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OSNOVNA  ŠOLA  ŠMARJE PRI KOPRU    

                               VRTEC 

    Šmarje 1, 6274 Šmarje 

 
Naš vrtec je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja javno veljavne 
programe za predšolsko vzgojo. Te sprejema pristojni republiški 
strokovni svet. 
Vrtec je del Osnovne šole Šmarje pri Kopru, Šmarje 1, 6274 ŠMARJE. 
 
 
Ravnatelj: Edi Glavina 
Tajnica:   Elfi Jerman 
 
Telefon: 
vrtec                              05 656 92 97 
tajništvo    05 656 92 90 
ravnatelj   05 656 92 91 
knjižnica                          05 656 92 95 
svetovalna služba           05 656 92 94 
Fax:     05 656 92 92 
E-mail:           vrtec@ossmarje.si  
e-mail vodje vrtca:    vrtec.smarje@gmail.com 
GSM   vrtec                      065 554 205 
GSM (dislociran oddelek) 065 554 206 
 
 
Šolski sklad: prispevke za šolski sklad lahko nakažete na žiro račun 

šole s pripisom “za šolski sklad”. 
 
Št. transakcijskega računa: 01250-6030656992 
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SPOŠTOVANI STARŠI! 
 
Vašega otroka ste nam zaupali v vzgojo in varstvo, zato vas vabimo, 
da si preberete knjižico, ki je pred vami – to je publikacija o našem vrtcu. 
Z njo vam želimo v skrčeni obliki predstaviti življenje in delo v našem 
vrtcu. 
 
Vzgojna prizadevanja vseh nas zaposlenih so usmerjena v 
zagotavljanje pogojev za celosten in uravnotežen razvoj otrok s 
poudarkom na otrokovi osebnosti, njegovih sposobnostih in 
zmožnostih, na  oblikovanju pozitivne samopodobe, zadovoljevanju  
potreb po ljubezni, varnosti, uspehu, samostojnosti in želji po 
pridobivanju novih znanj ob pomoči in spodbudi odraslih. 
 
Prizadevamo si, da je otrokom pri nas lepo, da držimo korak s časom 
in da jim zagotavljamo aktivno otroštvo, ki bo pogoj za oblikovanje 
odgovorne in ustvarjalne osebnosti. To bomo dosegli le skupaj z vami, 
spoštovani starši, z medsebojnim sodelovanjem in zaupanjem. 
 
 

Edi Glavina, 
ravnatelj  

 



Publikacija vrtca  

Osnovna šola Šmarje pri Kopru – vrtec                                        Šolsko leto 2020/2021 

 4 

 
Boris A. Novak          PRAVICE OTROK 

 

Jaz sem bel 
ti si črn. 

Jaz debel, 
ti suh kot trn. 

 
Čeprav midva` 

sva čist´drugačna, 
sva oba 

 enako lačna. 
 

On je rumen 
in ona rdeča: 
druga barva, 

ista sreča. 
 

Čeprav različni 
smo po koži, 

se vsem enako 
v osami  

strašno toži 
po edini mami, 
mami, mami…. 

 
Prav to je največji mik, 
da je ta naš edini svet 

tako poln razlik! 
 

Moje pravice  
so perutnice, 

s katerimi  bom poletel 
na rame  

očke in mame. 
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2. PRAVICE STARŠEV IN OTROK, DOLOČENE V MEDNARODNIH 

DOKUMENTIH, USTAVI IN ZAKONIH 

 

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih 

pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma 

njihovi zakoniti zastopniki (v nadaljevanju besedila starši). 

 

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, itd.; 

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 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. 
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Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju 

življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. 

Pri tem morajo starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo 

posegati v strokovno avtonomnost vrtca. 

Ob vstopu otroka v vrtec lahko le-ta staršem omogoči postopno 

uvajanje otroka v vrtec tako, da smejo biti skupaj s svojim otrokom v 

skupini.  
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3. ORGANIZIRANOST VRTCA 

 
 

 RAVNATELJ: Edi Glavina 
 
 

ORGANIZACIJSKI in PEDAGOŠKI VODJA  :  
Vesna Germanis Kavrečič 

  
 ODDELKI VRTCA: 

 
Vsak dan se z otroki srečujejo  

STROKOVNE DELAVKE VRTCA 
VZGOJITELJICE  

IN POMOČNICE VZGOJITELJIC. 
 
 

V vrtcu imamo oddelke: 
PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

(otroci od 1. do 3. leta)  
 

DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 
(otroci od 3. leta do vstopa v šolo) 

 
 

                                  SVETOVALNA SLUŽBA:  
mag. Nataša Lovrečič Dujmovič 

. 
 
 

 Da se otroci pri nas prijetno počutijo poskrbijo tudi TAJNICA, 
RAČUNOVODJA, ADMINISTRATORKA, HIŠNIK, KUHARICE IN 

ČISTILKE. 
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3. 1. TEMELJNE NALOGE IN CILJI V NAŠEM VRTCU 
 

  
Cilje predšolske vzgoje v vrtcih določa 4. člen Zakona o vrtcih. 

CILJI SO: 

• 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 tudi branja in 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. 

Dejavnosti želimo organizirati tako, da bo vsak otrok imel možnost 
sodelovanja v skladu z lastnimi interesi, potrebami in individualnimi 
posebnostmi.  
Prizadevamo si spoštovati otrokovo zasebnost ter spodbujati možnost 
izbire in samostojnosti. 
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3. 2.     PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE VRTCA 

 
Oddelke vodijo strokovno usposobljene delavke - vzgojiteljice. Pomoč 
pri delu z otroki nudijo pomočnice vzgojiteljic s končano šolo za 
pomočnice vzgojiteljic. 

 
Dovoljeno število otrok je število otrok normativa povečano za dva 
otroka. 
Pomočnice vzgojiteljic poleg pomoči pri delu v skupinah opravljajo še 
druga dela (perejo, šivajo, likajo, urejajo igrače ...) 
 

 
SVETOVALNA SLUŽBA 

 
Svetovalna delavka mag. Nataša Lovrečič Dujmovič, deluje v okviru 
osnovne šole in skupaj s strokovnimi delavkami spremlja razvoj otrok. 
S starši se pogovarja o otrokovih potrebah ter morebitnih zadregah in 
težavah. Pomaga pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v 
oddelke vrtca. Sodeluje pri organizaciji dejavnosti za otroke, starše in 
strokovne delavke.  

Vzgojiteljica Pomočnica 

vzgojiteljice 

Star. 

stop. 

Normat Vpis Ure bivanja 

Petra Malinarić Anja Vižintin 

Katja Lešnik 

1 -2 12 14 10 

Suzana Majer Tanja Džananović  

(nadomeščanje) 

Suzana Hrvatin 

2-3 12 14 10 

Tamara Toplikar  Samanta Fidel 

 

2-4 17 15 10 

Irina Hempt Maršič  Ingrid Pergar 3-5 19 20 10 

Irena Pohlen Crnić Ingrid Vatovec 3-5 19 21 10 

Nataša Dovžan  Samanta Krpan Črnac 

 

5-6 22 22 10 

 SKUPAJ  1 – 6 

let            

 106 otrok  
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Vrtec obiskuje  logopedinja Darja Trobec, ki pomaga otrokom z 
govorno-jezikovnimi težavami. V letošnjem šolskem letu jo nadomešča 
Polona Barič. 

 
 
 

POSLOVALNI ČAS 
Vrtec posluje vsak delavnik deset ur in trideset minut. 

Svoja vrata odpre zjutraj ob 6.00, 
zapremo ga ob 16.30. 

 
 

 ZDRUŽEVANJE OTROK 
Med počitnicami in prazniki zaradi manjšega števila otrok združujemo 

oddelke znotraj vrtca.  
 
 

     VZGOJNI PROGRAMI, GLEDE NA TRAJANJE 
 

STARŠI LAHKO IZBEREJO: 
CELODNEVNI PROGRAM 

Primeren je za otroke od enajstih mesecev do vstopa v šolo. Traja 6 do 
9 ur dnevno. Obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok (zajtrk, kosilo, 
popoldanska malica). 
Otrok ne sme biti v vrtcu več kot  9 ur dnevno. 

 
 
 

 POLDNEVNI PROGRAM 
Tudi ta je primeren za otroke od enajstih mesecev do vstopa v šolo. 
Traja 4 do 6 ur dnevno. Obsega vzgojo, varstvo in prehrano (zajtrk, 
kosilo).  
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D A N  V  V R T C U  
 

6.00 -  8.30 prihajanje otrok v vrtec, igra  

                         po želji otrok 

8.30 -  9.15 priprava na malico, malica, 

umivanje zob v starejši skupini  

9.15 - 11.30 izvajanje dejavnosti  v prostorih vrtca in na prostem, 

igra, sadna malica 

11.30 - 12.15 priprava na kosilo, kosilo, priprava na počitek (skupine 

1. starostnega obdobja) 

12.30 - 13.15   priprava na kosilo, kosilo, priprava na počitek (skupine 

2. starostnega obdobja) 

po kosilu - 16.30 počitek, popoldanska malica, igra, odhajanje otrok 

domov 

 

V  v r t c u  s e  b o m o  z a b a v a l i  i n  l e p o  i m e l i  o b  različnih 

vzgojnih dejavnostih, ki so vezane na gibalni, socialni, čustveni in 

spoznavni razvoj otrok, spoznavanju novih prijateljev, osebja, 

spoznavanju vrtca in njegove okolice, praznovanju rojstnih dni otrok, 

lutkovnih predstavah, tednu otroka, opazovanju sprememb v naravi v  

različnih letnih časih, obisku tetke Jeseni, prazničnemu decembru in 

dedka Mraza, spoznavanju in skrbi za živali, kulturnemu prazniku in 

skrbnemu odnosu do slikanic, razigranem pustu, spoznavanju svoje 

družine in zaključkih šolskega leta. To je le del zanimivih tem, ki se bodo 

prepletale skozi  šolsko leto, seveda na otrokovi starosti primeren način.  
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VRTČEVSKI RED 
 
 

1. Otroci prihajajo in odhajajo iz vrtca, v spremstvu odraslih oseb. 
2. Ob prihodu ali odhodu se vedno javijo vzgojiteljici ali pomočnici 

vzgojiteljice. 
3. Obleka in obutev naj omogočata otroku varnost, sproščenost, 

udobje in dobro počutje. 
4. V garderobi imajo copati, ki jih nosimo samo v vrtcu, svoj 

prostor na polici, čevlji pod polico, v nahrbtniku pa imamo 
rezervna oblačila. 

5. V vrtec ne nosimo predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost in 
zdravje otrok. 

6. Otroci smejo po dogovoru v skupini prinašati svoje igrače, 
vendar vrtec ne more prevzeti odgovornosti zanje. 

7. Dragoceni predmeti ali nakit na otroku, v vrtcu iz varnostnih 
razlogov, niso  zaželjeni. 

8. Zajtrk je na razpolago do 9.00, če pridete pozneje predhodno 
obvestite. 

9. Pripeljite zdravega otroka, saj se bolan otrok v vrtcu slabo 
počuti in ogroža tudi zdravje ostalih otrok. 

10. Če je otrok že zdrav, vendar še potrebuje zdravila, se 
organizirajte tako, da lahko zdravilo zaužije doma. 

11. Vrata vrtca se zaprejo ob 16. 30. Prazen vrtec je za 
posameznega otroka neprijetna izkušnja.  

 
 
 

PROSTOR 
 
Vzgojno delo poteka v igralnicah. Gibalne aktivnosti in večje prireditve 
potekajo v telovadnici, občasno v šolski jedilnici.  
 
 Po slikanice se otroci in vzgojiteljice odpravijo v vrtčevsko in šolsko 
knjižnico. Zelene površine z igrali v okolici vrtca omogočajo sprostitev 
in prostor za igro in gibanje.  
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3. 3.     OPIS SKUPIN 
 
 

 
 
ČEBELICE (od  enajstih  do devetnajstih   mesecev) 

 

V šolskem letu 2020/21 je v skupini Čebelice vpisanih 14 malčkov, 5 

deklic in 9 dečkov. Skupino vodimo, poučujemo in se predvsem z njimi 

igramo, jih tolažimo in veliko cartamo vzgojiteljice Petra Malinarić, Anja 

Vižintin in Katja Lešnik. Zelo radi poslušamo pesmice, pojemo in 

plešemo ob glasbi. Radi ustvarjamo, všeč nam je  packanje z barvami 

ter z zanimanjem listamo razne slikanice. Imamo veliko in lepo urejeno 

teraso, na kateri preživimo veliko časa, tečemo, lovimo milne mehurčke 

in se učimo šoferskih sposobnostih na raznih vozilih primernih za 

najmlajše. 
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ZAJČKI (od dvajset do devetindvajset  mesecev) 
 
V skupini zajčkov je v letošnjem letu vpisan 14 otrok. 5 deklic in 9 
dečkov, ki so vsi rojeni v letu 2018. Najmlajši bo dopolnil dve leti v 
decembru, najstarejši pa bo imel aprila 3 leta.  
Zelo radi poslušamo pesmice, pojemo in plešemo ob glasbi. Radi 
ustvarjamo s plastelinom, všeč nam je risanje in packanje z barvami 
ter z zanimanjem poslušamo pravljice in gledamo razne slikanice, ker 
v skupini prevladujejo fantje so seveda aktualni avtomobilčki, kamijoni, 
traktorji…Najraje pa imamo lepo sončno vreme in prosto tekanje po 
travniku ter igranje na našem velikem igrišču. 
Z otroki bova vzgojiteljica Suzana Majer  in pomočnica vzgojiteljice 
Tanja Džananović, po vrnitvi s porodniškega dopusta pa Suzana 
Hrvatin, pomagala pa nam bo tudi pomočnica vzgojiteljice Katja 
Lešnik 

 
PIKAPOLONICE (od 2 do 4 let) 
 
 
Skupina PIKAPOLONICE  je skupina kjer je vključenih 15 otrok starih 
od 2-4 let.  Letos je pri pikapolonicah 7 dečkov in 8 deklic.  Da je v vrtcu 
lepo in da so dnevi zanimivi, polni presenečenj in veselja skrbita 
vzgojiteljici Tamara Toplikar in Samanta Fidel. 
Otrokom nudimo vsakodnevno pozornost, naročje, objem in toplo 
besedo.  Veliko se igramo v igralnici in na prostem.  Vsak dan začnemo 
z jutranjim krogom, kjer se pozdravimo, preštejemo, namenimo 
pozornost drug drugemu in vzgojiteljice poskrbimo, da zberemo 
ustrezno motivacijo za uspešen potek dela v skupini. Vzgojiteljici 
načrtujeva  zanimive dejavnosti, različne gibalne igre, skupaj plešemo, 
telovadimo, igramo se z lutkami, prebiramo in prisluhnemo pravljicam, 
prepevamo, likovno ustvarjamo, raziskujemo,… vsakodnevno skrbimo 
za nove izzive. Z otroki se igramo v kotičkih, vse igrače lahko otroci 
zbirajo sami. Zelo ponosni so, ker veliko zmorejo že sami. Lulajo v 
školjko, umijejo se sami, obujejo in sezujejo tudi. Prav tako so že veliki 
tudi pri zajtrku in kosilu, saj nas vedno opozorijo da slinčkov ne 
potrebujejo, ker so VELIKI. 
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Sovice (od 3  do 5  let) 
 
V naši skupini je 20 igrivih in živahnih otrok. Od tega 7 deklic in 13 
dečkov. Skupaj z vzgojiteljico Irino Hempt Maršič in pomočnico 
vzgojiteljice Ingrid Pergar radi ustvarjamo, plešemo, pojemo in 
telovadimo. Pri nas ni nikoli dolgčas, prav vedno nam je lepo. Na 
sprehode hodimo, najraje pa na igrišču smo, kjer veliko tekamo in se s 
tricikli vozimo. 
 
 
 

ZMAJČKI (od 3  do 5  let) 
 
Zmajčki smo skupina 21 otrok, starih od 3 let do 5 let. Smo živahni, 
razigrani, radovedni in ustvarjalni, predvsem pa se radi igramo. V 
skupini imamo  13 dečkov  in 8 deklic. Dneve v vrtcu bomo preživljali v 
sproščenem in veselem vzdušju, ob igri, ustvarjanju, petju pesmi, 
pravljicah in gibanju na svežem zraku. Za nas skrbijo vzgojiteljica Irena 
Pohlen Crnić in pomočnica vzgojiteljice Ingrid Vatovec.  
 
 
 
 
SONČKI ( od 5 do 6 let) 
 
Skupino sončkov obiskuje 10 dečkov in 12 deklic, starih od 5 do 6 let 
in bodo naslednje šolsko leto obiskovali šolske klopi.  Z vzgojiteljico 
Natašo Dovžan  in pomočnico vzg. Samanto Krpan Črnac, bomo 
preko pravljic in deklamacij hodili po poteh domišljije in razvijali 
govorne spretnosti. S skupnimi močmi bomo ustvarjali prijetno 
vzdušje, v katerem bodo otroci rastli in razvijali moralne vrednote, se 
sproščali ob ustvarjanju in spoznavanju novih znanj in se navajali na 
samostojnost. Sodelovali bomo na različnih  prireditvah. 
 
 
Poleg strokovnih delavk nam pri varstvu otrok pomaga tudi Marija 
Božič, zaposlena preko javnih del, na pomoč pa nam priskočijo tudi 
študentke pedagoških smeri. 
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4. VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNO DELO 
 
Dejavnosti po mesecih: 
 
 
Letošnje šolsko leto 2020/2021 bo zaznamovano z omejitvami in 
ukrepi, ki nam jih narekuje  vlada glede zajezitve širjenja coronavirusa 
Covid – 19.  

 Upoštevati moramo higienska priporočila za vrtce v času širjenja 
okužbe s COVID-19, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno 
zdravje (NIJZ). 

V vrtec naj prihajajo le zdravi otroci in osebje. Starši morajo biti hkrati 
seznanjeni, da je ob odprtju vrtca za vse otroke tveganje za prenos 
okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno naj skušajo 
zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike 
oziroma osebe, ki so jim blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni 
razdalji in z uporabo maske. 

Dejavnosti, ki so vezane na zbiranje in združevanje večjega števila 
oseb smo bili prisiljeni ostraniti iz letošnjega  Letnega delovnega načrta. 
Dejavnosti se bodo odvijale po skupinah. 

 

 September -  Uvajalni mesec  

- Dnevi odprtih vrat – uvajanje otrok, medsebojno spoznavanje , 

navajanje na dnevno rutino 

- 1. roditeljski sestanek 

- obisk »Tetke jeseni«  

- pohod v Dobrave – starejše skupine  

- obisk zdravstvenih delavk – delavnice z otroki 
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Oktober - Jesenski mesec 

- Teden otroka: »Odgovor je pogovor«, teden dejavnosti po 

skupinah 
-  pohod na Grintovec Planinski krožek – Lahkih nog naokrog 

- obisk zobozdravstvenih delavk 

- obisk knjižnice in izposoja knjig 

- ure pravljic v knjižnici z Vesno 

- pogovorne urice  s starši 

- delovna praksa dijakov 

- športni mesec; pohodi, kolesarjenja 

- dejavnosti po programu v skupinah 

 

                                                  November 

- projekt: »Tradicionalni slovenski zajtrk« 

- obisk zdravstvenih delavk in delavnice z otroki 

- obiranje oljk na vrtčevskem igrišču 

- pogovorne urice s starši 

- nastopi študentov in študentk PEF 

- ure pravljic v knjižnici z Vesno 

- dejavnosti po programu v skupinah 

- hospitacije petih dijakov Srednje šole Izola – predšolska 

vzgoja 3. letnik 

- pohod planinskega krožka Hrastovlje – Zanigrad 
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December -   Veseli mesec 

Praznične dejavnosti: 

- krasitev prostorov, 

-    obisk dedka Mraza  

- obdaritev skupin  in novoletno rajanje, 

- praznične dejavnosti po skupinah, praznične ure pravljic 

- nastop šolskih umetnikov za otroke vrtca 

- pogovorne urice s starši 

Januar   -    Zimski mesec 

- obisk zdravstvenih delavk – delavnice z otroki 

- obisk zobozdravstvenih delavk 

- pogovorne urice s starši 

- dejavnosti po programu v skupinah 

- ure pravljic v knjižnici z Vesno 

Februar – mesec kulture 

- 5. 2. 2021 Igrica Društva za boljši svet 

- pogovorne urice s starši 

- delovna praksa dijakov 

- pustovanje, pustna paradi po vasi 

- dejavnosti po programu v skupinah 

- ure pravljic v knjižnici z Vesno 

-  
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- hospitacija dijakov Srednje šole Izola – predšolska vzgoja 1. in 

2. letnika 

Marec -  pustni mesec 

   -  obeleženje družinskih dni v mesecu marcu 

   -  pogovorne urice s starši 

   -  ure pravljic v knjižnici z Vesno 

   -  planinski pohod »Belveder – Strunjan« 

 

 April 

- kolesarjenje,  pohodi skupin, športno dopoldne 

- pogovorne urice s starši 

- skrb za okolje – obisk Marjetice Koper 

- dejavnosti po programu v skupinah 

- ure pravljic v knjižnici z Vesno 

- Mesec posvečen Avstraliji in Sloveniji v skupini Sončki 

Pomladni mesec Maj – 

- Športni mesec; pohodi, kolesarjenja 

- zaključek Predšolske bralne značke 

- roditeljski sestanki po skupinah 

-  
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- dejavnosti po programu v skupinah 

- zdravstvena preventiva  

- zobozdravstvena preventiva 

- planinski pohod »Škocjanske jame – Belajtnga« 

Junij - Zaključni mesec 

- zaključek programa Mali sonček,  

- zaključna rajanja  z otroki, 

- roditeljski sestanek za starše novincev 

- zaključni planinski pohod »Kokoška« 
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Koledar dela vrtca in dela prostih dni se oblikuje na podlagi šolskega 
koledarja, ki ga izda MIZŠ. V počitnicah se skupine združujejo. 
 
 

Šolske počitnice: 

Jesenske počitnice : 26. 10. – 1. 11. 2020 

Novoletne počitnice:  25. 12. 2020  – 2. 1. 2021 

Zimske počitnice:  22. 2. - 26. 2. 2021 

Prvomajske počitnice: 27. 4. – 2. 5. 2021 

 
4. 2.  CELOLETNE DEJAVNOSTI, PROJEKTI IN OBOGATITVENE 
DEAJVNOSTI V NAŠEM VRTCU 

 

Celoletne dejavnosti: 

❖ Praznovanje rojstnih dni                                                       

❖ Praznovanje prihoda letnih časov 

❖ Obeleženje praznikov Republike Slovenije 

❖ Sodelovanje na natečajih 

❖ Zbiranje papirja in ekologija 

❖ Dobrodelne dejavnosti 

❖ Dekoracije hodnikov in igralnic ob različnih priložnostih 

 
Celoletne dejavnosti po skupinah potekajo v skladu z letnimi načrti 
posameznih skupin in celotnega vrtca.  
 
 
CELOLETNI PROJEKTI 
 
Predšolska bralna značka 
 
Knjige govorijo, knjige dišijo, knjige gredo z nami skozi čas. Tudi v vrtcu 
ponujamo otrokom izkušnjo veselja in ugodja ob prebiranju slikanic. 
Skozi poslušanje si otrok razvija pozornost in sposobnost vživljanja v 
druge, širi si besedni zaklad, prepoznava lastna ter tuja čustva. In sanja, 
ko v domišljiji potuje v nove svetove. 
 
Ob pomoči bralne značke se doma in v vrtcu družimo s pravljičnimi 
junaki, beremo, poustvarjamo, se pogovarjamo in obiščemo knjižnico. 
Učimo se spoštovati in imeti radi pisano besedo.  
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Športni program »MALI SONČEK« 
V športni program »Mali sonček' se 
vključujejo otroci od drugega leta dalje. 
Sodelujejo pri pohodih, kolesarjenju, športnih 
dopoldnevih na igrišču, spretnostih z žogo. 
Prav tako program vključuje eno srečanje s 
starši kjer skupaj telovadimo in tudi skupni 
pohod. Poleg gibalne dejavnosti, ki je zelo 
pomembna za otrokov razvoj, gre pri 
programu predvsem za igro, kjer je bolj kot storilnost pomembno 
sodelovanje. Program vodijo vzgojiteljice. 
 
Ekološki projekt Zeleni nahrbtnik  - Zmajček Jurček v organizaciji 
Društva prijateljev mladine.  
Letos bo v projektu sodelovala skupina Sončki, saj je zaradi izrednih 
razmer omejeno število prijavljenih skupin. 
 
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V VRTCU 
 
To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikul posameznega vrtca in jih 
vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas.  Obogatitvene dejavnosti so 
vezane na finančna sredstva vrtca in se bodo izvajale, če bo ustrezno 
finančno pokritje.   

 
 

 
Otroški  pevski zbor 
V našem zboru, ki ga vodi vzgojiteljica Vesna Germanis Kavrečič ter  
dr. Barbara Kopačin, prepevajo otroci skupin zmajčki, sovice  in sončki. 
Skozi dejavnost otroci spoznavajo otroške pesmice, si razvijajo  
 

Obogatitvene dejavnosti   
❖ Pevski zbor 

❖  
❖ Pohodniški krožek – Lahkih nog naokrog 

❖  
❖ Ure pravljic 

❖  
❖ Klub staršev 

❖  
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glas in posluh. Poleg zanimivih in zabavnih uric, ki jih preživijo skupaj, 
se z nastopi večkrat predstavijo širšemu občinstvu. Sodelujejo na  
 
 
različnih prireditvah v vrtcu in šoli, prireditvah v okviru krajevne 
skupnosti in na občinski  reviji Otroških in mladinskih pevskih zborov 
»Naša pomlad«.  
 
Pohodniški krožek – Lahkih nog naokrog 
Tamara Toplikar bo v sodelovanju z mentorico šolskega pohodniškega 
krožka Andrejko Lokatelj organizirala zanimive pohode. Tako bodo 
otroci bliže naravi in bodo lažje opažali spremembe, ki se dogajajo ob 
različnih letnih časih. 
 
Ure pravljic 
S pravljicami se bomo seznanjali tudi na drugačen način. Poslušali jih 
bomo v šolski knjižnici ob sredah, ter tako spoznavali nov prostor in 
pravila obnašanja v knjižnici. Pravljice so namenjene vsem skupinam v 
vrtcu. Ure pravljic bo vodila Vesna Germanis Kavrečič. 
 
 
Vrtec se navzven predstavlja in potrjuje z razstavami otroških izdelkov, 
nastopi, prispevki v lokalnih medijih ter prispevki v strokovnih revijah. 

 
 

5. SODELOVANJE S STARŠI 
 

❖ Za otrokov razvoj v predšolskem obdobju skrbijo tako starši kot 
vrtec. Zato je zelo pomembno, da po skupni poti stopamo z 
roko v roki in se dopolnjujemo. 

 
❖ Občutek zaupanja staršev v varno in spodbudno vrtčevsko 

okolje si prizadevamo vzpostaviti z dosledno skrbjo za otrokove 
fizične in psihološke potrebe.  

 
❖ Upoštevamo želje in pobude staršev, če so v skladu s 

pedagoško etiko in strokovnostjo. 
❖ Spoštujemo družino in strogo varujemo njeno zasebnost. 
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❖ Pričakujemo, da starši spoštujejo delo, organizacijo in osebje 
vrtca. 

 
❖ Želimo si strpne komunikacije med starši in prijateljstva med 

otroki. 
 

❖ Nudimo strokovne nasvete in pomoč pri vzgoji otrok in 
reševanju razvojnih in drugih težav. 

 
❖ Organiziramo predavanja oz. šolo za starše, kjer se starši 

srečajo s strokovnjaki s področja predšolske vzgoje. 
 

❖ Vzpodbujamo dnevne stike staršev z vzgojiteljicami. 
 

❖ Organiziramo pogovorne ure in roditeljske sestanke. 
 

❖ Pripravljamo  delavnice za starše. 
 
❖ Starši volijo svoje predstavnike v Svet staršev. 

 
❖ Vzpodbujamo  aktivno vključevanje staršev v življenje in delo 

vrtca. 
 
 
 

PRAVICE OTROK IN STARŠEV 
 
 

Temeljna naloga vrtca je pomoč 
staršem pri celoviti skrbi za otroka, 
izboljšanje kvalitete življenja družin in 
otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj 

otrokovih telesnih in duševnih 
sposobnosti. 
Otrokom, vključenim v javne vrtce, 

zagotavlja država možnost za optimalen 
razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, 
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narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo. 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 v vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s  
 
postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne 
presoje. 
 
 
 
Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke 
(Kurikulum za vrtce), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in     
   pravico do zaščite osebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih 
podatkov. 
 
Starši imajo pravico sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju 
življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec omogočiti. Pri tem 
morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v 
strokovno avtonomnost vrtca.  
 
 
 
5.1. RODITELJSKI SESTANKI IN DRUGE OBLIKE SREČANJA 
 

1. Program roditeljskih sestankov 
 

V letošnjem letu bomo organizirali tri  roditeljske sestanke: 
 

• Roditeljski sestanek za starše otrok novincev v mesecu juniju. 
 

• Uvodni roditeljski sestanek: 
                                      a) Predstavitev poročila in LDN (ravnatelj) 

b) Delo po skupinah (prevzamejo vzgojiteljice) 
c) Razno 
 

• Evalvacijski roditeljski sestanek v mesecu  maju.     
 



Publikacija vrtca  

Osnovna šola Šmarje pri Kopru – vrtec                                        Šolsko leto 2020/2021 

 26 

 2. Druge oblike srečanja s starši: 
 

• Jesensko srečanje in pohod z otroki in starši. 

• Novoletno praznično srečanje. 

• Pomladno srečanje družin. 

• Zaključno srečanje v juniju. 
 

Zaradi izrednih razmer in priporočil NIJZ - ja in MIZŽ- ja se 

bodo vsa srečanja odvijala le, če bo epidemiološka slika to 

dopuščala. V začetku šolskega leta so vsa srečanja odsvetovana. 
 
 

3. Pogovorne ure 
 

   V vseh skupinah so po dogovoru organizirane pogovorne ure. Starši 
pa se lahko zanimajo za otroka tudi vsak dan ob prihodu ali  prevzemu. 
 

 
4. Klub staršev 
                  

          To so organizirana srečanja s predavanji in razgovori za starše  šolskih  
i          in predšolskih otrok na temo vzgoje.  

 
 

 OBVEŠČANJE STARŠEV 
 
Pomembne tekoče informacije so staršem na voljo pri vzgojiteljicah in 
na oglasnih deskah po skupinah. 
 
 

 UVAJANJE V VRTEC 
 
Prihod v vrtec predstavlja pomemben korak v otrokovi samostojnosti. 
Starši pomagajo premagovati začetne stiske tako, da nekaj časa 
ostanejo z otrokom v skupini. Nekateri otroci prej, drugi počasneje 
sprejmejo novo okolje in se navežejo na vzgojiteljice in vrstnike. Pri 
uvajanju je pomembno, da se starši veliko pogovarjajo z vzgojiteljico in 
vključujejo v otroško igro. Ob odhodu se morajo  posloviti nežno, a 
odločno in otroku povedati, kdaj pridejo ponj. Tega dogovora se morajo 
tudi držati. 
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5. 2.      OBVEZNOSTI STARŠEV 
 

 PRIHOD IN ODHOD 
 
Otroci morajo imeti na poti do vrtca spremstvo. Če bo otroka v vrtec in 
domov redno ali občasno spremljala odrasla ali mlajša oseba, ki ni  
otrokova mati ali oče, so  starši dolžni izpolniti obrazec o otrokovih 
spremljevalcih, ki ga dobijo pri vzgojiteljici. 
Ob prihodu in odhodu otroka v vrtec in iz njega so starši dolžni osebno 
oddati in prevzeti otroka pri vzgojiteljici oziroma pomočnici 
vzgojiteljice. 
 
Starši so dolžni ob sprejemu otroka v vrtec, najkasneje pa ob prvem 
razgovoru z vzgojiteljico, opozoriti na posebnosti otrokovega 
zdravstvenega statusa. 
Starši so dolžni v vrtec voditi zdravega otroka.       
 
 
                    
   
    VPIS V VRTEC IN PLAČILO 
 
Ob vpisu otroka v vrtec starši osebno izpolnijo Vlogo za sprejem 
otroka v vrtec v upravi vrtca. 
 
Za vsako šolsko leto, ki se začne s 1. septembrom, je vpis otrok do 28. 
februarja. Po odločanju komisije za sprejem otrok, starši in vrtec  
podpišejo pogodbo o vzajemnih zadolžitvah, pravicah in dolžnostih. Na 
podlagi tega načrtujemo oddelke. 
 
Starši lahko vpišejo otroka v vrtec tudi med šolskim letom, če so prosta 
mesta v posameznih oddelkih. 
Pred prihodom v vrtec mora otrok opraviti zdravniški pregled. Potrdilo, 
ki ga dobijo od zdravnika-pediatra, starši oddajo otrokovi vzgojiteljici. 
 
Plačilo staršev določi Center za socialno delo  na podlagi lestvice, ki 
starše razvršča v razrede, upoštevaje bruto mesečni dohodek na 
družinskega člana v primerjavi s povprečno bruto plačo na zaposlenega  
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v Republiki Sloveniji in upoštevaje premoženje družine, na podlagi 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev  
( ZUPJS, 1. 1. 2012). 
 
Starši lahko uveljavljajo  znižano plačilo programa na podlagi vloge za 
znižano plačilo vrtca, ki jo odda eden od staršev. Obrazec se dobi na 
spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve ali na 
spletni strani CSD, odda se jo na pristojnem CSD.  Starši otrok, ki so 
že vključeni v vrtec oddajo vlogo do konca decembra oz. do datuma, ko 
jim preteče prejšnja vloga. Za novo vpisane otroke starši oddajo vlogo  
 
 
30 dni pred vstopom v vrtec. Starši plačujejo največ 77% cene 
programa, v katerega je vključen otrok (polno plačilo), za drugega 
otroka 30% cene programa. Ministrstvo za izobraževanje znanost in 
šport financira za drugega otroka 70%, za tretjega otroka  
100%.  Starši ki ne vložijo vloge za znižano plačilo vrtca ali so zamudili 
z oddajo vloge, prav tako plačajo polno ceno. Staršem pripada pravica 
do znižanega plačila vrtca od prvega naslednjega meseca po vložitvi 
vloge. Plačila so v celoti opravičeni le prejemniki denarne socialne 
pomoči.  
 
Občina krije del cene programa: 

• Za otroke, kjer imata oba starša stalno prebivališče, 

• za otroke, kjer ima vsaj eden od staršev in otrok stalno 
prebivališče v občini, 

• otroke tujcev, katerih ima vsaj eden od staršev na njenem 
območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v 
Republiki Sloveniji. 
 

Za enkratno  neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v 
koledarskem letu starši prispevajo k ceni programa delež, ki znaša 50% 
določenega plačila po pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih. 
 
 
Staršem, katerih otrok je vključen v poldnevni program (do 6 ur) in bodo 
otroka puščali v vrtcu nad 6 ur bomo obračunavali celodnevni program. 
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Starši imajo možnost uveljavljati začasno odsotnost otroka zaradi 
zdravstvenih razlogov. Upošteva se enkratna neprekinjena trimesečna 
odsotnost v koledarskem letu zaradi bolezni ali poškodbe na podlagi 
zdravniškega potrdila. 
 

Starši lahko otroka kadarkoli izpišejo iz vrtca na podlagi obrazca, ki ga 
dobijo v upravi vrtca. Izpolnjen obrazec je potrebno oddati vsaj 15 dni 
pred nameravanim izpisom otroka. Začasen izpis otroka iz vrtca ni 
možen. 
 

 

6.  ORGANI VRTCA 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje 

Svet staršev zavoda. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem 

vsaka skupina po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 

roditeljskem sestanku skupin.  

 

 

 

Svet staršev: 

• predlaga nadstandardne programe, 

• daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 

• daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem 

delovnem načrtu, 

• razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno izobraževalni 

problematiki, 

• obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom, 

• voli predstavnika staršev v svet zavoda, 

• opravlja druge naloge v skladu z zakonom.  
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Predstavnik Sveta staršev vrtca v Svetu zavoda je Špela Kocjančič. 

Predstavniki sveta staršev vrtca so: 

 

Skupina Predstavnik 

Čebelice Ines Miklaužič 

Zajčki Urška Verhovšek 

Pikapolonice  Nika Štefanič 

Sovice Janja Šantič 

Zmajčki Špela Kocjančič  

Sončki Denia Savarin 
 
 
7.SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 

 

 
1. Sodelovanje z osnovno šolo 

           Stalni stiki vzgojiteljic vrtca in učiteljic razredne stopnje  
           omogočajo  spoznavanje otrok že zelo zgodaj. 
           Sodelovanje pa poteka tudi preko šolske svetovalne službe. 
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 Vzgojiteljice in učiteljica prvega razreda se bosta sestali in si  
           izmenjali  izkušnje. 
           Otroci in delavci vrtca bodo sodelovali in prisostvovali na  
           proslavah in prireditvah, ki jih organizira OŠ Šmarje. 
 
 

2. Sodelovanje z Zavodom za šolstvo. 
 
 

3. Sodelovanje s KS Šmarje 
 

4. Sodelovanje z delovnimi organizacijami 
 

a) Sodelovanje z zavarovalnicami  
b) Sodelovanje s prometno policijo 
c) Sodelovanje s podjetji 

 
 

5. Sodelovanje z zdravstvenimi institucijami 
 
 
               1. Otroški dispanzer 
                    - sistematski pregledi otrok pred sprejemom v vrtec 
                    - sistematski pregledi otrok pred vstopom v šolo 
 
               2 . Zobozdravstvena služba 
 
                 - sistematski pregledi zobovja 
                 - praktični prikaz pravilnega umivanja zob 
                              
               3. Zdravstvena služba  
 
                 - delavnice z otroki najstarejših skupin o zdravi prehrani,  
                   higieni in preprečevanju poškodb, trikrat letno 
                 - skupini tri in štiri letnikov bosta imeli delavnici dvakrat               
                    letno 
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6. Sodelovanje z Mestno občino Koper - Urad za družbene dejavnosti 
in razvoj z uradom za družbene dejavnosti sodelujemo pri reševanju 
vseh finančnih in organizacijskih zadev. 
 
 
Z Mestno občino Koper sodelujemo ob praznovanju občinskega 
praznika, otroci dobijo majice in se udeležijo prireditve namenjene 
otrokom. 
 
 
7. Sodelovanje z društvi 

 
Sodelujemo z DPM Koper v posameznih projektih ob Tednu otroka ter 
ob organizaciji novoletnih praznovanj za otroke v vrtcu in KS. 
Povezujemo se z območnim združenjem Rdečega križa in Karitas. 
Sodelujemo tudi z JSKD Koper, ter njihovo izpostavo v Piranu.  
 
8. Sodelovanje s strokovnimi institucijami, ki usposabljajo kadre za      
      vrtce:  
 
 
 
Sodelovali bomo predvsem z Zavodom za šolstvo, Pedagoško fakulteto 
Koper (redni nastopi in hospitacije  - matematično in gibalno področje), 
Ljudska Univerza Koper, Srednja šola Izola in drugimi organizacijami, 
ki strokovno usposabljajo vzgojitelje, pomočnike in drugi kader. 
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