
JAVNI ZAVOD VRTEC ZREČE, Cesta na Roglo 13,3214 ZREČE 
vrtec.zrece@siol.net; telefon: 03 7573850;DŠ: 51997100 

 

  
                                                    

 

PUBLIKACIJA 

VRTCA ZREČE 
ŠOLSKO LETO 2022/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vrtec.zrece@siol.net


JAVNI ZAVOD VRTEC ZREČE, Cesta na Roglo 13,3214 ZREČE 
vrtec.zrece@siol.net; telefon: 03 7573850;DŠ: 51997100 

 

  
                                                    

PODATKI O VRTCU 

Javni zavod vrtec Zreče smo javni vrtec, ki imamo poleg centralne enote  Zrečah, še enoti na Stranicah in 

Gorenju. 

 
 

Enota Stranice: 

Naslov: Vrtec Zreče, ENOTA STRANICE, Stranice 37, 3206 STRANICE 

Telefon: 03/576-27-80 

e-mail: vrtec.stranice@gmail.com 

 

Enota Gorenje: 

Naslov: Vrtec Zreče, ENOTA GORENJE, Gorenje pri Zrečah 19, 3214 Zreče 

 

Telefon: 03/752-07-93 

 

e-mail: vrtec.gorenje@gmail.com 

 

 

 

USTANOVITELJ: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enota Zreče: 

Naslov: VRTEC ZREČE, CESTA NA ROGLO 13, 3214 ZREČE,  

Telefon: 03/757-38-50 

e-mail: vrtec.zrece@siol.net  
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VIZIJA VRTCA 

 

SMO PRIJAZEN VRTEC, KI OTROKOM NUDI VARNOST  TER ZDRAV IN OPTIMALEN RAZVOJ NA VSEH 

PODROČJIH, PRIZADEVAMO SI K VISOKO KVALITETNEMU DELU IN STROKOVNOSTI VSEH ZAPOSLENIH TER 

SPOŠTLJIVIM MEDSEBOJNIM ODNOSOM. 

 

 

 

POSLANSTVO 

Naš vrtec dela zelo kakovostno, naš sistem dela se odraža na kvalitetnem izvajanju Kurikula za vrtce in 
prizadevanju za nenehno izboljševanje vzgojnih procesov. Upoštevajoč otrokovo osebnost, skupaj s starši 
pripravljamo naše malčke na kreativno in uspešno prihodnost, tako, da jim nudimo varno, prijazno in 
spodbudno okolje, v katerem ga vzgajamo za življenje. 
 

VREDNOTE, KI JIH SPODBUJAMO PRI NAŠEM DELU: 

Strpnost, spoštovanje, odgovornost, doslednost, ustvarjalnost, zdrav način življenja 

 

ORGANIZIRANOST VRTCA 

 Enota Zreče 

 

Enota Stranice 

 

Enota Gorenje 

 

Poslovni čas 5.00 – 20.00 5.30 – 15.30 5.30 – 15.30 

Oddelki prvega 

starostnega obdobja 

6 2   

Oddelki drugega 

starostnega obdobja 

7 1  

Kombinirani oddelki 1 1 2 

 

PROGRAMI  V VRTCU GLEDE NA TRAJANJE 

Glede na dolžino programa v vrtcu izvajamo: 

dnevne programe, ki trajajo od 6 do 9 ur. Med 5.00 in 15.30 oziroma med 11.30 in 20.00 uro. Seveda pa 

upoštevamo tudi individualne potrebe staršev in otrok. dnevni programi so namenjeni otrokom od prvega 

leta starosti do vstopa v šolo.  
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TELEFONSKE ŠTEVILKE ENOTE ZREČE IN DELOVNI ČAS: 

UPRAVA 

 

03/757-38-50 7.00 – 15.00 

VHOD 1  

 

03/757-38-66 6.00 – 15. 30 

VHOD 3  

 

03/757-38-58 5.00 – 15.30 

VHOD 4  

 

03/757-38-59 6.00 – 15.15 

VHOD 5  

 

03/757-38-57 5.30 – 20. 00 

 

Zaradi gradbenih del na enoti Zreče sta za vstopanje odprta vhoda št. 1 in 5. 

POPOLDANSKO VARSTVO 

V enoti Zreče imamo dnevno organiziran oddelek popoldanskega varstva do 20. ure. Oddelek popoldanskega 

varstva je namenjen vsem otrokom, katerih starši zaradi službenih obveznosti potrebujejo varstvo tudi v 

popoldanskem času. 

 

POSLOVANJE VRTCA V POLETNIH MESECIH 

Poslovni čas vrtca Zreče se v mesecih julij in avgust, zaradi zmanjšanja števila otrok in dopustov spremeni. In 

sicer enota Zreče posluje oba meseca od 5.00 do 16.00. Enoti Gorenje in Stranice poslujeta le v mesecu juliju, 

od 5.30 do 15.30, oziroma 16.00 – po potrebi. V mesecu avgustu sta enoti Gorenje in Stranice, zaradi 

gospodarnega poslovanja vrtca zaprti. 

 

PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO 

V naš vrtec so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, ki na podlagi ustrezne Odločbe o usmerjanju, ki 

jo izda območna enota Zavoda za šolstvo, omogočamo vključitev v redne programe predšolske vzgoje s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki se izvaja znotraj rednih oddelkov vrtca. Program 

otrokom s posebnimi potrebami v oddelku zagotavlja časovne prilagoditve, prilagoditve prostora in izvajanja 

področja dejavnosti. 

Obseg dodatne strokovne pomoči otroku je določen z Odločbo o usmerjanju oziroma z Zapisnikom o pomoči 

družini. Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno ali v manjši skupini, v oddelku ali izven njega. Za 

vsakega otroka s posebnimi potrebami ravnateljica imenuje strokovno skupino, ki skupaj s starši otroka, 

oblikuje individualiziran vzgojno–izobraževalni program. Nosilci tega programa so vzgojitelji, dodatno 

strokovno pomoč pa izvaja  inkluzivna pedagoginja. Dodatna strokovna pomoč se nudi tudi tistim otrokom, 

ki so v postopku usmerjanja oz. pridobivanja pomoči. 
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PRVIČ V VRTCU 

Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka in staršev. Z medsebojnim sodelovanjem vrtca in 

staršev je ta dogodek prijetnejši. Otrok je čustveno navezan na svoje starše. Želi jih imeti v svoji bližini, še 

posebno v novem okolju. Otrok se počuti varno, ko je v znanem okolju, v bližini svojih staršev in ko življenje 

teče po ustaljenem redu. Svet okrog sebe doživlja tudi skozi doživljanje najbližjih (če je strah mamo, je strah 

tudi njega). Zato je zelo pomembno, da otroka pripravimo na prve spremembe s postopnim uvajanjem. 

Starše ob prvem srečanju opozorimo, da so odzivi otrok pri vstopu v vrtec različni - nekateri se hitro 

prilagodijo novim okoliščinam, nekateri ob ločitvi zajokajo, pa se potem zelo hitro umirijo, nekateri pa se 

odzovejo tako, da zbolijo (bolezni dihal in prebavil). Starši nam zaupajo posebnosti o otroku, vprašanja, ki jih 

bremenijo, in svoje želje. 

Pogovorimo se tudi o otroku: 

 kako se hrani in kaj rad je, s čim se najraje igra, ali je že bil v varstvu pri ljudeh, ki niso člani družine, 

 kako se tolaži, uspava; ali ima dudo, stekleničko ali kakšno »ninico«. 

Dogovorimo se tudi o postopnem uvajanju:         

 kdo in kdaj bo prihajal po otroka v vrtec, 

 kako otroka postopno vključevati v vrtec in podaljševanje njegovega samostojnega bivanja v vrtcu, 

 kako in kdaj se posloviti od otroka, 

 kakšna je vloga starša v skupini, 

 kako dolgo naj traja uvajanje otroka s staršem (to je zelo različno, nekateri potrebujejo dlje časa). 

Pomembno je, da se starši dobro počutijo in zaupajo vzgojiteljici, ko oddajo svojega otroka. Prva ločitev od 

starša mora biti zelo kratka, ker je bivanje v novem okolju za otroka velika sprememba.  

 

 

 

DNEVNA RUTINA 

Otrokov dan v vrtcu je načrtovan skozi cel dan in je sestavljen iz elementov dnevne rutine, bivanja zunaj in 

usmerjenih dejavnosti. Vse dejavnosti se medsebojno prepletajo in izhajajo ena iz druge. V vseh dejavnostih 

se otrok vzgaja in uči, nobena ni bolj ali manj pomembna 

 Prihod otroka v vrtec 

Otrok vzpostavi prvi pomemben stik s strokovnimi delavkami in drugimi vrstniki. Trudimo se spoznati in 

upoštevati otrokove specifične potrebe po določenem načinu vključevanja v oddelek. Starši imajo možnost 

prenesti strokovnim delavkam kratke informacije, ki so pomembne za otrokovo bivanje v vrtcu. Potekajo 

jutranje dejavnosti, ko otroka ob prihodu pričakajo strokovne delavke, katerih naloga je, da z veliko mero 
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naklonjenosti, topline in sposobnosti vživljanja v otroka uspejo pritegniti otrokovo pozornost in pridobiti 

zaupanje, da jih otrok sprejme.                                        

 Prehrana  

Otrok ima možnost razvijanja prehranjevalne kulture, pozitiven odnos do hrane in zdravih življenjskih navad. 

Ker v vrtcu zagotavljamo kar pomemben delež dnevnih potreb po hrani, je naša prehrana uravnotežena, 

varovalna in zdrava. živila in jedilniki so prilagojeni starosti in zdravstveno individualnim potrebam otrok. Za 

žejo ima na razpolago vodo, čaj in vsakodnevno tudi sadje. Obroke pripravljamo v kuhinji vrtca, kjer skrbimo, 

da ustrezajo sanitarnim zahtevam nadzornih služb. 

 Nega in skrb zase 

Otroka sprva negujemo, nato se navaja na samostojnost pri skrbi zase, na pravilno in skrbno umivanje rok, 

na skrb za čista oblačila in na pridobivanje drugih higienskih navad. V sodelovanju z Zdravstvenim domom 

Slovenske Konjice pa skrbimo tudi za preventivo zobne ustne higiene. 

 Vodene dejavnosti 

Navadno se v večjem delu odvijajo v času po zajtrku, kjer smo še dodatno pozorni na načrtovanje iz vseh 

šestih področij kurikula, ki se prepletajo v samih izvedbah dejavnosti. Cilji iz teh dejavnosti se najpogosteje 

uresničujejo tudi v ostalem času bivanja otroka v vrtcu, saj se povezujejo tudi z elementi dnevne 

rutine.   Vodene aktivnosti strokovne delavke načrtujejo glede na potrebe in pobude otrok, glede na 

spremljajoče aktualne dogodke, praznike…              

 Bivanje zunaj 

Iz razloga utrjevanja zdravja in krepitve imunskega sistema je priporočljivo bivanje na svežem zraku ob večini 

vremenskih pogojev, v ustreznih oblačilih in obutvi. Otrok ima zunaj tudi večji prostor za gibanje in nudeno 

možnost razvoja različnih gibalnih konceptov, ki so za otrokov razvoj zelo pomembni. Bivanje na vrtčevskem 

dvorišču se dopolnjuje s sprehodi, ki so tudi ciljno naravnani. 

 Počitek otrok 

Potrebo po počitku otroku zagotavljamo v skladu z njegovim življenjskim ritmom in potrebami posameznega 

otroka. Spanje ni obvezno. Otrokom, večinoma v starosti pet ali šest let, ki spanja ne potrebujejo, zagotovimo 

umirjene dejavnosti v obliki aktivnega počitka. 

 Odhod domov 

Pomembno je posvetiti pozornost otroku tudi, ko odhaja domov, da začuti, da je naslednji dan spet 

dobrodošel v vrtcu. Otrok se navaja na pospravljanje igrač za seboj, preden zapusti vrtec. 
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

Otrokom nudimo možnost, da razvijajo ustvarjalnost, pridobivajo nove izkušnje in znanja v obogatitveni 

dejavnostih, ki jih izvajajo strokovni delavci vrtca. Obogatitvene dejavnosti se razlikujejo med enotami oz. 

lokacijami vrtca ter oddelki in se lahko letno spreminjajo. Obogatitvene dejavnosti predstavimo staršem na 

prvem roditeljskem sestanku v septembru, objavljene so v letnem delovnem načrtu zavoda. Obogatitvene 

dejavnosti so brezplačne.  

ANGLEŠČINA V VRTCU 

Dejavnosti v okviru projekta »Let's play in English« v vrtcu vodi strokovna delavka Mateja Košak in potekajo 

v skladu z otrokovimi interesi in zmogljivostmi. Angleški jezik otroci usvajajo preko igric, gibalnih rim, 

skladb, pesmic, pravljic, prstnih iger, animacij ter audio- in videoposnetkov.  

Projekt je namenjen otrokom drugega starostnega obdobja, učenju splošnih, vsakodnevnih in otroku že 

znanih stvari (oblačila, deli telesa, letni časi, številke, črke, prazniki,…).  

Delo v skupinah poteka po v naprej določenem urniku in po zakonitostih usvajanja tujega jezika in 

Kurikuluma za vrtce.  

 

FOLKLORNA SKUPINA »PASTIRČKI« uspešno deluje že vrsto let v vrtcu Zreče. Skupino letošnje leto vodijo 

strokovne delavke Katja Gilčvert in Urška Zlodej v Zrečah. Strokovne delavke svoje znanje strokovno 

izpopolnjujejo vsako leto na različnih seminarjih, s strokovnimi revijami in drugo literaturo. Vaje za otroke 

potekajo enkrat tedensko po eno uro, oziroma po potrebi tudi večkrat tedensko (večje število vpisanih 

otrok, priprave na različne nastope in prireditve). Njihov cilj to šolsko leto je, predstaviti se na območni 

reviji otroških folklornih skupin. Čez šolsko leto se bodo aktivno predstavljali na različnih prireditvah. Z 

zanimivim in pestrim programom se bodo predstavili otrokom vrtca, staršem in drugim obiskovalcem. 

 

CICIBAN PLANINEC  - POHODNIŠTVO V  VRTCU je dejavnost, v katero se lahko vključijo otroci stari nad 

štiri leta. Mentorice dejavnosti Mateja Beškovnik, Mateja Košak in Tatjana Hren, skupaj z planinsko 

vodnico Vlasto Grosman otroke usmerjajo k zdravemu načinu življenja, jih seznanjajo z osnovami planinske 

dejavnosti, spodbujajo k samostojnosti, spoznavajo turistične točke v kraju in okolici… Njihovo delo poteka 

po programu PZS, v okviru katere izvedejo osem pohodov na bližnje turistične točke.  

V enoti Stranice obogatitveno dejavnost CICIBANI POHODNIKI vodita Simona Rauter in Tjaša Lipičnik. Na 

enoti Gorenje vodijo obogatitveno dejavnost  Z NAHRBTNIKOM PO PLANINSKIH POTEH strokovne delavke 

Janja Podgrajšek, Amadeja Volčič in Urša Falnoga. 

 

 

Vodji obogatitvene dejavnosti PEVSKI ZBOR ISKRICE sta Katarina Hren Lajhar in Polonca Pekovšek. Vaje 
pevskega zbora potekajo enkrat na teden v prostorih vrtca in bodo potekale preko glasbeno -  didaktičnih 
iger, dihalnih vaj, tehničnih vaj in petja. S cilji spodbujanja veselja do glasbe, razvijanja interesa in želje po 
glasbenem udejstvovanju, spodbujanja doživljanja glasbe, razvijanja glasbene občutljivosti in razvijanja 
glasbene sposobnosti (melodični in ritmični posluh) in izvajalske spretnosti (tehniko petja,…) bodo otroci 
s pevskim zborom nastopili na prireditvah v okviru vrtca, na nastopih kot so Zreče pojo in druga 
praznovanja v okviru občine, na medobčinski prireditvi Vrtec poje v Slovenskih Konjicah,…  
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Živimo in delujemo v turističnem mestu – Zreče. Letošnje leto smo se povezali s Turističnim društvom Zreče 
in bomo kot mlajši člani sodelovali pri njihovih aktivnostih. Otroci bodo spoznavali naše mesto in se 
vključevali v različne dogodke. Obogatitveno dejavnost TURISTIČNE URICE bodo izvajale strokovne delavke 
Suzana Cvetko, Lucija Cvelfer in Jožica Matavž. 

 

CICIBANI MODRIJANI je dejavnost kjer otroci raziskujejo snovi, prostor, zvoke, svetlobo, naravne 

zakonitosti in spremembe, vremenske in druge naravne pojave. Srečujejo se s tehniko, tehničnimi 

predmeti in tehnologijo. Pridobivajo si izkušnje, kako lahko vplivamo na naravo, kako jo lahko varujemo in 

kako jo ohranjamo. Spoznavajo sebe, svoje telo, delovanje telesa in osvajajo veščine zdravega načina 

življenja. Učijo se varovati pred poškodbami, boleznimi in škodljivimi snovmi. Dejavnost na enoti zreče in 

stranice vodita Nataša Brezovšek in Laura Ambrož. Na enoti Stranice bodo izvajali obogatitveno dejavnost 

MALI ZNANSTVENIKI RAZISKUJEMO IN SE IGRAMO pod strokovnim vodstvom Vesne Hohnec in Tjaše Čoh, 

na enoti Gorenje pa bosta strokovni delavki Ksenija Kukovič in Veronika Brglez popeljali otroke Z 

MAJHNIMI KORAKI DO RAZISKOVANJA. 

 

DODATNE DEJAVNOSTI 

Dodatne dejavnosti, ki jih izvajamo po posebnem dogovoru s starši, so še športna vzgoja za otroke SVIZEC, 

gibalno plesna vzgoja plesne šole JAY DANCE, TABORNIKI, NOGOMETNA ŠOLA, ipd. Predloge za izvajanje 

dejavnosti sprejemamo na prvih roditeljskih sestankih in jih določimo z letnim delovnim načrtom zavoda. 

Izvajajo jih izkušeni zunanji izvajalci oz. sodelavci, katerih usposobljenost mora ustrezati zahtevam in merilom 

za delo s predšolskimi otroki. Starši vpišejo otroke v izbrano dejavnost v začetku šolskega leta. Dodatne 

dejavnosti plačajo starši v celoti. Letošnje leto smo zaradi dozidave vrtca na enoti Zreče omejeni s prostori 

telovadnice in drugih kletnih prostorov, zato zunanji izvajalci kljub ponujenim dodatnim dejavnostim izvajajo 

aktivnosti v drugih prostorih oz. izven vrtca. 

LETOVANJE VRTEC V NARAVI 

Za predšolske otroke bomo organizirali tridnevno letovanje Vrtec v naravi. Praviloma letujemo v Libeličah pri 

Dravogradu, kjer se otroci udeležujejo organiziranih dejavnosti COŠD – ja, plezajo, prestopijo mejo, jedo 

čarovniške palačinke s koprivami, iščejo škrata….., skratka neizmerno uživajo. Letovanje bomo izvedli z 

upoštevanjem vseh vladnih ukrepov in omejitev. 
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POMEMBNI DOGODKI 

SEPTEMBER Prvi šolski dan, 1.9.2022 

Roditeljski sestanki v več terminih  

Teden mobilnosti 16.9. – 22.9.2022 

Dan brez avtomobila, 22.9.2022 

OKTOBER Teden otroka, od 3. do 7.10.2022 

Mesec požarne varnosti – izvedba evakuacije 

Svetovni dan hoje, 15.10.2022 

NOVEMBER Tradicionalni slovenski zajtrk, 18.11.2022 

DECEMBER Delavnice za starše v več terminih 

Dedek Mraz od 19. do 23.12.2022 v dopoldanskem 

času. 

Igra za otroke 19. do 23.12.2022 v dopoldanskem 

času. 

JANUAR Fit dan brez tv in računalnika, 20.1.2023 

FEBRUAR Dejavnosti ob kulturnem prazniku v dopoldanskem 

času. 

Predavanje za starše. 

 Pustna povorka, 21.2.2023 v dopoldanskem času 

MAREC Praznovanja za mamice med 20.3. in 31.3.2023 po 

skupinah. 

APRIL Odprta vrata vrtca 5.4., 6.4., 7.4. 2023 

Dan zdravja, 7.4.2023 

Zaključek vpisa v vrtec za šolsko leto 2022/2023, 

15.4.2023 

Tržnica okusov in Dan zemlje, 20.4.2023 

MAJ Vrtec v naravi 3.5. 23 – 5. 5. 23 

Svetovni dan družine, 15.5.2023 

Športni vrtiljak, 25.5.2023 

JUNIJ Evalvacijski roditeljski sestanek  v več terminih 

Slovo od mini maturantov, 13.6.2023 
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CERTIFIKAT KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA -KZP 

 
 

V šolskem letu 2014/2015 se je naš vrtec vključil v projekt KzP (KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN 

IZOBRAŽEVANJA). Model ponuja sistematičen in celovit pristop k vodenju kakovosti, omogoča zavodom 

združevati elemente učeče se organizacije, zadovoljevati potrebe in pričakovanja vseh udeležencev v procesu 

vzgoje in izobraževanja ter sistematično meriti in izboljšati kakovost. Osnovni cilj presoje kakovostnega dela 

v vrtcih je zadovoljstvo otrok in njihovih staršev, zaposlenih in seveda ustanoviteljev vrtca.  

Maja 2016 smo uspešno pridobili Certifikat Kakovosti in ga v šolskem letu 2021/2022 tudi obnovili. Lahko se 

pohvalimo, da smo eden redkih vrtcev v slovenskem okolju, ki se ponaša s tem certifikatom.  

Skrbnik KzP je Kristina Klajne 

 

 

 

KROVNI PROJEKTI V NAŠEM VRTCU 

 

MEDNARODNI PROJEKT FIT SLOVENIJA  

 

Fit4kid in Fit Kobacaj sta projekta promocije gibalne/ športne aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov ter 

izobraževalna programa za strokovni kader osnovnih šol in vrtcev. Sam projekt FIT je integriran v redni 

program, to je v vadbene ure in druge oblike gibalnih vsebin ter se uporablja za med vsebinsko in 

medpredmetno povezovanje. Fit vadbeni programi so namenjeni otrokom od 1 leta do 6 let in ga v vrtcu 

izvajamo že več let. Pri vadbi se upoštevajo Fit načela igre kot osnovne metode dela, kakovosti, gibanja, 

postopnosti, zaporedja in cikla, zmernosti, do načel pestrosti, zabave, timskega dela… kar je osnova, da se 

otroci razvijejo v zdrave, samostojne in pozitivno naravnane osebnosti.  

Koordinatorka projekta je Mateja Beškovnik. 
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EKOVRTEC 

  

EKOVRTEC (EKOŠOLA)  je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje. 

Projekt Ekovrtec smo sprejeli kot način življenja, ki uvaja načrtno in celostno okoljsko vzgojo v vrtce. V 

program se je vrtec vključil kot celota (strokovni delavci, otroci in starši, tehnično osebje, predstavniki 

lokalnih oblasti, …). Program temelji na odgovornem odnosu do okoljskega izobraževanja, ki ni le 

posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. S 

projektom Ekovrtec kot način življenja se gradijo vrednote za odgovoren način našega bivanja na tem 

planetu. 

Eko odbor Vrtca Zreče, ki ga sestavljajo predstavniki strokovnih in tehničnih delavcev ter predstavnik staršev, 

po potrebi (akcije) pa tudi predstavnik lokalne skupnosti in predstavnik okoljevarstvene organizacije je junija 

2017 podpisal Ekolistino. Kot ponosni lastniki Ekozastave se trudimo, da se držimo načel in smernic Ekošole 

ter skrbimo za to, da živimo oziroma sobivamo z naravo, ter se jo trudimo ohraniti za naše zanamce. 

Koordinatorki projekta sta Tatjana Hren in Nuša Petrič. 

 

 

ZDRAVJE V VRTCU 

 

S programom želimo razviti in okrepiti zmožnosti vrtca za oblikovanje okolja, ki postavlja dobro počutje in 

zdravje kot pomembno vrednoto in krepi sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v 

celotnem življenju. 

Želimo, da se naš vrtec oblikuje v zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje vseh 

deležnikov vrtca. 

S programom želimo posredno vplivati tudi na večanje pomena dobrega počutja in zdravja v vrtcu kot celoti. 

Z željo, da bi bili otroci zdravi, vzgojitelji usposobljeni, starši informirani, bomo v program vključevali različne 

strokovnjake. Ustrezno znanje in dostop do potrebnih podatkov so zagotovo osnova za pravilno ravnanje - 

tako v kritičnih trenutkih, kot pri vzgoji za zdrave navade oz. zdrav način življenja. 

Koordinatorka projekta je  Mojca Vidergar. 
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PROJEKT ŠOLA SOBIVANJA     

 

 

 

 

V našem vrtcu bomo izvajali projekt SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO v sodelovanju z Društvom za trajnostni 

razvoj. Želimo spodbuditi socialni odnos, kot eno od komponent trajnostnega razvoja, ki je še posebej v 

sedanjih kriznih časih močno zapostavljena. Otroke spodbujamo k pogovoru in dejanjem o prijateljstvu. 

Razvijamo čut za pomen medsebojnih odnosov. 

Koordinatorka projekta je Azra Pašagić.  

 

INTERNI PROJEKTI 

Se izvajajo glede na starost otrok v oddelkih upoštevajoč razvojne stopnje otrok ter individualnih značilnosti 

posameznega oddelka. V letošnjem letu so to: Pasavček, Varno s soncem, Mali sonček, Bralna torbica, Cici 

vesela šola….. 

 

SKRB ZA PREHRANO IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKI STANDARD  

Tako kot občutek otroka v vrtcu, da je sprejet, varen in zaščiten, je pomembna tudi prehrana otrok, ki ji 

namenjamo veliko pozornosti, saj predstavlja enega od najpomembnejših dejavnikov za pravilen razvoj 

otroka. Vsa naša prizadevanja so usmerjena v zagotavljanje zdrave prehrane, ki mora biti hkrati 

uravnotežena, varovalna, pestra in varna. Zavedamo se, da skrb za zdravje in odnos do zdravja nista prirojena, 

zato je potrebno to zavest razvijati že pri otrocih.  

 Petra Nemec – vodja in organizatorka prehrane v našem vrtcu pri načrtovanju prehrane upošteva veljavne 

prehranske standarde in normative za prehrano predšolskih otrok.  

Pripravljamo dietno prehrano posameznih otrok po navodilih zdravnika. Aktualne jedilnike tedensko 

objavljamo na naši spletni strani. Trudimo se, da je v obrokih, pripravljenih v našem vrtcu, vedno več hrane, 

pridelane v našem lokalnem okolju. Poseben poudarek in prednost pa vedno bolj dajemo pridelkom, 

pridelanim na EKO kmetijah. Veliko pozornosti namenjamo razvijanju ustreznih prehrambnih navad otrok, 

pripravi in postrežbi jedi. Skrbimo za visoko raven higienskega režima in izvajamo ukrepe za preprečevanje 

širjenja obolenj. 

Vsako leto sodelujemo na vodenih projektih, kjer pridobivamo znanja in napotke, kako otrokom zagotoviti 

uravnoteženo prehrano, kako uvajati nove jedi in kako te novosti predstaviti tudi staršem. 
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Z novim šolskim letom kot novost uvajamo soustvarjenje jedilnikov,  z upoštevanjem vedenja o zdravi 

prehrani in željami otrok ter strokovnih delavk iz oddelkov 2. starostnega obdobja, kar lahko starši spremljajo 

na jedilniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC  

Vpis v Vrtec Zreče poteka po postopku Pravilnika o sprejemu otrok v Javni zavod Vrtec Zreče, ki je dostopen 

na spletni strani vrtca. 

Vrtec Zreče sprejema nove otroke vso leto na prosta mesta v vrtcu, največ pa 1. septembra. Če je prošenj oz. 

vlog za sprejem otroka v vrtec za novo šolsko leto več kot je prostih mest, jih obravnava Komisija za sprejem 

otrok v vrtec. Komisija obravnava vse vloge za vpis otrok, ki so vložene do 15. aprila koledarskega leta za vpis 

otrok v naslednjem šolskem letu. Pred začetkom dela Komisije pripravi uprava vrtca število prostih mest po 

posameznih starostnih skupinah v posameznih enotah ter poda predlog za oblikovanje skupin glede na 

starost otrok. S tem se omogoči čim večje število mest, namenjenih vpisu novih otrok.  

V našem vrtcu po zaključenem vpisu otroke razporedimo v skupine glede na starost otrok. V mesecu juniju 

starše pisno obvestimo o vpisu njihovega otroka in jih povabimo k podpisu Pogodbe o določitvi medsebojnih 

pravic in obveznosti staršev in vrtca. Na skupnem sestanku ali peko pisnih navodil starši dobijo vse 

informacije glede skupin, Vloge za subvencijo za znižano plačilo vrtca, ki jo lahko uveljavljajo za otroke, ki so 

vključeni v vrtec in zdravniškega potrdila, ki ga predložijo strokovni delavki ob vstopu otroka v vrtec. 
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IZPIS IZ VRTCA  

Izpis iz vrtca je na željo staršev mogoč preko celega leta. Odpovedni rok je 15 dni. Izpisnico dobite starši pri 

otrokovi vzgojiteljici, na upravi vrtca ali na spletni strani Vrtca Zreče. 

 

OBVEŠČANJE STARŠEV  

Informiranje staršev o življenju in delu vrtca oz. skupin poteka na različne načine:  

 preko pisnih informacij na oglasnih deskah,  

 s spletnimi stranmi vrtca, 

 preko e-asistenta za vrtce  

 

OBVEŠČANJE ODSOTNOSTI OTROKA 

Starši o odsotnosti otroka v vrtcu obveščajo strokovni delavki v oddelku v dopoldanskem času do 9.00 ure. 

Odsotnost otroka v vrtcu strokovni delavki opravičita z naslednjim delovnim dnem od dneva sporočila, vrtec 

pa ob mesečnem obračunu oskrbnine otroku zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil. 

 

PRAVICE STARŠEV IN OTROK  

Skrbimo za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic, spoštujemo in upoštevamo starše, ki so nosilci 

odgovornosti za otrokov razvoj, učenje in vzgojo in jim dajemo možnost soodločanja o vseh pomembnih 

vprašanjih v zvezi z njihovim otrokom. Skrbimo za otrokov optimalni razvoj ne glede na spol, socialno in 

kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo. Optimalni razvoj 

vključuje 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 vrtec. 

Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem 

kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.  

PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV  

Starši imajo pravico do:  

 spoštovanja in upoštevanja njihove vloge kot primarnih skrbnikov in nosilcev glavne odgovornosti za 

otrokov razvoj in vzgojo,  

 seznanjenosti s spoznanji in doktrino dela s predšolskimi otroki,  

 vpogleda v programe za predšolske otroke,  

 obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,  

 zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,  

 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,  

 postopnega uvajanja otroka v vrtec tako, da so skupaj z njim v oddelku.  
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Obveznosti staršev so:  

 da s svojo prisotnostjo v oddelku pomagajo otroku pri postopnem uvajanju v vrtec,  

 da sprejmejo strokovne usmeritve vrtca (vsebinske, organizacijske, prehrambne),  

 da se seznanijo z organiziranostjo in z delavci vrtca,  

 da sodelujejo z delavci vrtca v dobro otroka in pri zagotavljanju kakovosti programov,  

 da spoštujejo osebno integriteto strokovnih delavk/delavcev in drugih delavk/delavcev vrtca,  

 da podpišejo pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. 

 

 

 

 

 

Publikacijo pripravila: Kristina Klajne, pomočnica ravnateljice  

V Zrečah, september 2022 
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