
                                            

 



                                            

 

                                                            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

NAJ  BO VSTOP V NOVO VRTČEVSKO LETO 
 NARISAN Z NASMEHOM NA OBRAZU. 

 
 
 
 
 
 
 

VELIKI SRPANJ 2022 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                            

 

 
 
 

MAJHNI IN VELIKI, TAKŠNI IN DRUGAČNI, 
VSI SPREJETI, VARNI, ZDRAVI, SPOŠTOVANI 

– V NAŠI HIŠI PRITLEHNI – 
RAZISKUJEMO, SODELUJEMO, USTVARJAMO, SE IGRAMO, 

TOREJ UČIMO, DA ZRASLI BOMO V SREČNE IN ŠE VEČJE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

ENOTA ČIRA ČARA                                ENOTA BIBA BAJA 
        ŠOLSKA POT 9                              KOLENOV GRABEN 6 

    TEL.ŠT. 03 56 80 122       TEL. ŠT. 03 56 80 123 
 
 
 



                                            

 

 
 

 
 
 

DELAVKE IN DELAVCI VRTCA SE ZAVEDAMO, 
DA NAM STARŠI OZIROMA DRUŽINE ZAUPAJO 

SVOJE OTROKE V VZGOJO, VARSTVO, 
DA BI BILI V NJIHOVI ODSOTNOSTI V VARNEM 

IN SPODBUDNEM OKOLJU, 
V DRUŽBI VRSTNIKOV. 

OB VODENJU TER PODPORI STROKOVNO 
USPOSOBLJENIH ODRASLIH BI 

PRIDOBIVALI TISTE RAZNOVRSTNE IZKUŠNJE, 
KI SO POMEMBNE ZA ŽIVLJENJE. 

 
PONUJAMO DEJAVNOSTI, KI NASTAJAJO NA OSNOVI POBUD OTROK, 

VZGOJITELJEV, STARŠEV TER ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA … 
 

ZAVEDAMO SE ODGOVORNOSTI IN OBVEZNOSTI, 
KI JIH S TEM SPREJEMAMO DO OTROK, 

DO STARŠEV OZIROMA DRUŽIN IN DRUŽBE. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                            

 

 
 
 
 
 
 
 

Cilj in namen nas vseh, 
ki v vrtcu delamo z otroki in za otroke, 

skupaj s starši je: 
 

USTVARJANJE POGOJEV ZA SPROŠČENO, 
USTVARJALNO IN VARNO OTROŠTVO. 

RAZVIJANJE SPOSOBNOSTI ZA ZADOVOLJEVANJE BIOLOŠKIH, INTELEKTUALNIH, GIBALNIH IN SOCIALNO-ČUSTVENIH POTREB. 
RAZVIJANJE SPOSOBNOSTI MEDSEBOJNEGA SPOŠTOVANJA VSEH IN VSAKEGA UDELEŽENCA VZGOJNEGA-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA. 

RAZVIJANJE SPOSOBNOSTI ZA DOGOVARJANJE, 
SODELOVANJE IN UPOŠTEVANJE RAZLIČNOSTI. 

RAZVIJANJE EKOLOŠKE ZAVESTI, 
LJUBEZNI DO NARAVE IN ŽIVLJENJA. 

NEGOVANJE IN SPODBUJANJE RADOVEDNOSTI, DOMIŠLJIJE, INTUICIJE, RAZISKOVALNEGA DUHA IN NEODVISNEGA MIŠLJENJA. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            

 

 
 
 
 

 
 
 
 

OSNOVNI PODATKI O VRTCU: 
 

IME VRTCA: 
Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, ENOTA VRTEC 

Sedež vrtca: Šolska pot 9, 1433 Radeče 

Ravnateljica: Jana Wetz, prof., tel. 03 56 80 102 

Pomočnica ravnateljice: Metka Zahrastnik, tel. 03 56 80 122 

 

Administratorka in knjigovodja: Sanda Brečko, tel. 03 56 80 101 

E-naslov: os.vrtecradece@gmail.com 

Kuhinja: Tatjana Župevc, tel: 03 56 80 108 

E-naslov: kuhinja.os.radece@guest.arnes.si 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:os.vrtecradece@gmail.com


                                            

 

 
PREDSTAVITEV ENOT VRTCA: 

 
ENOTA BIBA BAJA, Kolenov graben 6 

Telefon: 03 56 80 123 

* enota vrtca se nahaja med bloki in ima štiri igralnice ter lepo igrišče s primernimi igrali za plezanje, guganje, igro v mivki; 

* enota ima razdeljevalno kuhinjo. 

 
ENOTA ČIRA ČARA, Šolska pot 9 

Tel.: 03 56 80 122 
Spodnje nadstropje: 059 337 448 
Zgornje nadstropje: 059 337 481 

*nova enota vrtca se nahaja v neposredni bližine osnovne šole, med igriščema, šolo in športno dvorano. Ima šest igralnic za otroke prvega in drugega 
starostnega obdobja, dva velika osrednja prostora, ki jih imenujemo »TRG«, igrišče na strehi, sodobno opremljeno, polsenčno igrišče pred enoto. 

* enota ima centralno kuhinjo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            

 

 
 

PROGRAMI VRTCA 
 

v obeh enotah izvajamo 
 

DNEVNI PROGRAM: OD 6 DO 9 UR, 
za I. starostno obdobje: od 1 do 3 let, 

za II. starostno obdobje: od 3 let do vstopa v šolo. 
 

POLDNEVNI PROGRAM: OD 4 do 6 UR, (OD 7.00 DO 13.00), 
za I. starostno obdobje: od 1 do 3 let, 

za II. starostno obdobje: od 3 let do vstopa v šolo. 
 

• v enoti vpisujemo otroke prvega in drugega starostnega obdobja; 

• vpis otrok za naslednje šolsko leto je v mesecu marcu; 

• vključujemo otroke z dietno prehrano, predpisano od zdravnika; 

• upoštevamo tudi versko usmerjenost in vegetarijanstvo. 
 

POSLOVALNI ČAS V OBEH ENOTAH JE OD 5.30 DO 16.00 
 

PŠ SVIBNO: CICIBANOVE URICE 
Telefon: 03 56 80 130 

• enota se nahaja v prostorih Podružnične šole Svibno; 

• 1 krat tedensko izvajamo krajši program – Cicibanove urice za otroke od 3 do 6 let; 

• vpis v krajši program za naslednje šolsko leto je v marcu; 

• program poteka od septembra do junija; 

• malico otroci prejmejo v PŠ Svibno. 
 
 
 
 



                                            

 

 
 
 

PRISOTNOST OTROK NAD 9 UR 
 

Za prisotnost otrok nad 9 ur, plačajo starši stroške vzgoje in varstva kot dodatek, ki ga določi občinski svet. 
 

VARSTVO PO URAH 
 

Za občasno varstvo otrok, ki so vpisani v poldnevni program, in to ob nujnih primerih v poslovalnem času vrtca. 
 

ZNAČILNOSTI PROGRAMOV 

Načrtovanje vzgojnega dela pomeni načrtovanje celotnega življenja v vrtcu. Osnova za načrtovanje vzgojnega dela je spoznanje, da otrok dojema svet 

celostno, da se razvija in uči v povezavi s socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu, v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno identiteto in pripadnost in se 

srečuje z drugačno socialno konstrukcijo sveta. Predšolske programe izvajamo na osnovi javno veljavnega nacionalnega programa za otroke – Kurikuluma za 

vrtce, ki ga je marca leta 1999 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. V njem so opredeljena načela in cilji, ki jim sledimo pri izvajanju in 

vrednotenju. V delo z otroki pa vnašamo tudi elemente koncepta Reggio Emilia, ki smo jih v letih od 2008 do 2013 spoznali kot nadgradnjo oziroma 

oplemenitev že obstoječega Kurikuluma za vrtce. 

METODE DELA V VRTCU 

Otrokom nudimo številne možnosti za igro in učenje v skupini, v paru in individualno. Skrbimo, da imajo otroci primerna vzgojna sredstva, da so dejavnosti 

organizirane in vodene tako, da so za otrokov razvoj spodbudne. Spodbujamo radovednost, ustvarjalnost, funkcionalno in izkustveno učenje, učenje za 

samostojnost, za zdravo življenje. Otroci spoznavajo raznolikost našega okolja. Učimo jih ohranjanja lepote narave. Posebno pozornost namenjamo gibanju, 

spodbujamo naravne oblike gibanja, razvijamo spretnosti z žogo, s kolesom, plavanje, sankanje in smučanje. 

Dejavnosti načrtujemo v obliki tem, ki jih izberemo na osnovi interesa in želja otrok, nekega dogodka, pojava, situacije. Temo z izhodiščem izbere in ponudi 

vzgojiteljica, v skladu s kurikulumom in razvojnimi značilnostmi otrok. Prvobitnost otroštva so čutila, zato izbiramo dejavnosti, kjer otroci razvijajo vsa čutila in 

si tako pridobivajo številne izkušnje, ki so osnova vsemu nadaljnjemu delu. 



                                            

 

 

 

 

 

 



                                            

 

 

»NEKAJ VEČ …« 

SPODBUJANJE LASTNE AKTIVNOSTI 

Ustvarili bomo takšno okolje, v katerem se bodo otroci počutili varne in v katerem bo vsak posameznik izražal svoje želje in interese ter v 

katerem si bodo otroci skozi lastno aktivnost pridobivali nove izkušnje, znanja, spretnosti in navade. 

RAZVIJANJE PSIHOSOCIALNE KOMPETENCE S SOCIALNIMI IGRAMI IN SOCIALNIH VEŠČIN 

Socialnih veščin se je potrebno naučiti tako kot vseh drugih spretnosti. 

Smernice socialnega učenja poudarjajo potrebo po specifičnih učnih priložnostih, ki otroke spodbujajo k uporabi socialnih spretnosti, z 

izražanjem njihovega lastnega pogleda na odnose, ob upoštevanju primernih oblik medosebnih interakcij v različnih socialnih kontekstih. 

Poskušali bomo doseči, da se bodo otroci popolnoma sprostili in si pridobili večje zaupanje vase, skupaj bomo poiskali posameznikova močna 

področja, da se bo vsak posameznik izkazal v skupini, da si bo našel svoj prostor v skupini in se potegnil iz anonimnosti. Namensko bomo izbirali 

igre, ki bodo ustrezale značilnostim otrok v posamezni skupini, ter tako zavestno dosegali spremembe na ravni socialnega in čustvenega razvoja 

posameznika ter funkcioniranja skupine. 

GIBANJE IN POMEN GIBANJA ZA OTROKOV RAZVOJ 

Skozi gibanje se otrok celostno razvija, se uči, sprosti, veseli in spoznava samega sebe in druge. Večina gibalnih aktivnosti se odvija v sklopu 

otroške igre, zato je igra za otroka sredstvo gibalnih aktivnosti in osrednja spoznavna dejavnost. Gibalna igra je aktivnost, s katero otrok 

zadovoljuje svoje biološke in socialne potrebe. Gibanje vpliva na celosten razvoj otroka : razvija čutila, omogoča pridobivanje izkušenj, razvija 

domišljijo, vpliva na intelektualni razvoj, učinkuje na razvoj osebnostnih lastnosti, socialni razvoj (samostojnost, premagovanje težav). 

V želji po novem načinu dela, pridobivanju novih spoznanj, izkušenj in osebne rasti, smo se odločili za izvajanje zanimivih gibalnih dejavnosti v 

šol. letu 2022/23. Otroke želimo z različnimi miselnimi izzivi (uganke, slike) spodbuditi k samostojnemu iskanju rešitev in izvajanju gibanja. S tem 

želimo, da otroci z gibanjem krepijo svoje razmišljanje, uresničujejo svoje ideje, pri tem pa doživljajo ugodje, zadovoljstvo, veselje, željo po 

ponovnem sodelovanju. 

Zelo velik poudarek bomo dali upoštevanju značilnosti in sposobnosti posameznika. Otroke bomo pohvalili za prizadevanje in minimalni 

napredek, tako da bo vsak posameznik zaznal svoj napredek in ga bo lahko doživel kot uspeh. 



                                            

 

PORAJAJOČA SE PISMENOST 

Pri izvajanju ciljev na posameznih področjih kurikuluma in v celotnem času bivanja malčkov/otrok v vrtcu (tudi v času prikritega kurikuluma) se 

”okrepi” dejavnosti spodbujanja razvoja in učenja govora otrok in dejavnosti predopismenjevanja oziroma porajajoče se pismenosti (npr. širjenje 

besednjaka, sporazumevalnih zmožnosti, pripovedovanja, simbolnih pretvorb, socialnih interakcij, drobno gibalnih spretnosti …).” 

Sledili bomo ciljem: razvijanje predbralnih in predopismenjevalnih sposobnosti v povezavi z različnimi področji kurikuluma (gibanje, mediji, 

narava, družba, matematika …), razvijanje in doseganje višje ravni psihosocialnih kompetenc, spodbujanje metajezikovnih in imaginacijskih 

zmožnosti. Razvijali bomo pozitiven odnos do drugih in drugačnih; spodbujali pozitivno vrednotenje raznolikosti ter udejanjali načelo 

solidarnosti in pomoči. Sodelovali bomo s knjižnico in izvajali projekt; Knjižni moljček. 

Ves čas pa se bomo trudili z lastnim vzgledom pritegniti otroke k dejavnostim, ki spodbujajo predbralne in predopismnenjevalne spretnosti. 

NTC UČENJE − SPODBUJANJE RAZVOJA UČNIH POTENCIALOV OTROK V PREDŠOLSKEM OBDOBJU) 

Preko programa NTC učenje bomo v vsakodnevno delo z otroki sistematično vnašali elemente, ki dokazano spodbujajo mentalni razvoj otrok. 

Krepili bomo vaje, kjer bodo otroci razvijali ravnotežje, koordinacijo, spretnost rok in prstov in prilagoditev očesa. Spodbujali jih bomo pri igri 

spomina, igri s simboli in glasbenih dejavnostih ter reševanju ugank in problemskih vprašanj. 

Telesno-gibalne igre bomo krepili z veliko bivanja na prostem, hojo in tekom po valovitem terenu, preskakovanjem, plazenjem (otrok naj bo 

veliko bos), vrtenjem okoli svoje osi, veliko različnega skakanja (kot po postelji, trampolinu …), plezanje po stolih, drevesih, ostalih plezalih ter 

vaje za ravnotežje (hoja po gredi, robnikih, klopeh, črtah …). 

KONCEPT REGGIO EMILIA 

Koncept Reggio Emilia je sodoben (postmoderen) koncept predšolske vzgoje, katerega cilj je vzgojiti otroke v kritične mislece in varuhe 

demokracije. Temelji na človekovih in otrokovih pravicah, demokratičnih vrednotah in pravni državi ter zagovarja pluralnost vednosti in 

konceptualno integracijo različnih znanosti. 

Temelje pedagoškega koncepta Reggio Emilia predstavljajo naslednja izhodišča: vpetost vrtca v kulturo okolja, različnost otrok, razvoj in uporaba 

vseh čutov v spoznavnem procesu, spodbujanje in omogočanje različnih oblik izražanja, prednost učenja pred poučevanjem, kakovostna 

interakcija in komunikacija, timsko delo vzgojiteljev in ostalih delavcev v vrtcu, projektno delo, dokumentacija in arhiviranje izdelkov ter življenja 

in dela v vrtcu, prostori v vrtcu: vrtec je prostor, ki omogoča stike med odraslimi in otroki ter predstavlja okolje, kjer naj se dobro počutijo otroci, 

vzgojitelji in starši, zato je prostor 'tretji vzgojitelj. 

 



                                            

 

 
 

» KO SVET POSTANE IGRALNICA« 
 

EKO ŽIVIMO 

Osnovni namen je, da otroci ob različnih aktivnostih pridobijo nova spoznanja o naravi (živa, neživa) ter pozitiven odnos do nje. 

Najpomembnejša naloga je naravoslovje v srečanju z okoljem, v katerem se otroci gibajo in živijo. V tem okolju otroci začnejo odkrivati, doživljati 

in spoznavati, hkrati pa razvijajo lastne miselne sposobnosti in se osebnostno razvijajo. 

 

 

ZDRAVO ŽIVIMO 

ZDRAVJE V VRTCU 

Vsi bomo zavezani h krepitvi in varovanju zdravja. V letošnjem vrtčevskem letu se bomo zaradi koronavirusa še bolj posvetili temam v zvezi s 

preventivo, higieno rok, kašlja in le-to postavili med svoje prioritete. 

Tradicionalni slovenski zajtrk – medeni zajtrk, ki bo to leto potekal v mesecu novembru 2022, v sklopu tradicionalnega slovenskega zajtrka. 

Medeni zajtrk je nastal s ciljem osveščanja o pomenu čebel in prednostih lokalno pridelanih živil. 

Kot vsako leto bomo ob tradicionalnem zajtrku z otroki pripravili vrsto aktivnosti, povezanih s čebelarstvom in medom. 

SPROSTITVENE TEHNIKE 

Eft tehnika (tapkanje) 

Eft tehnika je čudovito in zelo preprosto orodje, ki je lahko vsakomur v veliko pomoč pri reševanju negativnih čustev in situacij. S tapkanjem se 

otroci lahko učinkovito znebijo stresa, strahov in fobij, travm, jeze in žalosti. 

Bachovi cvetni plesi 

Ob Bachovih cvetnih plesih se celotno bitje, naše telo, naša čustva, naš um in naš duh, nauči razumeti sporočilo, ki ga nosi posamezni cvet. Med 

plesi naša čustva pridejo na plano in to nam omogoči, da jih ne samo doživimo, temveč tudi opazujemo, raziščemo razumemo. 

Pravljična joga in tibetančki 

Joga je starodavna indijska veda, ki združuje telo in duha, hkrati pa izhaja iz naravnih gibov, ki so najmlajšim zelo blizu. Sodobni način življenja tudi 

otrokom vse bolj omejuje gibalno svobodo, gibanje pa je za njihov telesni in duševni razvoj nujno. 



                                            

 

 

PROJEKT ZOBEK BOBEK 

Vloga zobozdravstvene preventivne sestre, ki prihaja v vrtec, je, da spodbudi k zdravemu načinu prehranjevanja, zmanjšanja strahu pred posegi v 

zobozdravstvu ter pomaga k izboljšanju tehnike čiščenja zob. 

V letošnjem letu si bomo v vseh oddelkih vrtca usta in zobe splakovali z vodo. Če bo mogoče, bomo v skupino povabili preventivno službo in si v 

starejših oddelkih enkrat dnevno umivali zobe. 

VARNO S SONCEM 

Namen je osveščanje otrok in staršev o nevarnosti ultra vijoličnega sevanja, pravilna zaščita pred sončnimi žarki z uporabo pokrival in ohlapnih 

oblačil iz lahkih materialov, ki naj pokrivajo čim večji del telesa, iskanje in zadrževanje v senci (naravna in umetna senca), otrok odkriva in 

spoznava lastnosti sončnih žarkov: svetlobe, toplote, zdravju škodljivih in koristnih posledic in vzgoja otrok k pravilnemu samozaščitnemu 

ravnanju. 

 

 GIBAMO – MIGAMO 

GIBALNI/ŠPORTNI PROGRAM MALI SONČEK 

Njegov namen je v vrtcu obogatiti program na področju gibanja s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo 

prijetna in prilagojena otroku. 

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih 

ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. 

SIMBIOZA SKUPNOST 

Simbioza skupnost je mreža organizacij in skupno ime za sodelovanje v različnih projektih, ki podpirajo temeljne vrednote medgeneracijskega 

sodelovanja, prostovoljstva in vseživljenjskega učenja. Projekt Simbioza skupnost je nadgradnja projekta Simbioza gibanja, ki lahko v lokalnem 

okolju izvajajo različne medgeneracijske aktivnosti. 

 

 

 

 

 



                                            

 

 

 

BIBARIJE, ČVEKARIJE, IGRARIJE 

“CEKRČEK” BIBE ČARE 

Knjiga in branje oz. pripovedovanje nista cilj, temveč sredstvo za doseganje določenih rezultatov. S vsakodnevnim branjem in pogovarjanjem z 

otrokom, ustvarjamo temelje za zdravo osebnost in razvijamo predbralne in predpisne zmožnosti, ki so zelo pomembne za nadaljnji intelektualni 

razvoj otrok. 

 

CICI VESELA ŠOLA 

V okviru cici vesele šole bodo otroci 7., 8. in 9. oddelka celo leto reševali naloge. 

Ob koncu šolskega leta bodo preverili svoje znanje na ciciveselošolskem dnevu, ki bo v maju 2022. Vsi sodelujoči otroci dobijo cici pohvalo – 

diplomo z modrim medvedkom. 

PROJEKT ZGODNJE UČENJE ANGLEŠČINE 

Otroci so v zgodnjem starostnem obdobju zelo dojemljivi za slušno podobo jezika, zato je temeljna spretnost, ki jo razvijamo na tej stopnji, slušno 

razumevanje tujega jezika. V tem obdobju učenja tujega jezika je jezikovni vnos pri učencih bistveno večji kot iznos. Sestavni del procesa učenja je 

tudi t. i. tiho obdobje, ko učenci jezik samo sprejemajo. Učenci ogromno akumulirajo, kopičijo. Vsebine bodo povezane s kurikulom vrtca in 

projektom Pomahajmo v svet. Otroci bodo cilje usvajali po pristopu clil, saj se na ta način najbolj približamo naravnemu usvajanju jezikov. 

POMAHAJMO V SVET 

Projekt temelji na zavedanju lastne identitete, spoznavanju Slovenije in drugih kultur ter civilizacij, skrbi za socialno pravičnost, spodbujanju 

interakcij med otroki in razvoju socialnih veščin. 

Izkušnje in znanje, ki jih bodo majhni in veliki pridobili v projektu »Pomahajmo v svet«, naj bi jih vodile k razumevanju, razumevanje pa k 

sprejemanju. Projekt »Pomahajmo v svet« bo tesno povezan z zgodnjim učenjem angleščine. 

 

 

 

 

 

 



                                            

 

 

 

BIBA ČARA POJE, PLEŠE IN RAJA 

POJTE, POJTE DROBNE PTICE 

Je skupno tedensko prepevanje, ob katerem poleg prepevanja, učenja in utrjevanja pesmic, artikuliramo, razvijamo ustni aparat, krepimo socialne 

veščine in se zabavamo. 

OFS − OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA RINGA RAJA 

Skozi leto z otroki izvajamo različne igre, s katerimi utrjujemo ritem, igre za slušno pozornost, izštevanke, šaljivke, zbadljivke, pripravljam jih na 

odrsko igro, prilagojene plese itd. Najpomembnejše je, da otroci v programu uživajo, se družijo, sklepajo nova poznanstva in prijateljstva, si 

pomagajo ter skozi igro na nezavedni ravni osvajajo znanja. 

 

PEVSKI ZBORČEK 

Ob petju otroških pesmi in poslušanju glasbe, ob izvajanju glasbeno-didaktičnih iger in ob igranju z lastnimi in malimi ritmičnimi instrumenti, se 

otroci čustveno plemenitijo, bogatijo in sproščajo. Razvijajo se jim glasbene sposobnosti, sklepajo prijateljstva, v življenje pa jim z glasbo vnesemo 

radost in veselje. 

Zborček je namenjen otrokom od štirih let naprej. Nastopali bomo na različnih prireditvah vrtca in domačega kraja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            

 

 
» DOGAJA SE« 

 
 

  ČASOVNICA OPIS 

1. PRAZNOVANJE 

ROJSTNIH DNI 

ČEZ CELO 

ŠOLSKO 

LETO 

Na dan rojstnega dne bomo slavljencu voščili in zapeli. Zadnji petek v mesecu pa bomo na vrata 

igralnic izobesili plakate z imeni slavljencev. V matični igralnici, v avli ali na prostem bomo 

pripravili dejavnosti v povezavi z gibanjem. Slavljence bomo pri dejavnostih fotografirali in 

fotografijo kot darilo poslali na e-mail staršem. 

2. ROŽNATI 

OKTOBER 

OKTOBER 

2022 

Z različnimi dejavnostmi in dekoracijo se bomo pridružili Združenju Europa Donna Slovenija. 

2. TEDEN OTROKA OD 3. 10. 

DO 9. 10. 

2022 

Osrednja tema letošnjega Tedna otroka, je »Skp se mava dobr«, kar je tudi naslov pesmi pri 

otrocih zelo priljubljenega NIPKE-ja. Prijateljstvo je nekaj, po čemer otroci najbolj hrepenijo, da se 

imajo dobro s sovrstnikom, ki mu lahko zaupajo, zato se tokrat osredotočamo na pomen 

povezanosti, druženja, prijateljstev, pogovarjanja v živo, skupnih dogodivščin, sproščenosti in 

zabave. 

V okviru tedna otroka bomo strokovni delavci vrtca v dopoldanskem času pripravili različne 

dejavnosti. 

 

3. PRAZNOVANJE 

10.ROJSTNEGA 

DNE VRTCA 

ČIRE ČARE 

6. 10. 2022 Ob 10. obletnici vrtca Čire Čare bomo pripravili popoldansko prireditev in praznovali in rajali ob 

rojstnem dnevu našega vrtca. 

4. TRADICIONALNI 

SLOVENSKI 

ZAJTRK 

18. 11. 

2022 

V okviru projekta Živimo zdravo, bomo pripravili Tradicionalni slovenski zajtrk. 

4. PRAZNIČNI 

DECEMBER in 

DRUŽINSKI 

PRAZNIK 

DECEMBER 

2022 

Ves mesec bodo potekale različne dejavnosti na temo praznovanja, druženja majhnih in velikih, 

izdelave vizitk in novoletne dekoracije, ogled predstave, prihod dedka Mraza in obdaritev otrok. 

Vrtec bo sodeloval na praznični tržnici, mladi glasbeniki Glasbene šole Laško - Radeče pa nam 

bodo pripravili koncert za enoto ČIRA ČARA. 

https://www.youtube.com/watch?v=349NVYezYOA&list=RD349NVYezYOA&start_radio=1


                                            

 

5. DNEVI 

KULTURE 

7. 2. 2023 V mesecu kulture bomo več časa posvetili umetniškemu raziskovanju, ustvarjanju in  izražanju. 

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku bo 7. februarja v enoti ČIRA ČARA 

6. PUSTNO 

RAJANJE 

21. 2. 2023 Pust je dan, ko se našemimo in vživimo v vlogo naših junakov. Ta dan ni nič narobe, če so otroci 

oblečeni tako, kot si SAMI ŽELIJO. 

Pripravili bomo pustno rajanje, izbor naj mask in pustno povorko. 

7. GREGORJEVO 10. 3. 2023 Dan, ko se ptički ženijo, bo skupno pozno popoldansko spuščanje gregorčkov – ekosvečk po Savi 

8. DNEVI 

ODPRTIH VRAT 

V OBEH 

ENOTAH 

OD 6. 3. 

DO 10. 3. 

2022 

Dnevi odprtih vrat bodo za vse »velike«, ki želijo vpisati svoje »majhne« v vrtec, potekali drugi 

teden v marcu 2023, od 9.30 do 10.30. 

9. PLAVALNI 

TEČAJ 

Mesec 

april/maj 

Plavalni tečaj izvajamo v sklopu športnega programa Mali sonček za vse otroke, ki gredo naslednje 

šolsko leto v šolo. 

9. SVETOVNI DAN 

ZEMLJE 

21. 4. 2023 Praznovanje bo potekalo v petek, 21. aprila 2023. Potrudili se bomo na prav poseben način 

praznovati “rojstni dan” naše Zemlje. Vključili bomo otroke vseh skupin in jih njihovi starosti 

primerno vključili v dejavnosti, povezane z ohranitvijo zdravega planeta Zemlje. 

10. SPANJE V 

VRTCU ALI NA 

MAGOLNIKU 

Mesec maj Otroci najstarejših skupin vsako leto eno noč preživijo v vrtcu ali na Magolniku. Noč, preživeta s 

prijatelji, je nepozabna in igriva dogodivščina. 

10. DAN BIBE ČARE Mesec junij V mesecu juniju vsaka skupina pripravi zaključno prireditev za starše. Pripravijo kratko 

predstavitev dela v skupini, igrarije in zaključno zabavo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
PREHRANA IN ZDRAVJE 

 
Prehrano otrok izpopolnjujemo tako v pestrosti kot kakovosti priprave. Veliko pozornost namenjamo zdravi prehrani in kulturnemu 

prehranjevanju, v čemer sta vlogi vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice odločilnega pomena. 
 

V kuhinji imamo dobro vpeljan HACCP sistem z vzpostavljenimi notranjimi kontrolami. 
Kosila, zajtrke in popoldanske malice pripravljamo v centralni kuhinji šole in enote ČIRA ČARA, od koder vozimo hrano v enoto BIBA BAJA. 

Skrbimo tudi, da otroci zaužijejo dovolj tekočine. Ves čas bivanja v vrtcu imajo na razpolago vodo ali nesladkan čaj in sadje. 
 

Za otroke s prehranskimi alergijami in drugimi zdravstvenimi posebnostmi pripravljamo dietno prehrano na podlagi zdravniškega potrdila ter seznama 
prepovedanih in dovoljenih živil. Upoštevamo tudi versko usmerjenost in vegetarijanstvo. 

Vzdržujemo čisto, varno in zdravo bivalno okolje. Skrbimo za redno in ustrezno prezračevanje prostorov. Otrokom omogočamo dovolj gibanja in bivanja na 
prostem. 

Ob pojavu infekcijskih obolenj upoštevamo navodila strokovnjakov, ob poškodbah pa z ustrezno izobraženim kadrom nudimo prvo pomoč. 
 
 
 
 
 



                                            

 

 

SVETOVALNO DELO 

Naloge in cilji svetovalnega dela se izvajajo v skladu s Programskimi smernicami za svetovalno službo v vrtcu ter glede na dogovore z vodstvom vrtca in s 

strokovnimi delavci. Svetovalna služba v vrtcu v ta namen opravlja svetovalno delo z otroki, s strokovnimi delavci in starši ter sodeluje z vodstvom vrtca in z 

zunanjimi ustanovami. Pri svojem delu svetovalna služba sledi temeljnim načelom svetovalnega dela: načelo dobrobiti otroka, načelo prostovoljnosti in načelo 

zaupanja. 

Pomoč staršem pri reševanju problemov: 

• posvetovanje ob vključitvi otroka v vrtec, 

• posvetovanje ob vstopu otroka v šolo, 

• posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju,, 

• posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (razveza, selitev, smrt, zdravstvene težave, socialno-ekonomske stiske), 

• razumevanje in pomoč pri odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter 

stisk (težave pri hranjenju, spanju, močenje postelje, nemirnost, strah, agresivno vedenje), 

• svetovanje o spodbujanju razvoja nadarjenega otroka, 

• svetovanje o možni pomoči otroku s posebnimi potrebami (npr. težave z motoriko, koncentracijo, govorne težave). 

 
 

E ASISTENT 
 

S septembrom v vrtec uvajamo portal za komuniciranje med vrtcem, vzgojiteljico in staršem – eAsistent, ki je za starše brezplačen. Starši prejmete geslo za 

vstop na prvem roditeljskem sestanku. Prav tako uvajamo tudi nov sistem odjave prehrane. Ta bo možna samo preko eAsistenta ali v nujnih primerih na 

številko 035680108. Odjavo prehrane uredite tako, da preko eAsistenta vzgojiteljici vašega otroka sporočite odsotnost. Ko vzgojiteljica odsotnost potrdi, se 

avtomatsko odjavi tudi prehrana za tisti dan. Za pravočasno odjavljeno prehrano se šteje, če je bila otrokova odsotnost sporočena najkasneje do 8. ure zjutraj 

na dan odsotnosti. 



                                            

 

 
 
 

NA POTI RASTI VAŠEGA OTROKA SMO SKUPAJ VI IN MI. 
 

Vaša odločitev, da nam svojega otroka zaupate v vzgojo in varstvo, je za nas obveza, da izpolnimo vaša pričakovanja. 
Vrtec družini nudi storitve, ne posega pa v njeno sfero intimnosti oziroma pravice staršev. 

ZA DOBRO RAZUMEVANJE SE V VRTCU zavezujemo, da bomo strokovno in prijazno skrbeli za vašega otroka. 
Z vami bomo sodelovali na: 

• sestanku staršev otrok novincev (junij), 

• oddelčnih roditeljskih sestankih dvakrat letno, 

• individualnih pogovorih s starši od oktobra do maja (vsak drugi četrtek v mesecu od 16. ure – 17. ure), 

• druženjih otrok, staršev in strokovnega osebja vrtca trikrat letno (v oktobru, decembru in juniju), 

• s sodelovanji staršev pri neposrednem vzgojnem delu in drugih aktivnostih, (po dogovoru), 

• na Svetu staršev dva do trikrat krat letno (september, februar, junij). 
 

VPIS V VRTEC 
opravite skladno s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec (objavljen na spletni strani vrtca Radeče). V vrtec vpisujemo novince v mesecu marcu za vsako 
šolsko leto posebej. Razpis najdete na vidnih mestih v obeh enotah vrtca, na video straneh radeške kabelske televizije, v Radečah na javnih mestih za 
obvestila in na spletni strani vrtca. Teden odprtih vrat za novince določimo z LDN-jem vrtca predvidoma drugi teden v marcu, od 9.30 do 10.30 v obeh 

enotah vrtca. 
Otroke vpisujemo v vrtec na podlagi prijave, ki jo oddate starši ali zakoniti zastopniki. Dobite jo na spletni strani vrtca, na upravi vrtca ali pri strokovnih 

delavcih vrtca. V primeru prevelikega števila vpisanih otrok o sprejemu v vrtec odloča komisija po Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec, ki ga predlaga Svet 
zavoda, sprejme pa Občinski svet Občine Radeče, objavljen na spletni strani vrtca Radeče. Če vrtec ni polno zaseden, sprejmemo vse prijavljene otroke. 
Starši v juniju prejmete pisno povabilo na sestanek novincev. Vsi starši, ki boste v septembru vključili otroka v vrtec, v sredini julija, po pošti prejmete 

Pogodbi med vrtcem in starši in podpisan izvod v 
predpisanem roku vrnete. S podpisom pogodbe je otrok vključen v vrtec. 

 
V sredini avgusta straši po pošti prejmete povabilo na prvi roditeljski sestanek. 

Otroci začno obiskovati vrtec z dnem sprejema, ki se določi ob podpisu Pogodbe med vrtcem in starši. Starši jo podpišete najprej en 
mesec pred vključitvijo otroka v vrtec. V vrtec sprejmemo otroke tudi med šolskim letom, vendar le v oddelke, kjer so prosta mesta. 

Med letom lahko prestavimo otroke v drugi oddelek s soglasjem staršev. 



                                            

 

 
 
 

ZDRAVNIŠKO POTRDILO 
 

Z novim šolskim letom 2022/23 pediatri izdajajo za vstop v vrtec nova zdravniška potrdila, ki so poenotena in predpisana s strani Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za zdravje. Izpolnjen obrazec prejmete pri izbranem pediatru. 

Zdravniško potrdilo oddate na prvem roditeljskem sestanku v avgustu, oz. najkasneje prvi dan vstopa v vrtec. Otroka brez zdravniškega potrdila ne 
sprejmemo v vrtec. V vrtcu otrokom ne dajemo nobenih zdravil (razen v primeru potrdila in navodila zdravnika). 

 
IZPIS IZ VRTCA 

se opravi skladno s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec (objavljen na spletni strani vrtca Radeče). Starši lahko izpišete otroka iz vrtca z izpisnico, ki jo dobite 
v upravi oz. na spletni strani vrtca najmanj 7 dni pred nameravanem izpisom. Vlogo za izpis otroka iz vrtca morata podpisati oba starša. Pred izpisom je 

potrebno poravnati vse zapadle obveznosti. 
 

VLOGA ZA REZERVACIJO ZARADI POČITNIŠKE ODSOTNOSTI 
OTROKA V VRTCU 

V času od 1. julija do 31. avgusta lahko starši otrok enkrat letno uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka. Rezervacijo lahko starši uveljavijo 
za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca. Rezervacijo so starši dolžni 

pisno napovedati na upravi vrtca najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Za mesec, ko starši uveljavljajo 
rezervacijo, je prispevek staršev 40 % prispevka, ki ga starši plačujejo po lestvici za program, ki ga otrok obiskuje. 

Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Radeče po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo 
rezervacijo , če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene 

programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa. 
 

Staršem ni potrebno izpolnjevati nove vpisnice in prinesti novega zdravniškega potrdila. 
 

IZJAVA ZA SPREMSTVO OTROKA IZ VRTCA 
Otroci morajo imeti na poti v vrtec in domov spremstvo. Spremljevalci so lahko tudi otroci, stari od 10 do 14 let, če tako dovolijo starši otroka. Dovoljenje za 

spremljanje otroka iz vrtca starši potrdijo s podpisom izjave, ki jo prejmejo pri vzgojiteljici oddelka. 
 

 



                                            

 

 
 

OBVEZNOSTI STARŠEV 
 

Dolžnost staršev je da: 
• pri prihodu in odhodu v vrtec upoštevajo hišni red in poslovalni čas; 

• ob prihodu v vrtec otroka oddajo osebi, ki otroke sprejema; 
• odsotnost otroka javijo do 8. ure zjutraj; 

• med 8.00 in 12.00 ne motijo strokovnih delavcev s telefonskimi pogovori ali obiski (samo nujno); 
• redno poravnavajo vrtcu mesečno izstavljen račun, v roku, določenem na računu, v skladu z višino plačila, ki jim ga je določil krajevno pristojni Center za 

socialno delo z odločbo ter veljavno ceno programa, v katerega je otrok vključen. V primeru zamude plačila vzgojnine vrtec zaračuna zakonite zamudne 
obresti. Za izstavljanje računov, nadzor nad plačili, pripravo opominov je zadolžena 

knjigovodja in administratorka, za izterjavo dolgov od neplačnikov pa svetovalna delavka ali zunanja sodelavka. Neporavnane obveznosti bo vrtec izterjal v 
postopkih izvršbe; 

• upoštevajo poslovalni čas vrtca. Staršem, ki po otroka ne prihajajo pravočasno, se k ceni programa prišteje dodatno plačilo v višini 6,25 € za vsako začeto uro 
nad 9 ur bivanja otroka v vrtcu; 

• ima otrok ob prihodu in odhodu iz vrtca spremstvo staršev oz. pooblaščenih oseb; 
• v primeru nalezljivih otroških bolezni to takoj sporočijo strokovnim delavkam vrtca; 
• v vrtec pripeljejo otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe in drugih; 

• najkasneje na dan vstopa otroka v vrtec vzgojiteljici izročijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka; 
• ob sprejemu otroka opozorijo na njegove posebnosti oz. priložijo 

navodilo zdravnika; 
• najmanj 7 dni pred izpisom otroka iz vrtca, pisno najavijo izpis 

• uredijo vse formalnosti v zvezi s postopkom za sprejem otroka v vrtec in jamčijo za resničnost podatkov; 
• upoštevajo navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah; 

• so otroci obuti in oblečeni vremenu in napovedanim dejavnostim primerno; 
• mlajše otroke postopno uvajajo v vrtec ob svoji prisotnosti in v dogovoru s strokovnima delavkama oddelka; 
• sproti obveščajo strokovni delavki o spremembi podatkov o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v vrtcu; 

• se zanimajo za otrokov razvoj in se vključujejo v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem; 
• čim prej pridejo po otroka, če jih pokličemo v primeru obolelosti ali poškodbe; 

• otrokom ne dovolijo prinašati v vrtec stvari, ki bi lahko ogrozile njihovo varnost in zdravje drugih otrok (žvečilni gumi, ogrlice, 
frnikule, lasnice …), dragocenih stvari in igrač, ker ne moremo odgovarjati zanje. 



                                            

 

 
 
 
 

PRAVICE OTROK 
 

Otrokom, vključenim v vrtec, država zagotavlja optimalni razvoj, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in 
duševno konstitucijo. Življenje in delo v vrtcu mora omogočati otrokom zahtevo po enakih možnostih z upoštevanjem razlik in pravice do izbire programov 

in drugačnosti. 
Javni vrtci so svetovno-nazorsko nevtralni. 

Otroci imajo pravico, da mi odrasli ves čas sledimo nalogam s katerim otrokom: 

• omogočimo in spodbujamo aktivno, ustvarjalno ter( v skladu z zmožnostmi) samostojno učenje; 

• pridobivanje konkretnih izkušenj uresničevanja temeljnih človekovih (otrokovih) pravic in demokratičnih načel; 

• upoštevati otroka kot individuum in skrbeti za spoštovanje zasebnosti; 

• omogočamo, da razvijajo svoje sposobnosti, nadarjenost in kompetence ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobij; 

• spodbujamo strpnost kot eno občih kulturnih in civilizacijskih vrednot sodobnih demokratičnih družb; 

• zagotavljamo varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje; 

• omogočimo, da pridobivajo znanje na različnih področij znanosti ter se seznanjajo z vsebinami iz vsakdanjega življenja; 

• razvijajo zavesti o pripadnosti skupini; 

• ob sodelovanju s starši, okoljem in vrtcem približamo predšolsko vzgojo potrebam družbe, vendar ohranjamo avtonomijo vrtca in upoštevamo 

razvojne potrebe otrok; 

• sledimo novejšim spoznanjem pedagoške, psihološke, antropološke in drugih znanosti ter njihova spoznanja kritično uvajamo v dnevno prakso. 

 
 



                                            

 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                                          PRAVICE STARŠEV 

 
Starši imajo pravico do: 

• vpogleda v programe za predšolske otroke; 
• sodelovanja pri načrtovanju ter organizaciji življenja v vrtcu in skupnosti. Na prvem roditeljskem sestanku predstavimo staršem Letni delovni načrt vrtca in 

Letni delovni načrt oddelka. Starši s predlogi dopolnjujejo dejavnosti vrtca in se z vodjo oddelka dogovarjajo za aktivno vključevanje v delo z otroki; 
• javno dostopnih obvestil o vseh programih, ki jih izvaja vrtec: v publikaciji, v zgibankah projektov, v glasilu vrtca, na oglasnih panojih, ob pogovorih, na 

sestankih in spletni strani; 
• dnevne izmenjave informacij o otrokovem počutju in dnevnih posebnostih s strokovno delavko oddelka in do poglobljenega individualnega razgovora z 

vzgojiteljico oz. vodjo oddelka o otrokovem razvoju, interesih, težavah, željah na dogovorjenih mesečnih pogovornih urah; 
• zaščite osebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov; 

• postopnega uvajanja otroka v vrtec, v dogovoru s strokovnima delavkama vrtca. 
Svoje pravice uveljavljajo starši preko predstavnikov v Svetu staršev in Svetu zavoda. 

Starši morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



                                            

 

 
PLAČILO VRTCA 

 
Plačila staršev se določijo na osnovi določil Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Osnova za 

določitev plačila staršev je ODLOČBA o razvrstitvi v plačilni razred, ki jo izda Center za socialno delo stalnega bivališča vlagatelja na podlagi Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, Ur. l. RS, št 62/10, 40/11). Pristojni center izda ODLOČBO na osnovi enotne vloge za uveljavljanje pravic iz 

javnih sredstev, ki jo je mogoče dobiti v knjigarnah, na spletni strani pristojnega ministrstva, na portalu e-uprava ali na spletnih straneh CSD. Prav tako na 
Centru za socialno delo sprejemajo Vloge za oprostitev plačila vrtca za drugega in vsakega nadaljnjega otroka, ki so hkrati vključeni v vrtec. 

 
Starši so zavezani plačevati prispevek k ceni programa tudi za dneve, ko otroka dejansko ne bo v vrtcu, pri čemer bo prispevek nižji za delež nabavljenih živil, 

če bodo odsotnost otroka pravočasno sporočili (do 8. ure zjutraj) preko portala eAsistent svoji vzgojiteljici ali na telefonsko številko kuhinje 03 56 80 108. 
Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega 

proračuna. Staršem pripada pravica do 
znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Vloge za podaljševanje pravice do subvencije vrtca se od 

1. 12. 2018 dalje ne vlagajo več, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice. Če za omenjeno pravico 
zaprošate prvič, je še vedno treba vložiti vlogo. 

Če med upravičenostjo do pravice pride do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice, CSD o pravici odloči na novo. 
1. 9. 2021 so začele veljati spremembe Zakona o vrtcih (ZVRt-G) glede oprostitve plačil vrtca za drugega in nadaljnje otroke. Starši, ki imajo v vrtcu hkrati 

vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste 
družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Staršem, ki imajo na dan začetka uporabe določbe prejšnjega odstavka že 
izdano odločbo o znižanem plačilu vrtca, se pravica do brezplačnega vrtca za drugega otroka prizna na podlagi zakona in velja do izteka veljavnosti 

izdane odločbe. Starši ne dajejo novih vlog ali sprememb. Upravičenci bodo o novih oprostitvah obveščeni z obvestilom. 
Starši morajo vlogo za znižano plačilo vrtca za tretjega, četrtega in nadaljnjega otroka oddati na Center za socialno delo kljub dejstvu, da zakon določa 

brezpogojno brezplačnost. Niti vrtci niti MIZŠ, ki namesto staršev krije plačilo za vrtec, ne razpolagajo s podatkom, koliko otrok je v družini oziroma 
kateri je tretji in nadaljnji otrok, ki ima pravico do brezplačnega vrtca. 

 
Ceno programov predšolske vzgoje krijejo starši oz. zakoniti zastopniki otroka ter občina. Občina krije del cene programa za otroke, katerih starši imajo na 

njenem območju stalno prebivališče, za otroke, ki imajo na njenem območju stalno prebivališče skupaj z enim od staršev, in za otroke tujce, 
od katerih ima vsaj eden od staršev na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Plačilo staršev določi CSD. 
Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na družinskega člana. Prvi dohodkovni razred je popolnoma oproščen plačila vrtca. 

Razliko med plačilom staršev in ceno programa zagotavlja občina. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca s 1. dnem naslednjega mesecu, ko so 
oddali vlogo. 



                                            

 

 
Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila za programe v vrtcu, oz. če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne oddajo krajevno pristojnemu Centru za 
socialno delo, ali pa imajo zelo visoke prihodke in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega 

razreda, ki predstavlja 77 % cene programa in je določen z veljavno zakonodajo. 
Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok. 

 
30-DNEVNA ODSOTNOST ZARADI BOLEZNI 

 
V primeru, ko gre za najmanj 30-dnevno odsotnost otroka zaradi bolezni, lahko starši uveljavijo enkrat letno, na podlagi vloge in zdravniškega potrdila, 

začasno oprostitev plačila programa vrtca, v katerega je otrok vpisan. 
 

Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Radeče po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo 
odsotnost zaradi bolezni, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene 

programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom odsotnosti zaradi bolezni in ceno programa. 
 
 

POSEBNI PRIMER UČINKOVANJA PRAVICE DO ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA 
 

Vrtec staršem, ki v prvem mesecu vključitve otroka v vrtec še nimajo veljavne odločbe o znižanem plačilu vrtca ali jim je odločba potekla in niso pravočasno 
oddali nove vloge, naknadno po prejemu odločbe izstavi poračun mesečnega računa v višini znižanega plačila vrtca, ki izhaja iz odločbe, ki je staršem izdana v 
skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, če jim pravica v skladu z odločbo pripada najkasneje 60 dni po dnevu vključitve otroka v vrtec 

oziroma najkasneje 60 dni po izteku prejšnje odločbe. 
V skladu s prvim odstavkom vrtec staršem izstavi poračun mesečnega računa v višini znižanega plačila vrtca, ki izhaja iz odločbe, ki je staršem izdana v skladu z 
zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev tudi, kadar se otrok vključi v vrtec med šolskim letom in gre za nujno takojšnjo vključitev otroka v vrtec 

na podlagi mnenja centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine. 
 



                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NEKAJ DODATNIH INFORMACIJ 
 

Zaradi gospodarnega in racionalnega poslovanja se ob zmanjšanju števila prisotnih otrok ali izvajanju vzdrževalnih del otroke iz različnih skupin združuje 
znotraj obeh enot vrtca. Do združevanja lahko prihaja pred prazniki in med šolskimi (jesenskimi, novoletnimi, zimskimi, prvomajskimi, poletnimi) počitnicami 

oz. v času nujnih vzdrževalnih del. Po sklepu Občine Radeče v navedenih terminih posluje le ena enota vrtca Radeče. 
 
 
 

PRVI DNEVI VRTCU 
 

Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka in staršev. V našem vrtcu spodbujamo postopno navajanje otrok, zato lahko starši preživijo nekaj 
časa z otrokom v njegovem oddelku, nato pa ga v dogovoru z vzgojnim osebjem postopoma vključujejo za daljši čas. Ob vpisu otroci dobijo našo Ekopupo 

BIBO ČARO, ki jih spremlja v vrtec, starši pa prejmejo zgibanko Prvič v vrtec, v kateri so zapisane značilnosti otrok in priporočila, kako ravnati, da pomagajo 
sebi in otroku olajšati prve dni. Priporočila pa so objavljena tudi na spletni strani vrtca Radeče. 
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