hkrati  vključeni v vrtec, so plačila 
oproščeni.

•  nejasnosti  v zvezi s plačevanjem vrtca lahko ure-
jate le na upravi vrtca (obračun oskrbnin - Lidija 
Bremec)

Dan odpr� h vrat
V času rednega vpisa vrtec odpre vrata vsem, ki nas 
želijo spoznati  in se seznaniti  z našim delom in življe-
njem v vrtcu.

Starši se lahko takrat posvetujete s strokovnimi de-
lavkami, svetovalno delavko, organizatorko prehra-
ne, pomočnico ravnateljice ali ravnateljico in dobite 
vse potrebne informacije, ki jih želite pridobiti  pred 
vpisom otroka v vrtec.

•  stalen nadzor nad higiensko–tehničnimi pogoji objek-
tov in prostorov ter opreme z namenom izboljšanja 
bivalnih pogojev in zagotavljanja varnosti  otrok,

•  nenehno spremljanje zdravstvenega stanja otrok 
in izvajanje preventi vnih ukrepov za preprečeva-
nje širjenje bolezni oz. okužb.

Vse naloge s področja prehrane in zdravstveno–hi-
gienskega režima predstavljajo skupek prizadevanj 
vseh zaposlenih za zdrav sti l življenja in so stalnica v 
življenju in delu vrtca.
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Vrtec je za otroka prvi pomemben korak iz domače-
ga, varnega gnezda v svet, ki ga bo otrok še dolgo 
spoznaval. Ob prvem zapuščanju domačega okolja, 
se otrok srečuje z ločevanjem od staršev in družine, 
zato je zelo pomembno, da so te izkušnje za otroka 
čim manj boleče in stresne.

Vsem otrokom, ki vstopajo v naš vrtec želimo zago-
toviti  postopen, harmoničen prehod iz družine v vr-
tec, kar pa lahko zagotovimo le s pomočjo staršev in 
s sodelovanjem otrokove družine. Svojemu otroku, 
pa tudi sebi, boste pri vključevanju v vrtec najbolje 
pomagali, če boste prisluhnili našim izkušnjam in 
nasvetom:

• Srečanje in pogovor preden boste prišli z otrokom 
prvič v vrtec.

• Otroka pričnite uvajati  v novo okolje ob vaši priso-
tnosti , zato vam svetujemo, da si prihranite nekaj 

PRVIČ V VRTEC – UVAJANJE OTROKA V VRTEC
dopusta in prostega časa, ki ga boste preživeli z 
otrokom v skupni igri v našem vrtcu. V prvih dneh 
ostanite z otrokom nekaj časa v vrtcu, nato se do-
govorite, kdaj in za koliko časa bo otrok prvič ostal 
sam v igralnici. Prvo samostojno bivanje otroka v 
vrtcu naj bo kratko, glede na otrokovo počutje in 
njegove reakcije ga postopoma podaljšujte.

• Slovo od otroka naj bo kratko, saj se večina otrok 
ob dolgem slovesu težje loči od staršev. Predvsem 
otroka ne sprašujte, če je žalosten, če želi ostati  v 
vrtcu,…

• Stalen ritem prihodov in odhodov iz vrtca daje ot-
rokom občutek varnosti  in zaupanja.

• Dovolite otroku, da v vrtec v času uvajanja prine-
se najljubšo igračo.

Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otrok in staršev.
Z medsebojnim sodelovanjem lahko ta dogodek naredimo prijetnejši!

Izdajatelj: Vrtec Jesenice

Pripravila: Vanja Kramar

Oblikovanje in ti sk: Antus Jesenice

Naklada: 300 izvodov
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