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Vrtec 

 pri OŠ Šalovci 

Dobrodošli pri nas! 
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VRTEC PRI OŠ ŠALOVCI 

Šalovci 172 

9204 Šalovci 

Tel.: 02/559 80 19 

https://vrtecsalovci.splet.arnes.si/ 

 

 

 

 

VIZIJA VRTCA ŠALOVCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRTEC, KI NUDI OTROKOM 

VARNO, PRIJAZNO IN 

SPODBUDNO OKOLJE, KJER 

BIVAJO ZADOVOLJNI, SREČNI 

TER USTVARJALNI OTROCI IN 

ODRASLI. 

VRTEC, KI RAZVIJA PARTNERSKI 

ODNOS S STARŠI. 
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Spoštovani starši naših/Vaših malčkov, 

 

Pred nami je novo šolsko 2021/2022. Upamo, da nam 

bo virus Sars Covid 19 čim manj krojil usodo  glede 

morebitnega zaprtja vrtca in odrejanja karanten zaradi 

pozitivnih okužb. Trudili se bomo, da bomo dosledno 

skrbeli za vse higienske ukrepe in priporočila, vendar 

tukaj rabimo Vašo pomoč. Ne bodite jezni, če Vas 

osebje opozarja na pravilno nošenje maske, vzdrževanje 

medosebne varnostne razdalje in upoštevanje PCT 

pogoja. Vse to je le v Vašo in našo varnost. Le s 

skupnimi močmi in odgovornim ravnanjem bomo 

uspešni. 

 

Veseli smo, da ste nam s tem, ko ste Vašega otroka 

vpisali v  naš vrtec in s tem izkazali zaupanje v  naše 

delo. Skozi leto se bomo trudili, da bomo kljub vsem  

ukrepom zagotavljali kakovostno izvedbo predšolskega  

kurikuluma.  Naša prvotna naloga v vrtcu je, da se bodo 

otroci počutili v vrtcu varne, sprejete in da bodo svoje 

sposobnosti razvijali v spodbudnem učnem okolju. 

 

 
Darja Farič Klemenčič, ravnateljica 
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Noben poljub, ki ga daš otroku, 

ni izgubljen, ne izraz veselja, 

ne dotik v pomiritev, 

nobena pesem, 

nobena zgodba o čustvih. 

Vse to se bo zlilo v tisto, kar bo postal. 
(Pam Brown) 
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ORGANIZACIJA VRTCA 

 

1. DELOVNI ČAS 
 

Vrtec posluje 10 ur dnevno, in sicer od 6:00 do 

16:00 ure. V soboto, nedeljo in ob praznikih je vrtec 

zaprt. Poslovanje vrtca je med šolskim letom 

usklajeno s šolskim koledarjem.  

V poletnih mesecih, ko je čas dopustov, bo vrtec 

odprt glede na potrebe staršev. 

 

2. STRUKTURA SKUPIN 
 

V šolskem letu 2021/22 je vpisanih 20 otrok, ki so 

stari od 1 do 6 let in razporejeni v 2 skupini. 

1. Skupina: starost otrok 1 – 3 let (8 otrok). 

2.    Skupina: starost otrok 3 – 6 let (12 otrok). 

 

3. ZAPOSLENI 
 

Vzgojiteljici: BARBARA OSTRIČ in 

MATEJA GJERGJEK 

Vzgojiteljici predšolskih otrok – 

pomočnici vzgojiteljic: VIOLETA ŽUJS ŠKERLAK 

in NUŠA KOVAČ 

Kuharici: JOŽICA ČRNKO in VALERIJA ŠEBÖK 

Vodja prehrane: MAJDA ČASAR 

Čistilka: VALERIJA ŠEBÖK 

 

 

 



                                                 Vrtec pri OŠ Šalovci                                Šolsko leto 2021/2022 
6 

ORGANI UPRAVLJANJA 
 

Ravnateljica: DARJA FARIČ KLEMENČIČ 

Svetovalna delavka: DUŠANKA GRKINIČ 

LAINŠČEK 

 

4. USTANOVITELJ 
 

Ustanoviteljica vrtca Šalovci je Občina Šalovci. 

 

5. SVET STARŠEV 
 

Svet staršev vrtca sestavljata ga predstavnika staršev 

posamezna oddelka, ki lahko pomembno vplivata na 

način življenja in dela v vrtcu. 

Volitve v Svet staršev izvedemo na 1. oddelčnem 

roditeljskem sestanku. 

 

 

6. PROSTORSKI POGOJI 

 

 3 igralnice 

 garderobi 

 umivalnica 

 predprostor 

 igrišče vrtca 

 telovadnica osnovne šole 

 kuhinja osnovne šole 
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»Dovolite otroku več svobode: 

naj teka, skače, naj bo sproščen, 

naj se igra in zabava, 

naj ne bo nikoli pri miru.« 
(Rousseau) 

 

7. SODELOVANJA 
 

S STARŠI Z OSNOVNO ŠOLO 

roditeljski sestanki z učenci in učiteljico 

prvega razreda 

govorilne ure s  športnim pedagogom 

predstava ob prihodu 

Božička 

s knjižnico 

z učiteljico biologije 

delavnice z učiteljico nemškega 

jezika razna popoldanska 

srečanja 
 

Zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 se bomo 

glede na epidemiološko sliko in priporočila NIJZ, odločali o izvedbi.   

 

 

 

 

Vsi otroci smo pravi otroci,  

točno takšni smo  

kot nas naši starši potrebujejo … 

Eden od drugega se lahko učimo!!! 
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8. CILJI IN NALOGE PREDŠOLSKE VZGOJE 

 

Uresničujemo temeljne cilje predšolske vzgoje, ki so 

opredeljeni v Zakonu o vrtcih (1996) in so naslednji: 

 

 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 še branja, 

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. 
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9. VRTEC NUDI STARŠEM: 
 

CELODNEVNI PROGRAM  

(9 ur dnevno) – za otroke, stare od 1. do 6. leta 

starosti oz. do vstopa v osnovno šolo. 

Otroci so razporejeni v 2 oddelka s štirimi 

obroki (zajtrk, dopoldanska malica, kosilo in 

popoldanska malica). 

 

10. ODSOTNOST OTROK 

 

Če otrok vrtca ne obiskuje zaradi svoje bolezni, so 

starši oproščeni plačila vrtca za vsak obračunski 

dan, ki presega 10 zaporednih obračunskih dni 

odsotnosti otroka. Oprostitev plačila velja za dva 

meseca. Vlogo za oprostitev plačila s priloženim 

zdravniškim potrdilom za posamezni mesec oddajo 

starši na upravo vrtca najkasneje zadnji delovni dan 

v mesecu. 

 

Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za 

vsak dan odsotnosti otroka staršem odšteje celotni 

znesek dnevne oskrbnine pod pogojem, da 

odsotnost otroka pisno sporočijo najkasneje do 25. 

junija tekočega leta. 
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11. CELOLETNI PROJEKTI V REDNEM 

PROGRAMU 

 
BRALNA ZNAČKA S 

KNJIGO V SVET 

otroci drugega starostnega 

obdobja 

BRALNI  

NAHRBTNIK 

 

otroci prvega starostnega  in 

drugega starostnega obdobja 

MOJA ŠČETKA 

(program preventivne 

skrbi za zobovje) 

otroci prvega starostnega  in 

drugega starostnega obdobja 

BEREMO V VRTCU 

(otroci 2. razreda berejo 

otrokom v vrtcu) 

otroci drugega starostnega 

obdobja 

 

MALI SONČEK 

(gibalno - športni program 

za najmlajše) 

otroci prvega starostnega  in 

drugega starostnega obdobja 

ČRKOLADA 

 

otroci 1. razreda in otroci 

pred vstopom v šolo 

PRVI KORAKI V 

NEMŠKI JEZIK 

 

otroci, stari od 5 do 6 let 

ZDRAVJE V VRTCU otroci prvega starostnega  in 

drugega starostnega obdobja 

PASAVČEK otroci drugega starostnega 

obdobja 

UNICEF otroci prvega starostnega  in 

drugega starostnega obdobja 
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12.  OBOGATITVENI PROGRAM 

 

 Program vzgoje za zdravje otrok v vrtcih. 

 Sodelovanje v različnih natečajih. 

 Naučimo se plavati (otroci, stari 4-6 let). 
 

 

13.  PRIREDITVE IN PRAZNOVANJA V VRTCU 
 

 prireditve ob Tednu otroka 

 srečanje z dedki in babicami 

 veseli december (Miklavž, Božiček) 

 pustovanje 

 praznik mamic 

 praznovanje rojstnih dni 

 popoldanska športna srečanja s starši 

 delavnice s starši 
 

 

 

Zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 se bomo 

glede na epidemiološko sliko in priporočila NIJZ, odločali o izvedbi. 
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14.  PRAVICE OTROK 
 

 optimalen razvoj glede na spol, socialno varnost in 

kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, 

telesni in duševni razvoj. Optimalen razvoj 

vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na 

določenem področju; 
 

 življenje in delo v vrtcu mora omogočiti otrokom 

zahtevo po enakih možnosti z upoštevanjem razlik 

in pravic do izbire in programov in drugačnosti; 
 

 omogoča vzgojo za strpnost, solidarnost ter s 

postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih 

odločitev in avtonomne presoje; 
 

 javni vrtci so svetovno nazorsko nevtralni. 

 

15.  PRAVICE STARŠEV 
 

Starši imajo pravico do: 
 

 vpogleda v programe za predšolske otroke, do 

obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in 

pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na 

varstvu osebnih podatkov. 
 

 sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju 

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

starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne 

smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca. 

 b vstopu otroka v vrtec imajo starši pravico in 

dolžnost postopno uvajati otroka v vrtec. Za način 

uvajanja se dogovorijo v vrtcu. 
 

 

16. OBVEZNOSTI STARŠEV 
 

 starši morajo upoštevati mnenje svojega 

soodločanja in ne smejo posegati v strokovno 

avtonomnost vrtca; 

 ob vstopu otroka v vrtec morajo predložiti potrdilo o 

zdravstvenem stanju; 

 o spremembi podatkov, ki jih vzgojiteljica potrebuje 

v korist otroka – telefon, naslov… morajo javiti 

pravočasno v vrtec; 

 upoštevati pravila in dnevni red vrtca in skupine, v 

kateri je njihov otrok; 

 ob prihodu oddati otroka odgovorni osebi, prav tako 

prihajati po njega pravočasno in se ob odhodu 

vedno posloviti od odgovorne osebe; 

 če ne morete priti pravočasno po otroka v vrtec, 

nam to sporočite; 

 ob vključitvi in po preboleli bolezni je potrebno 

vedno oddati zdravniško spričevalo; 

 zdravila naj otrok dobiva doma, v vrtcu le, če tako 

predpiše zdravnik, 
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 iz varnostnih razlogov otroci v vrtec naj ne nosijo 

zlatnine, žvečilnih gumijev in predmetov s katerimi 

bi ogrožali svoje in življenje drugih otrok; 

 otroke v vrtec in iz njega naj spremljajo osebe, ki so 

starejše od 14 let; 

 za vsakodnevno bivanje na prostem morajo imeti 

primerno obleko in obutev, prav tako rezervna 

oblačila v garderobi; 

 otrok sme v vrtcu biti največ 9 ur; 

 posebno pozornost je potrebno posvetiti varnosti 

otrok ob skupnih druženjih, različnih aktivnostih, 

izletih . . . 

 

 

17. ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM 
 

Za zdravje in higieno v vrtcu smo odgovorni vsi 

zaposleni v vrtcu, kot tudi starši otrok in vsi ostali, ki 

občasno obiščejo vrtec. 

 

Spoštovani starši, nesoglasja med starši se največkrat 

pojavijo zaradi vprašanja »KDAJ OTROK NE SODI V 

VRTEC«? 

Starši se morate zavedati, da nosite do lastnega otroka in 

ostalih otrok, ki so vključeni v vrtec, veliko 

odgovornost. 
 

Ko v vrtec pripeljete otroka prezgodaj, ko še ni zdrav, 

oziroma, da ga v primeru vidnih začetnih bolezenskih 

znakih niste peljali k zdravniku, ki bi izključil bolezen 
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kot nevarno drugim otrokom, predstavlja vaš otrok 

veliko tveganje, da se bo bolezen razširila po celotni 

skupini, ki jo obiskuje in posledično na vse otroke in 

osebje v vrtcu. 
 

Starši ste tako prvi, ki lahko prepoznate bolezen pri 

otroku že doma. 

Kadar ima otrok kateregakoli izmed spodaj navedenih 

znakov, lahko osebje vrtca zavrne sprejem otroka: 
 

- Ima povišano telesno temperaturo, neobičajno 

utrujenost, težko dihanje. 

- Je v zadnjih 24 urah več kot 2 krat bruhal. 

- Ima drisko – mehko blato več kot 2 krat dnevno, 

primes sluzi ali krvi. 

- Ima v ustih razjede in se slini. 

- Ima izpuščaje z ali brez vročine. 

- Ima gnojen izcedek iz oči. 

- Ga boli žrelo in ima otekle bezgavke. 

- Močno kašlja. 

- Ima uši, oziroma dokler niso le te odstranjene z 

ustreznim šamponom. 

- Značilne znake za Covid 19. 

 

Ob prebolevanju katerekoli okužbe potrebuje otrok 

počitek doma, najboljše zdravilo za majhnega otroka je 

bližina in  ljubezen staršev. S tem omogočimo hitrejše 

in boljše zdravljenje in preprečimo širjenje bolezni na 

druge otroke. Zato ste starši dolžni, da v vrtec pripeljete 

zdravega otroka in to zaradi njegove varnosti in varnosti 

kolektiva. 
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Lahko pa pripomorete, da bodo otroci v vrtcu manj 

bolni s tem, da jih čim prej naučite dobrih higienskih 

navad, zlasti umivanja rok. 

 

 
 

Priporočilo Zavoda za zdravstveno varstvo je, da je 

otrok sposoben za vključitev v vrtec, če je od zadnjega 

bolezenskega znaka (bruhanje, vročina, driska) minilo 

najmanj 24 ur. Kdaj se bo otrok po preboleli bolezni 

vključil v vrtec, oceni pediater, ki otroka zdravi. Otrok 

mora biti dovolj zdrav in ne sme biti kužen za okolico. 
 

Osebje v vrtcu upošteva navodila za preprečevanje in 

omejitev širjenja nalezljivih bolezni, ki jih izdela  
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organizator prehrane in zdravstveno higienskega režima, 

ki pa sodeluje z Zavodom za zdravstveno varstvo in 

pediatri. 
 

Obolevanja v vrtcu se zaradi omenjenih značilnosti 

malčkov v celoti ne moremo izogniti. Tudi starši lahko 

pripomorete, da bodo otroci manj pogosto obolevali: 
 

- pred vstopom v vrtec naj otrok opravi vsa 

priporočena cepljenja, 

- skrbimo, da bo naš otrok čim prej osvojil dobre 

higienska navade, zlasti umivanje rok, 

- krepitev zdravja otrok, dovolj gibanja, telesno 

utrjevanje, sprehodi tudi v slabem vremenu 

- ne kadite v prostorih kjer so otroci, 

- navajanje na raznoliko, pestro in uravnoteženo 

prehrano, kjer so zajeta vsa živila (meso, sadje, 

zelenjava, žitarice), 

- v vrtec ne vodimo otrok z znaki nalezljive 

bolezni, otrok ki so še kužni ali imajo uši. 

 

 

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje 

temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi 

zastopajo 

otrokove pravice starši oz. njihovi zakoniti zastopniki. 
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VSI OTROCI IMAJO: 

 pravico do enakosti, ne glede na raso, vero, rod in 

spol, 

 pravico do zdravega duševnega in telesnega 

razvoja, 

 pravico do imena in državljanstva, 

 pravico do zdrave prehrane, do bivališča in 

zdravstvene oskrbe, 

 pravico do ljubezni, razumevanja in oskrbe, 

 pravico do brezplačnega šolanja, do igre in 

sprostitve, 

 pravico do pomoči v primeru nesreče in stiske, 

 pravico do zaščite v primeru krutega ravnanja, 

zanemarjenja in izrabljanja, 

 pravico do zaščite ob preganjanju iv do vzgoje v 

znamenju enakopravnosti in miru. 
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V šolskem letu 2021/2022 se bomo še posebej 

zavzemali za naslednje vrednote: 

 

- SPOŠTOVANJE 

- DELAVNOST 

- POŠTENJE 

- ODGOVORNOST 

- ZDRAVJE 

- SPOŠTOVANJE DOGOVOROV 

- ČUTENJE 

 

 

 
 

 

 
Izdajatelj: 

Vrtec pri OŠ Šalovci 

Šolsko leto 2021/2022 
Za izdajo odgovarja: 

Darja Farič Klemenčič, ravnateljica 

 

 
 

 

 

Veselimo se sodelovanja z vami in vašim 

otrokom! 
 


