
                                                                              OSNOVNA ŠOLA 
Lucijana Bratkoviča Renče 

 Trg 31 

                                                            5292 Renče 

 

Številka: 6006-11/2019 

 

 

PUBLIKACIJA VRTCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

šolsko leto 2019/2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

Renče, oktober 2019 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

OSNOVNI PODATKI 

Naslov: Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče 

              Vrtec Renče 

              Trg 31, 5292 Renče 
 

              Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče 

              Vrtec Bukovica 

              Bukovica 44, 5293 Volčja Draga 
 

 Tel. št. e-mail 

OŠ Renče 05 39 858 00 oslbbr@os-rence.si 

fax 05 39 858 19  

TRR pri UJP 01401-6000000018  

   

Vrtec Renče  05 39 858 04 vrtec-rence@os-rence.si 

Vrtec Bukovica 05 39 551 04 vrtec-bukovica@os-rence.si 

   

Ravnatelj  05 39 858 03 bogomir.furlan@guest.arnes.si 

Pomočnica ravnatelja 05 39 858 15 pomocnik-rav@os-rence.si 

Pomočnica ravnatelja za 

vrtec in svetovalna 

delavka 

05 39 858 05 pedagog@os-rence.si 

Glavna pisarna 05 39 858 01 oslbbr@os-rence.si 

Računovodstvo 05 39 858 02 
os.rence-

racunovodstvo@guest.arnes.si 

Administrator in 

knjigovodja 
05 39 858 18 knjigovodja@os-rence.si 

Psihologinja 05 39 858 08 psiholog@os-rence.si 

Vodja kuhinje 05 39 858 11 kuhinja@os-rence.si 

Organizator prehrane in 

zdravstveno - higienskega 

režima  

 ozhr@os-rence.si 

 

 

 

https://webmail.arnes.si/posta/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D1%2Ctif%3D0&_uid=10481&_mbox=INBOX&_action=show#NOP
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Vizija našega vrtca:  

 

 

Te slišim, 

te vidim, 

te čutim, 

te spoštujem, 

ti dovolim biti ti 

in sem jaz lahko ob tebi jaz. 
 

 

 

Strokovne delavke Vrtca Renče in Vrtca Bukovica 
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PREDSTAVITEV VRTCA 

Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče je zavod s sedežem v 

Renčah, Trg 31.   

V sestavo zavoda sodita tudi: 

- Vrtec pri OŠ Renče, enota Renče (VRTEC RENČE) 

- Vrtec pri OŠ Renče, enota Bukovica (VRTEC BUKOVICA). 
 

V vrtca Renče in Bukovica so vključeni otroci iz KS Renče, KS Bukovica-Volčja 

Draga in KS Gradišče. Vrtec je odprt za vse otroke, ki želijo vzgojo in varstvo; 

nekaj otrok je iz drugih občin. 

 

 

PROSTORI VRTCA 

V Vrtcu Renče so štiri igralnice, ena ima lastne sanitarije, ostale pa skupne. V 

dveh igralnicah je tudi previjalnica. Garderoba je skupna. Razen igralnice, ki je 

bila prvotno avla vrtca, imajo vse igralnice dostop na atrij.  

Peta igralnica se nahaja v prostorih učilnice na šoli. Na hodniku pred igralnico 

so sanitarije in garderoba za to skupino otrok. 

Prostori vrtca so ločeni od prostorov šole s pregrado in z vrati na šolskem 

hodniku. 

V Vrtcu Bukovica sta dve igralnici, ena pa se nahaja v učilnici v šoli. Igralnici v 

prostorih vrtca imata sanitarije in previjalnico ter skupno garderobo, otroci v 

igralnici v šoli pa uporabljajo sanitarije v šoli. Pred to igralnico je na šolskem 

hodniku garderoba, namenjena otrokom vrtca.  

Vse igralnice v vrtcih so klimatizirane. 

Ob obeh vrtcih je večje zunanje igrišče. Za izvajanje športnih uric se poleg 

igrišč uporabljata telovadnici v šolah. 

 

 

ORGANIZACIJA VRTCA 

Uprava vrtca je na OŠ Renče. 

Ravnatelj: Bogomir Furlan 

Pomočnica ravnatelja: Nataša Prinčič 

Pomočnica ravnatelja za vrtec: Dorina Vončina Kodelja 

Poslovna sekretarka: Jelica Turel 
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Računovodja: Dragica Pahor 

Administrator in knjigovodja: Maja Turel 

 

Vzgojiteljice: 

Bojana Lapajne 

Irena Jerovšek 

Nina Furlan Balič 

Mateja Komac 

Katja Ukmar 

Mojca Črnologar 

Merljak 

Mojca Klemše 

Tanja Rejc 

Vesna Božič 

 

Pomočnice vzgojiteljic:  

Ariana Oven 

Ivana Remec 

Jovana Dimitrijević 

Kristina Murovec 

(nad. Mojco Pisk) 

Mojca Kobal 

Sara Mozetić 

Vesna Špacapan 

Neža Mozetič 

Veronika Kogoj 

Vesna Božič 

 

 

Preko celega šolskega leta se v izvajanje programa v obeh enotah vrtca 

vključujejo: 

 Samo Nanut, učitelj športa, vodi športne urice v vseh skupinah otrok v 

vrtcu;  

 Nataša Domazet, učiteljica glasbene umetnosti, vodi glasbene urice v 

skupini otrok Čebele in Oblački; 

 

Vodja prehrane in organizator zdravstveno higienskega režima: Ivana 

Škerjanec Maraž. 

 

 

SVETOVALNA SLUŽBA 

Temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu je optimalen razvoj otroka ne glede na 

spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno 

in duševno konstitucijo.  

Da bi vzpostavila optimalne pogoje za razvoj in učenje vseh otrok v vrtcu, 

sodeluje s strokovnimi delavkami vrtca, z vodstvom zavoda, z zunanjimi 

institucijami in s starši. 
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Starši imajo možnost, da se s strokovnimi delavkami pogovorijo o vprašanjih 

glede razvoja, učenja, vzgoje otrok, glede vstopa otrok v vrtec in prehoda v 

osnovno šolo ter o drugih vprašanjih, ki se porajajo tekom samega življenja  

njihovih otrok v vrtcu. 

Staršem nudi pomoč pri razreševanju raznih stisk, vključuje se v obravnavo 

otrok s posebnimi potrebami, sodeluje z vzgojiteljicami in s pomočnicami 

vzgojiteljic pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojnoizobraževalnega dela 

ter z vodstvom zavoda pri organizaciji dela v vrtcu. 

 

 

ODDELKI V VRTCU 

Oblikovanje oddelkov 

Predšolska vzgoja v vrtcu poteka v dveh starostnih obdobjih: 

 v prvo starostno obdobje so vključeni otroci v starosti od enega leta do 

treh let,  

 v drugo starostno obdobje so vključeni otroci v starosti od treh let do 

vstopa v šolo. 

 

Vrtec lahko oblikuje: homogene oddelke, heterogene oddelke, kombinirane 

oddelke. 

V homogene oddelke so vključeni otroci v starostnem razponu enega leta, v 

heterogene oddelke so vključeni otroci prvega ali drugega starostnega obdobja, 

v kombinirane oddelke pa so vključeni otroci prvega in drugega starostnega 

obdobja. 
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Skupine otrok v vrtcu Renče:  

SKUPINA 
SKUPINA/starostno 

obdobje 

Št. 

otrok 
VZGOJITELJICA 

POMOČNICA 

VZGOJITELJICE 

LUNICE 
homogena skupina 

1. starostno obdobje 
10 Katja Ukmar Neža Mozetič 

SONČKI 
homogena skupina 

1. starostno obdobje 
14 Mojca Klemše 

Jovana 

Dimitrijević 

ZVEZDICE 
homogena skupina 

 2. starostno obdobje 
17 Nina Furlan Balič Mojca Kobal 

MAVRICE 
homogena skupina 

2. starostno obdobje 
22 Bojana Lapajne Sara Marušič 

OBLAČKI 
homogena skupina 

2. starostno obdobje 
20 Mateja Komac Ariana Oven 

Skupaj 83  

 

 

Skupine otrok v vrtcu Bukovica:  

SKUPINA 
SKUPINA/starostno 

obdobje 

Št. 

otrok 
VZGOJITELJICA 

POMOČNICA 

VZGOJITELJICE 

PIKAPOLONICE 
heterogena skupina  

1. starostno obdobje  
10 Tanja Rejc Kristina Murovec 

METULJII 

kombinirana 

skupina 

1 in 2. starostno 

obdobje 

15 
Mojca Črnologar 

Merljak 
Vesna Špacapan 

ČEBELE 
heterogena skupina 

2. starostno obdobje 
19 Irena Jerovšek Ivana Remec 

Skupaj 44  

  
 

V vrtec je vpisanih 127 otrok, 83 v Vrtec Renče in 44 v Vrtec Bukovica.  
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POSLOVNI ČAS 

Vrtec Renče in Vrtec Bukovica poslujeta od 6.30 do 16.00, skupaj devet ur in 

pol, zaradi potreb staršev. Otrok je lahko v okviru poslovnega časa vrtca v vrtcu 

največ 9 ur dnevno. 

Staršem, ki potrebujejo občasno varstvo otrok po 16.00 uri, nudimo v vrtcu - v 

času podaljšanega obratovalnega časa - možnost individualnega varstva otrok 

do 16.30. Starši uro individualnega varstva za vsakega otroka plačajo. Zaradi 

ustrezne organizacije dela morajo starši napovedati potrebo po varstvu otroka 

3 dni prej na obrazcu, ki ga dobijo v kotičku z obvestili za starše v vrtcu ali v 

glavni pisarni OŠ Renče.  

V mesecu septembru in mesecu oktobru 2019 bo vrtec poskusno podaljšal  

poslovni  čas vrtca do 16.30 in beležil prisotnosti otrok v vrtcu preko dneva, 

od 6.30 do 16. 30. Vrtec bo z zbranimi podatki o prisotnosti otrok v vrtcu 

tekom dneva seznanil občino Renče-Vogrsko. V kolikor bo vrtec tudi od 

novembra 2019 dalje posloval 10 ur dnevno, bo cena vrtca višja. 

 

Obe enoti vrtca sta odprti čez celo leto. Zaprti sta ob sobotah, nedeljah in 

državnih praznikih. 

 

V predprazničnih dneh in v času šolskih počitnic se število otrok zmanjša, zato 

organiziramo vzgojno-izobraževalno dejavnost v eni enoti, predvidoma v enoti 

Renče in za te dni zbiramo prijave staršev o potrebi po varstvu otrok. 

- jesenske počitnice: ponedeljek, 28. oktober – petek, 1. november 

- DAN REFORMACIJE: četrtek, 31. oktober  

- DAN SPOMINA NA MRTVE: petek, 1. november  
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- BOŽIČ: sreda, 25. december  

- DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI: četrtek, 26. december  

- novoletne počitnice: sreda, 25. december – četrtek,  2. januar 

- pouka prost dan: petek, 3. januar 2020 

- NOVO LETO: sreda, 1. januar, četrtek, 2. januar  

- PREŠERNOV DAN: sobota, 8. februar  

- zimske počitnice: ponedeljek, 17. februar – petek , 21.februar 

- VELIKONOČNI PONEDELJEK:  ponedeljek, 13. april 

- DAN UPORA PROTI OKUPATORJU: ponedeljek, 27. april  

- prvomajske počitnice: ponedeljek, 27. april – petek 1. maj  

- PRAZNIK DELA: petek, 1. maj, sobota, 2. maj  

- DAN DRŽAVNOSTI: četrtek, 25. junij  

- poletne počitnice: petek, 26. junij – ponedeljek, 31. avgust 

 

V mesecu juliju in avgustu poslujeta enoti vrtca izmenično zaradi manjšega 

števila otrok in rednih vzdrževalnih del. Starše preko oglasnih desk vrtca 

obveščamo o tem, katera enota vrtca je odprta v času počitnic. 
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OKVIRNI DNEVNI RAZPORED DELA  

 

Od 6.30 do 8.30 Sprejem otrok, dejavnosti po želji otroka, igra po 

kotičkih 

Od 8.30 do 9.00 Priprava na malico, malica 

Od 9.00 do 11.30 Dejavnosti s področja kurikuluma v igralnici, na 

prostem, v telovadnici 

Od 11.30 do 12.30 Priprava na kosilo, kosilo 

Od 12.30 do 13.00 Priprava na počitek, poslušanje pravljic 

Od 13.00 do 14.00 Počitek ali umirjene dejavnosti 

Od 14.00 do 16.00 Nadaljevanje dejavnosti po programu, malica, odhajanje 

otrok domov 

 

Otroci se zjutraj ob prihodu v vrtec zberejo v eni od igralnic vrtca in se po 

prihodu ostalih strokovnih delavk razdelijo v skupine. 

V popoldanskem času, med 15.00 in 15.30 dalje, ko se zmanjša število otrok, se 

skupine združijo. 

 

V primeru manjšega števila otrok v vrtcu (zaradi bolezni otrok in v času 

počitnic) vrtec otroke združuje v začasne skupine v skladu s Pravilnikom o 

normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. 

Do združevanja otrok različnih skupin prihaja tudi v času, ko vrtec ne more 

zagotoviti nadomeščanja odsotnih strokovnih delavk.  
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PREHRANA 

Pravno osnovo organizirane prehrane za predšolsko vzgojo v vzgojno-

izobraževalnih zavodih zagotavljajo Zakon o vrtcih, Zakon o šolski prehrani, 

Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah od 

prvega leta starosti naprej, Smernice za prehranjevanje v vzgojno-

izobraževalnih zavodih ter Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah. 

V vrtcu želimo razvijati zdrav odnos do prehrane in prehranjevalnih navad ter 

navajanje na zdravo in kulturno prehranjevanje. 

V Vrtcu Bukovica in v Vrtcu Renče imajo otroci v oddelku prvega starostnega 

obdobja in v kombinirani skupini poleg zajtrka, kosila in popoldanske malice tudi 

dopoldansko malico med 10.00 in 10.30. Vse skupine imajo ves dan na razpolago 

sadje, ob zajtrku imajo vsak dan na voljo mleko, pri kosilu pa več vrst 

zelenjavnih solat (razen v času šolskih počitnic). 

Tedenski jedilni listi so objavljeni na oglasnih deskah vrtcev in na internetni 

strani zavoda.  

 

Starši morajo vrtec obvestiti o potrebah glede dietne prehrane za svojega 

otroka. Na podlagi zdravniškega potrdila o dietni prehrani kuhinja obroke 

ustrezno prilagodi otroku. 

 

V primeru, da otroci v vrtec prinesejo hrano (npr.: praznovanja), morajo imeti 

vsa živila ustrezno deklaracijo proizvajalca.  
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ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM 

Zdravstveno higienski režim v vrtcu obsega spremljanje in nadzor nad 

izpolnjevanjem sanitarno tehničnih in higienskih zahtev. Zagotavljamo varno 

hrano (HACCP sistem), skrbimo za čisto, zdravo in varno okolje, ki je podlaga za 

uspešno pedagoško delo in zdrav razvoj otroka, spremljamo zdravstveno stanje 

otrok in izvajamo preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih 

bolezni. 

 

 

VRSTE PROGRAMOV 

V vrtcu izvajamo dnevni program v obsegu od 6 do 9 ur dnevno.  

Program dela v oddelku poteka po Letnem delovnem programu skupine, ki ga 

načrtujeta vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, ob upoštevanju razvojne 

stopnje otrok, njihovih interesov ter pobud otrok in staršev. 

 

Uvajanje otrok v vrtec 

je del programa vrtca. Staršem svetujemo in omogočamo postopno uvajanja 

otrok v vrtec. V ta namen organiziramo po rednem vpisu otrok v vrtec Dan 

odprtih vrat za novince. Uvajanje se prične z dnem vključitve otroka v vrtec in 

traja do 10 dni. Pred tem pa lahko starši, v dogovoru z vzgojiteljico skupine, v 

katero bo otrok vključen, skupaj z otrokom obiščejo vrtec ali se z vzgojiteljico 

dogovorijo za pogovor.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

ZNAČILNOSTI PROGRAMOV 

 Program vrtca upošteva veljavni nacionalni dokument – Kurikulum za 

vrtce. 

 Kurikulum za vrtce vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja 

področja: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. 

 Delo z otroki temelji na izkustvenem učenju z bogato ponudbo materiala 

in igralnih sredstev v kotičkih. 

 Izhodišče dela je otrok, njegove razvojne potrebe, njegovi interesi in 

sposobnosti. 

 Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice pomagata otroku uresničevati 

njegove potrebe, interese, želje. 

 Delo v vrtcu je takšno, da otroku omogoča varno, zdravo, čustveno toplo 

in srečno otroštvo z vplivanjem na razvoj otrokovih potencialov. 

 Vzgojno-izobraževalno delo, kjer se povsem spontano prepleta igra otrok 

s strokovno pripravljenimi dejavnostmi. Dejavnosti potekajo v vrtcu ali 

zunaj njega. Otroci uresničujejo in razvijajo svoja nagnjenja in 

sposobnosti. 

 Prehranjevalni program zagotavlja dva ali tri obroke dnevno. Otroke 

navajamo na prehranjevalno kulturo in zdrave prehranjevalne navade. 

 Potrebe po počitku zagotavljamo v skladu z življenjskim ritmom in željami 

posameznega otroka ter v dogovoru s starši. 

 

Cilji predšolske vzgoje v vrtcu so: 

 razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, 

razvijanje lastne identitete; 

 razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in 

sodelovanje v skupini; 

 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 rabo govora, 

kasneje pa tudi branja in pisanja; 

 spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti; 

 razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. 
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PROJEKTI 

V letošnjem šolskem letu bomo v sklopu rednega programa izvajali naslednje 

projekte: 

NA MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, 

Tehnologija in Interaktivnost) v Vrtcu Renče, v skupinah Oblački, Mavrice, 

Zvezdice, Sončki in Lunice, v Vrtcu Bukovica v skupinah Čebele in Pikapolonice. 

Petletni projekt poteka pod vodstvom Zavoda RS za šolstvo.  Letos je tretje 

šolsko leto izvajanja projekta v našem vrtcu. 

Cilji  

 Razvijati in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z 

vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in 

kontinuiranemu horizontalnemu in vertikalnemu razvoju naravoslovne, 

matematične in drugih (finančne, digitalne, medijske) pismenosti otrok, 

učencev in dijakov od vrtcev do osnovnih in srednjih šol. 

 Prenos rezultatov in izkušenj razvojnega dela na implementacijske VIZ. 

Trajanje projekta: celo leto 

Koordinatorica: Mojca Klemše 

 

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2019 

SKLOP A – »POMOČNIK VZGOJITELJA ZAČETNIK« 

V okviru projekta se bodo pomočniki vzgojiteljev začetniki v starosti do 

vključno 29 let, preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega 

praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu. 

Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih 

oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih 

ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega 

vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov. 
 

Strokovni delavki, zaposleni preko projekta: Vesna Božič, Veronika Kogoj. 

Mentorici: Mateja Komac, Irena Jerovšek 

Koordinatorica: Dorina Vončina Kodelja 
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TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH, v skupinah Oblački, Zvezdice in 

Čebele 

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo. 

Namen: Spreminjanje potovalnih navad in načrtovanja ustrezne infrastrukture 

za varno pot v šolo. 

S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad vrtčevskih 

otrok in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v 

okolici vrtcev in šol. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih 

obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega 

zdravja. 

V vrtcu bomo predvsem spodbujali izvedbo igre Beli zajček, katere cilj igre je 

očistiti zajčkov kožušček. Namen igre je otroke in njihove starše spodbuditi, 

da prihajajo v vrtec na čim bolj trajnosten način: peš, s kolesom, s skirojem, z 

rolerji, s poganjalčkom, avtobusom. 

Pričetek izvajanja igre in ostalih aktivnosti bo v septembru 2019, v času 

Evropskega tedna mobilnosti.  

Cilj: Povečanje prihodov otrok v vrtec ali šolo na trajnosten način za 7 % glede 

na izhodiščno vrednost, ki bo ugotovljena z začetno anketo (med vključenimi 

vrtci oz. šolami). 

Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah (aktivnosti): 

- Roditeljski sestanki s starši – zloženka za starše. 

- Izvedba igre Beli zajček (september ETM 2019, april/maj 2020) za 

vrtce. 

- Igre in dejavnosti za otroke v vrtcu. 

- Analiza potovalnih navad (izboljšave), na podlagi ankete za starše v 

vrtcu . 
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- Anketa »prej« iz prejšnje alineje, anketa »vmes« in anketa »potem« v 

vrtcu. 

- Anketa ob koncu šolskega leta (maj 2020) . 

Koordinator: Marko Juretič 

 

VARNO S SONCEM, v Vrtcu Renče in v Vrtcu Bukovica  

Projekt Varno s soncem razpisuje in vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje. 

Trajanje: od maja do septembra 2019 

Cilji: 

 otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred 

škodljivim delovanjem sončnih žarkov, 

 vzgajati otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju, 

 seznanjanje s škodljivimi vplivi prekomernega sončenja. 

 

Dejavnosti: 

 praznovanje otrok ob svetovnem dnevu sonca 

 izdelava plakata 

 učenje pesmi na temo sonce 

 ogledovanje knjig na temo sonca 

 risanje sence 

 izdelava pokrival iz papirja 

 sončkov tek 

 igre z vodo 

Koordinatorica: Nina Furlan Balič 

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, v Vrtcu Renče in Vrtcu Bukovica 

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk bo tudi letos eden izmed osrednjih 

dogodkov dneva slovenske hrane, ki ga bomo obeležili v petek, 15. novembra 

2019. V naših vrtcih se bomo pridružili vseslovenskemu projektu, čigar namen 

je seznanjanje otrok o pomenu zajtrka, prednosti lokalno pridelanih živil, 

pomenu zdrave prehrane, pomenu kmetijstva in čebelarstva ter njunem vplivu 

na okolje.  

Koordinatorica: Ivana Škerjanec Maraž 
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TURIZEM IN VRTEC »Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV« v 

Skupinah Oblački in Čebele je celoletni projekt, ki ga razpisujeta Turistična 

zveza Slovenije in Skupnost vrtcev Slovenije. Letošnja rdeča nit projekta je 

»Festival naj bo«. 

Skupina Oblački: 

Cilji: 

 Otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so 

pomembni. 

 Otrok se seznanja s širšo družbo in spoznava kulturo. 

 Otrok sodeluje pri načrtovanju in pripravi različnih praznovanj. 

 Otrok spoznava domači kraj. 

Dejavnosti:  

 Noč pravljic – otroci eno noč prespijo v vrtcu. 

 Sodelovanje na pohodu z lučkami. 

 Pustna povorka po Renčah. 

 Medgeneracijsko druženje s starostniki Društva upokojencev Renče. 

 Priprava otroške predstave. 
 

Trajanje: celo leto 

Koordinator: Mateja Komac 

 

Skupina Čebele: 

Cilji: 

 Spoznavanje starih običajev. 

 Spoznavanje starih predmetov ki so povezani z običaji. Spoznavanje 

moderne različice predmeta. 

Dejavnosti: 

 Spoznavanje starih običajev in predmetov in njihov namen uporabe, 

spoznavanje  

          njihovih modernih dvojnikov, npr. likalnika, perivnika ... 

 Upodabljanje starih predmetov v risbi, sliki in razstava izdelkov. 

 Sodelovanje pri prižigu lučk v decembru. 

 Predstavitev izdelkov, povezanih s projektom na razstavi v občini 

Bukovica. 
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 Zbiranje fotografij, risb, zapisov komentarjev otrok v mapi. 

Predstavitev mape staršem. 

Priprava izdelkov v povezavi s projektom.  

Delo v projektu bo širši javnosti predstavljeno na razstavi v prostorih občine 

Renče-Vogrsko. 

Koordinator: Irena Jerovšek 

 

ČUTNA POT, v Vrtcu Renče 

V šolskem letu 2017/18 so strokovne delavke Vrtca Renče izdelale čutne 

okvirje, senzorne steklenice, slušne valje, posodice za vonjanje ter steklenice 

za opazovanje. V projektu so sodelovali otroci prvega in drugega starostnega 

obdobja. Glede na pozitivne izkušnje in odzive otrok smo projekt izvajali tudi v 

šolskem letu 2018/19 in bomo z njim nadaljevali tudi v tem šolskem letu.  

Cilj projekta je na podlagi teoretičnih izhodišč načrtovati postavitev čutne 

poti na igrišču Vrtca Renče. 

Dejavnosti bodo izvajale strokovne delavke Vrtca Renče. 

Koordinator: Mateja Komac 

 

ZELENJAVNI VRT, v Vrtcu Renče, skupina Oblački. 

Cilji: 

 Otrok neposredno spoznava naravno okolje. 

 Otrok sodeluje pri ureditvi, načrtovanju, sejanju ter pri zasaditvi 

zelenjavnega vrta. 

 Otrok spoznava različno zelenjavo. 

 Otrok spoznava, kaj potrebujejo rastline za življenje. 

Dejavnosti: 

 Urejanje gredic na šolskem vrtu. 

 Skrb za gredice. 

 Sejanje semen. 

 Spremljanje rasti rastlin. 

 Spoznavanje in nabiranje zelenjave. 

 Okušanje zelenjave (npr. korenčkova juha, solata z motovilcem …). 

Trajanje: celo leto 

Koordinator: Mateja Komac 
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ZELIŠČNI VRT, v vrtcu Renče, skupina Mavrice  

Globalni cilji:  

 Doživljanje in spoznavanje rastlin (zelišč) v njihovi raznolikosti, 

povezanosti in stalnem spreminjanju; 

 Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do narave; 

Cilji: Otrok 

 odkriva, spoznava in primerja različna zelišča; 

 spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane, zelišč pomagajo 

ohranjati zdravje; 

 pridobiva konkretne izkušnje s pridelavo zelišč, neposredno uporabo v 

prehrani ter čutno doživljanje le – teh. 

Dejavnosti: 

 pridobivanje znanj o zeliščih iz različnih virov (knjige, internet …); 

 izdelava plakatov in umetnostne dejavnosti …; 

 priprava čaja, zeliščnega namaza, pijače …; 

 skrb za zelišča za celo leto (zalivanje, puljenje plevela …). 

Koordinator: Bojana Lapajne 

 

CVETLIČNI VRT, v Vrtcu Bukovica, skupina Čebele 

Cilji: 

 Otrok sodeluje pri načrtovanju, ureditvi in skrbi za cvetlični vrt. 

 Otrok spoznava rast rastlin od semena do cveta. 

 Otrok spoznava živali na cvetličnem vrtu. 

 Otrok spoznava imena posameznih rastlin. 

Dejavnosti: 

 jesenska ureditev cvetlične gredice na igrišču, 

 opazovanje vrta v vseh letnih časih, 

 sejanje, sajenje in skrb za cvetlice v spomladanskem času, 

 uporaba cvetja za dekoracijo, uporaba cvetja za čaj. 

Koordinatorica: Irena Jerovšek 
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»CVETLIČNIKI«, v Vrtcu Bukovica, skupina Metulji 

Otroci skupine Metulji bodo pod vodstvom strokovnih delavk skrbeli za vrtiček 

ob atriju igralnice Metulji.  

Cilji:  

 razvijati pri otrocih odgovoren in spoštljiv odnos do narave; 

 otroci spoznavajo čebulice, sadike, grmovnice ter začimbe, ki jih bodo v 

različnih letnih časih sadili v vrtiček. 

Dejavnosti: 

 otroci sadijo čebulice, sadike, grmovnice ter začimbe, ki jih bodo v 

različnih letnih časih sadili v vrtiček, 

 obisk  vrtnarije,  

 pogovor s posameznimi  dedki in babicami. 

Čas trajanja: celo šolsko leto 

Koordinatorica: Mojca Črnologar Merljak 

 

SPODBUJAJMO PRIJATELJSTVO, v Vrtcu Renče, skupina Zvezdice 

Cilj: 

 Otrok spoznava pojem prijateljstvo in razmišlja, kaj pomeni biti 

prijatelj 

Predvidene dejavnosti: 

 pogovor z otroki: Kdo je prijatelj?, Kaj bi naredil za prijatelja?, Kaj mi 

je pri prijatelju najbolj všeč? 

 poslušanje pravljice na temo prijateljstva 

 risanje svojega prijatelja 

 pripovedovanje o narisanem prijatelju 

 petje pesmi Prijateljstvo 

Čas trajanja: celo šolsko leto 

Koordinator: Nina Furlan Balič 

 

SPODBUJAJMO PRIJATELJSTVO, v Vrtcu Renče, skupina Sončki 

Cilji: 

• Otrok spoznava pojem prijateljstva. 

• Otrok razvija čut do sočloveka. 
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Dejavnosti: 

• pogovor z otroki na temo prijateljstva 

• plakat s sličicami »Ali sem dober prijatelj« 

• izdelava drevesa prijateljstva 

• izdelava sestavljanke s sličicami otrok 

• poslušanje pravljice na izbrano temo 

• ples ob predvajani otroški pesmi Mojca Robič – Lepši svet 

• socialne igre 

Koordinator: Mojca Klemše 

 

S ČUTILI ODKRIVAM SVET, V Vrtcu Bukovica, skupina Metulji 

Čutila so za otroke tista, ki jim dajejo prve in najbolj zanesljive informacije o 

svetu, v katerem se nahajajo. Otroci iz skupine Metulji bodo svoja čutila 

veliko spodbujali v naravnem okolju (igrišče, travnik, gozd …) ter v igralnici z 

različnimi dejavnostmi. Soočali se bodo z različnimi situacijami ter se rokovali 

z veliko materiali (mivka, pesek, lubje, kamenje različnih velikosti, jesenski 

plodovi, voda …). V igralnici bodo ves čas na voljo materiali, ki bodo spodbujali 

otroke k raziskovanju. Izdelali bomo »čutno pot« ter različne pripomočke za 

razvoj sluha, vida in vonja. 

Dejavnosti bodo potekale v petih delih, glede na naše zaznavanje: tip, sluh, 

okus, vonj in vid. 

Cilji: 

     ● odkrivanje, raziskovanje in doživljanje sveta prek vseh čutil, 

     ● doživljanje sebe kot del narave in družbe; 

Trajanje: celo šolsko leto. 

Koordinator: Mojca Črnologar Merljak 
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PRAZNOVANJA IN PRIREDITVE  

 Čas izvedbe koordinator 

Teden mobilnosti 
16. do 21. 

september 2019 
Marko Juretič 

Prihod tetke Jeseni 
Ponedeljek, 23. 

september 2019 

Ariana Oven 

Kristina Murovec 

Teden otroka  
7. do 13. oktober 

2019 

Irena Jerovšek 

Jovana Dimitrijević 

Lutkovna  predstava 

Zajčkov zvonček 

Torek, 

8. oktober 2019 
Dorina Vončina Kodelja   

Športno popoldne s starši 

Vrtec Renče 

Sreda, 

9. oktober 2019 
Samo Nanut 

Športno popoldne s starši  

Vrtec Bukovica 

Četrtek, 

10. oktober 2019 
Samo Nanut 

Srečanje z dedki in babicami 
Petek, 

18. oktober 2019 

Nina Furlan Balič 

Ivana Remec 

Tradicionalni slovenski zajtrk in 

mini razstava v vrtcu  

Petek, 

15. november 2019 
Ivana Škerjanec Maraž 

Pohod z lučkami, Vrtec Renče 

(otroci in starši) 
December 2019 Nina Furlan Balič 

Dedek Mraz v vrtcu, 

Lutkovna predstava Snežak s 

srcem 

Torek, 

17. december 

2019 

Mojca Kobal 

Vesna Špacapan 

Dorina Vončina Kodelja 

Tečaj smučanja/ za prijavljene 

šoloobvezne otroke (4 dni) 

Od ponedeljka 3. 

do petka 7. 

februarja 2020 

Samo Nanut 

Teden kulture 
Od 3. do 9. 

februarja 2020 

Mojca Črnologar Merljak 

Bojana Lapajne 

Lutkovna predstava  

Grdi raček 

Torek, 

11. februar 2020 
Dorina Vončina Kodelja 

Pustno rajanje 
Torek, 

25. februar 2020 

Kristina Murovec 

Katja Ukmar 

Vpis v vrtec  in  

dan odprtih vrat  

za novince 

Torek, 3. in sreda, 

4. marec        

2020 

Dorina Vončina Kodelja 

Nastop otroških zborov marec 2020 

Mojca Kobal 

Nataša Domazet 

Dorina Vončina Kodelja 

Pomlad prihaja/sprehod vseh 

otrok vrtca 
Marec 2020 Bojana Lapajne 



24 
 

Lutkovna predstava 

Lahkomiselni čriček 

Torek, 

7. april 2020 
Dorina Vončina Kodelja 

Pohod otrok Vrtca Bukovica in 

staršev na Sveti Ot 
April 2020 Irena Jerovšek 

Razstava izdelkov otrok  

Sreda, 

15. april 

2020 

Neža Mozetič 

Kristina Murovec 

Tečaj plavanja za šoloobvezne 

otoke  

Torek - petek 

14. do 17. april 

2020 

Samo Nanut 

Zaključek predšolske bralne 

lutkovna predstava Lačna 

gosenica 

Torek, 

19. maj 2020 
Dorina Vončina Kodelja 

Skupna prireditev Vrtca Renče 

in Vrtca Bukovica 

»Potujmo« 

Četrtek, 28. maj 

2020 

Tanja Rejc 

Mateja Komac 

Irena Jerovšek 

Nataša Domazet 

Samo Nanut 

Sara Marušič 

Poletju naproti/poletne igre Junij 2020 Katja Ukmar 

Vrtec v naravi Medvedje Brdo 
Sreda - petek 

3. do 5. junij 2020 
Dorina Vončina Kodelja 

 

Zaradi potrebe po nemoteni izpeljavi dejavnosti koordinatorji poskrbijo za 

zamenjavo v primeru svoje odsotnosti (udeležba na sestankih, obveščanje o 

dogovorih porazdelitev nalog …). 

V primeru objektivnih razlogov vrtec termine izvedbe dejavnosti lahko 

spremeni ali dejavnosti ne izvede. 

 

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

Obogatitvene dejavnosti izvajamo v okviru dnevnega programa. Nosilec 

dejavnosti je vrtec, načrtujejo in izvajajo jih strokovne delavke vrtca, 

pedagoški delavci šole in drugi strokovnjaki. 

Dodatne stroške, ki so vezani na vstopnino, prevoz …, plačajo starši. 
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Med obogatitvene dejavnosti spadajo: 

 Glasbene urice za skupini otrok Oblački in Čebele (vodja Nataša 

Domazet); 

Glasbene 

urice 
Pon. Tor. Sre. Čet. Pet. 

9.35 -10.20 OBLAČKI   ČEBELE  

 

 Športne urice in športni program Mali sonček za vse otroke vrtca 

(vodja Samo Nanut). 

Športne urice Pon. Tor. Sre. Čet. Pet. 

8 00 - 9.00   OBLAČKI  ČEBELE 

9.20 - 9.50  METULJI MAVRICE  OBLAČKI 

10.00 -10.30  PIKAP. SONČKI  MAVRICE 

10.40 - 11.10  ČEBELE LUNICE  ZVEZDICE 

 

 Gledališki abonma v izvedbi gledališča Teater za vse 

Naslov predstave Datum izvedbe  

Zajčkov zvonček 8. oktober 2019 Lutkovna predstava 

Snežak s srcem 17. december 2019 Lutkovna predstava 

Grdi raček 11. februar 2020 Lutkovna predstava 

Lahkomiselni čriček 7. april 2020 Glasbeno-lutkovna 

predstava 

Lačna gosenica 19. maj 2020 Lutkovna predstava 

 

 Palček Bralček, predšolska bralna značka, se bo izvajal v skupinah 

otrok Oblački in Čebele.  

 Pravljične urice v šolski knjižnici za skupino otrok Oblački, 

Mavrice in Čebele izvajajo enkrat mesečno od oktobra do 

maja vzgojiteljice skupin. 

 Obiski šolske knjižnice in izposoja knjig na dom bo potekala 

za skupini Oblački in Čebele.   
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 NOVOST:  

V letošnjem šolskem letu si bodo otroci vrtcev Renče in 

Bukovica lahko izposojali knjige tudi na bibliobusu Goriške 

knjižnice Franceta Bevka. 
 

URNIK 

POTUJOČE 

KNJIŽNICE 

skupine termin ura 

Vrtec Renče 
Oblački, Mavrice, 

Zvezdice 

druga sreda v 

mesecu; od 

januarja 

2020 dalje 

od 8.30 do 10.15 

Vrtec 

Bukovica 

Čebele, starejši otroci 

skupine Metulji 

drugi petek v 

mesecu  
od 9.00 do 9.55 

 

 Druženja in skupna praznovanja otrok Vrtca Renče ob Tednu otroka, 

obisku tetke Jeseni, babice Zime, prihodu pomladi, praznovanju 

novega leta, pustu, materinskem dnevu, dnevu Zemlje… 

Tema Koordinator dejavnost 

Prvi vrtčevski dan Mateja Komac 
Priprava na sprejem otrok v 

vrtec 

Jesen prihaja Mojca Klemše Kostanjčkov piknik 

Božično novoletno 

vzdušje 
Nina Furlan Balič Predstava strokovnih delavk 

Pomlad prihaja Bojana Lapajne Sprehod vseh otrok vrtca 

Poletju naproti Katja Ukmar Poletne igre 
 

 delavnice "IGRARIJE ZA MAJHNE IN VELIKE" v Vrtcu Bukovica 

združujejo v dejavnosti otroke vseh skupin vrtca. 

Otroci vseh treh skupin: Pikapolonice, Metulji in Čebele se bodo 

štirikrat v letu družili in sodelovali v različnih interesnih kotičkih, ki jih 

bomo vodile strokovne delavke vrtca: 

 KOSTANJČKOV PIKNIK (6. 11. 2019)  

Vsi otroci vrtca bodo prisluhnili jesenski pravljici, ki jo bodo zaigrale 

strokovne delavke vrtca. Sledil bo piknik in pogostitev s kostanji, ki jih 

bo pekel hišnik Franko. 
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 NOVOLETNE IGRARIJE – KRASITEV VRTCA BUKOVICA 

(4. 12. 2019) 

Vsi otroci in strokovne delavke bomo okrasili novoletno smrečico z 

ročno izdelanimi okraski. Smrečica bo postavljena v garderobi vrtca. 

Okrasili bomo tudi smrečico v občinski avli. 

 PUSTNE IGRARIJE (24. 2. 2020) 

Otroci bodo razdeljeni v tri starostno mešane skupine. V vsaki skupini 

bosta po dve strokovni delavki, ki bosta otrokom pomagali pri pripravi 

pustne maske. 

Na koncu sledi »Pustna modna revija«. 

 MAVRICA (22. 4. 2020) 

Otroci bodo prisluhnili pravljici »Kako je mavrica dobila barve« ter se v 

različnih delavnicah igrali in ustvarjali z barvami. 

Koordinatorica: Mojca Črnologar Merljak 

 RAD IMAM NARAVO  

Gre se za teme s področja varovanja okolja in spoznavanja povezanosti 

človeka z naravo. Vsaka vzgojiteljica pripravi vsebino in izvedbo za svojo 

skupino otrok in program umesti ter zapiše v LDN oddelka.  

 Praznovanja rojstnih dni otrok v skupini. 

 Gostovanje glasbenih, igralskih, likovnih umetnikov in lutkovnih skupin. 

 Predstave v izvedbi vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. 

 Sodelovanje na razpisanih natečajih. 

 Zobna preventiva v sodelovanju z Zdravstvenim domom Nova Gorica za 

otroke drugega starostnega obdobja.  

 NOVOST: v šolskem letu 2019/2020 so Zdravstveno vzgojne 

delavnice, ki jih izvajata diplomirani medicinski sestri Zdravstvenega 

doma Nova Gorica Monika Tratnik jn Jana Vitežnik. 

Vsebina zdravstveno 

vzgojnih delavnic 
Datum Skupina 

»Dobra volja je najbolja«- 

ostanimo zdravi 

Torek, 

21. januar 2020 ob 9.30 

Skupini Mavrice in 

Zvezdice 

Zakaj grem na 

sistematski pregled? 

Sreda, 

22. januar 2020 ob 9.30 

Skupini Čebele in 

Oblački 
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 Štiridnevni plavalni tečaj v bazenu v Ajdovščini, v tednu od 14. do 17. 

aprila 2020, za otroke skupin Oblački in Čebele, ki bodo naslednje 

šolsko leto postali osnovnošolci (vodja Samo Nanut). 

 Štiridnevni tečaj smučanja na Črnem Vrhu, predvidoma v času od 3. do 

7. februar 2020, za  šoloobvezne otroke skupin Oblački in Čebele 

(vodja Samo Nanut). 

 

Vrtec v naravi 

Vrtec v naravi organiziramo na podlagi prijav staršev za otroke, ki bodo 

naslednje šolsko leto postali šolarji. Program izvajamo v nadstandardnih pogojih 

z bolj ugodnim številom strokovnih delavcev in manjšim številom otrok. Cena 

nadstandardne dejavnosti ni zajeta v ekonomsko ceno vrtca. Potrjeno imamo 

rezervacijo v CŠOD Medved od 3. do 5. junija 2020.  

 

 

DODATNE DEJAVNOSTI 

Staršem omogočamo, da otroke vključijo v dodatne dejavnosti, kot so plesna 

šola, jezikovna šola, kotalkarski tečaj (izvaja KK Renče), športna šola (izvaja 

Športno društvo Partizan Renče) v popoldanskem času, v prostorih vrtca, šole, 

šolskih telovadnic, športnih dvoran in igrišč društev. 

 

Dodatne dejavnosti časovno ne smejo posegati v program vrtca. Izvajajo jih 

zunanji sodelavci, starši pa jih v dogovoru z izvajalci financirajo sami.  
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Otroci, za katere so se starši odločili, da obiskujejo dodatno dejavnost, se ne 

morejo vračati v oddelek, ampak jih starši pridejo iskat po končani dodatni 

dejavnosti. Ko gre otrok na dodatno dejavnost, vrtec po njegovem odhodu z 

oddelka ne prevzema več odgovornosti zanj. Odgovornost prevzamejo starši, v 

času, ko se izvaja dodatna dejavnost, pa njeni izvajalci.  

Starši dajo pisno izjavo o tem, da se njihov otrok vključi v dodatno dejavnost, 

vzgojiteljici oddelka, v katerega je otrok vključen. 

K dodatnim dejavnostim prijavljajo otroke njihovi starši.  

 

 

SODELOVANJE IN POVEZOVANJE S STARŠI 

Zavedamo se, da so starši primarni vzgojitelji, ki nosijo glavno odgovornost za 

otrokovo vzgojo in razvoj, zato je sodelovanje med starši in vrtcem zelo 

pomembno, potrebno in zaželeno.  

 

Vrtec sodeluje s starši na različne načine: 

 Vsakodnevna izmenjava informacij ob prihodu in odhodu otroka v vrtec. To 

so kratke informacije, pomembne za otrokovo dnevno dobro počutje v 

vrtcu. 

 Pogovorne ure potekajo enkrat mesečno, od meseca oktobra do maja, drugi 

četrtek v mesecu od 16.00 do 17.00. Starši se na pogovorne ure 

napovejo. Namenjene so poglobljenemu razgovoru o otroku. Na pogovornih 

urah sta prisotni vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice. 
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 Roditeljski sestanki za starše skupine otrok. Sklicani bodo trije sestanki, v 

mesecu avgustu, februarju in juniju. Strokovne delavke staršem 

predstavijo program dela za skupino, seznanjajo jih s potekom dejavnosti v 

skupini in jih pri oblikovanju programa povabijo k sodelovanju. 

VRTEC RENČE    

LUNICE 29. 8. 2019 4. 2. 2020 4. 6. 2020 

SONČKI 29. 8. 2019 6. 2. 2020 4.6.2020 

ZVEZDICE 29. 8. 2019 30. 1. 2020 2. 6. 2020 

MAVRICE 29. 8. 2019 5. 2. 2020 3. 6. 2020 

OBLAČKI 29. 8. 2019 29. 1. 2020 25. 5. 2020 

VRTEC BUKOVICA    

PIKAPOLONICE 29. 8. 2019 5. 2. 2020 3. 6. 2020 

METULJI 29. 8. 2019 4. 2. 2020 2. 6. 2020 

ČEBELE 29. 8. 2019 30.1. 2020 26. 5. 2020 

O morebitnih spremembah datumov roditeljskih sestankov je potrebno starše pravočasno 

obvestiti. 

 Skupna srečanja, kjer se družijo otroci, njihovi starši in stari starši na 

prireditvah, praznovanjih, izletih, delavnicah, pohodih. 

 Obiski na domovih otrok na povabilo staršev (trgatev, ogled kmetije, 

živali, objektov, dejavnosti ...). 

 Pisno obveščanje o vsakodnevnih dejavnostih v skupini. Strokovne 

delavke s pisnimi obvestili vsakodnevno seznanjajo starše o dejavnostih v 

skupini. Ta obvestila visijo na oglasni deski pred igralnico skupine. 

 Sporočila staršem s pomočjo eAsistenta je v letošnjem šolskem letu 

novost. 

 Pisno obveščanje, povezano z dejavnostmi, dogodki v celotnem vrtcu, 

poteka preko sporočil in obvestil za starše na skupni oglasni deski in/ali 

preko spletne strani zavoda.  

 Utrinki iz dela in življenja otrok v skupini z razstavami izdelkov otrok,  

fotografijami in opisi dogajanja v vrtcu so objavljeni v garderobi vrtca. 

 Dan odprtih vrat za novince ob vpisu otroka v vrtec. V mesecu marcu, ob 

vpisu otrok v vrtec, bodo starši povabljeni v obe enoti vrtca, da si skupaj z 
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otrokom ogledajo prostore vrtca in pridobijo nekaj osnovnih informacij o 

delu vrtca. 

 Predavanja za starše na temo Vrtec in zdravje otrok, priporočila za 

starše za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. Predavanje in pogovor 

s starši bo vodila Ivana Škerjanec Maraž, 12. novembra 2019.  

 Skrinjica pohval, pripomb in pritožb. 

 Anketa za starše ali pridobivanje mnenj na roditeljskih sestankih v zvezi s 

preverjanjem kakovosti izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti. 

 Svet staršev. 

 Spletna stran vrtca je namenjena objavi podatkov o vrtcu, objavi 

prispevkov strokovnih delavk o dejavnostih, dogodkih v skupini in v vrtcu 

ter objavi različnih obrazcev in obvestil za starše. 

 Pridobivanje informacij s strani staršev o potrebah, predlogih in 

pripombah poteka preko ustnih ali pisnih informacij posameznih staršev, 

preko predstavnikov skupin v svetu staršev, preko anketnih vprašalnikov.  

 Svet staršev, Svet zavoda. 

 V Komisijo za sprejem otrok v vrtec je potrebno imenovati predstavnika 

staršev. 
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PRAVICE OTROK 

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih 

pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi 

zakoniti zastopnik. Otrokom, ki so vključeni v vrtec, zagotavlja država možnost 

za optimalen razvoj, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, 

telesno in duševno konstitucijo. Optimalen razvoj vključuje tudi možnost 

poglobljenega razvoja na določenem področju; pri dejavnostih, ki potekajo v 

okviru programa vrtca. 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 avtonomije presoje. Javni vrtci so svetovnonazorsko 

nevtralni. 

 

 

PRAVICE STARŠEV 

Starši imajo pravico: 

 do vpogleda v programe za predšolske otroke; 

 do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu; 

 do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov; 

 do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu 

in v skupini. Pri tem morajo upoštevati meje soodločanja in ne smejo 

posegati v strokovno  avtonomnost vrtca; 

 do postopnega uvajanja otroka v vrtec, do sprotne izmenjave informacij 

in poglobljenega razgovora o otroku. 
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HIŠNI RED/pravila 

 Starši smejo pripeljati v vrtec le zdrave otroke.  

 Starši morajo zagotoviti primerno spremstvo otroka na poti v vrtec in iz 

vrtca. 

 Otroke morajo starši osebno predati vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice 

in jo po potrebi seznaniti z otrokovim počutjem. Če slabo počutje nastopi 

med bivanjem v vrtcu, vrtec starše o tem obvesti, le-ti pa so dolžni čim prej 

priti po otroka. Otroka iz vrtca odpeljejo le z vednostjo vzgojiteljice ali 

pomočnice vzgojiteljice. 

 V primeru, da starši ne morejo priti pravočasno po otroka, to sporočijo. 

 Starši o otrokovi odsotnosti obvestijo vrtec do 8.00 ure.   

 Otroci naj bi prišli v vrtec do 8.30 ure. Dobro je, da starši poznejši prihod 

otroka napovejo. 

 Za igrače, ki jih otroci prinašajo v vrtec po lastni želji, vrtec ne odgovarja. 

Starši upoštevajo nasvete strokovnih delavk vrtca glede primernosti igrače, 

ki jo otroci prinesejo v vrtec. V vrtec ni dovoljeno nositi predmetov, ki bi 

lahko ogrozili zdravje in varnost otrok. 

 Otrok naj ima v vrtcu rezervno obleko, prilagojeno letnemu času, in copate, 

ki ne drsijo. 

 V vrtcu ne moremo prevzemati odgovornosti, da bi otroku dajali zdravila, 

razen če zdravnik s potrdilom ne odloči drugače.  

 Priporočamo, da otroci v vrtec ne nosijo zlatnine, ker lahko poškoduje otroka 

ali se izgubi. 

 V primeru, da otroci v vrtec prinesejo hrano, morajo imeti vsa živila ustrezno 

deklaracijo proizvajalca. 

 Če se pri otroku pojavijo uši, starši obvestijo vzgojiteljico in poskrbijo, da 

jih odpravijo.  

 Starši so dolžni v vrtec sporočiti, če otrok zboli za nalezljivo boleznijo. 

 Starši so dolžni vrtec obvestiti o zahtevah glede dietne prehrane za svojega 

otroka.  
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VPIS OTROK V VRTEC 

Enkrat letno, predvidoma v mesecu februarju ali marcu vrtec razpiše vpis v 

vrtec. Razpis je objavljen na oglasnih deskah vrtca, v kraju in na internetni 

strani vrtca oz. zavoda.  

Starši ali zakoniti zastopniki otroka, ki želijo otroka vpisati v vrtec,  izpolnijo 

obrazec Vloga za sprejem otroka v vrtec in jo oddajo v glavno pisarno zavoda ali 

pomočnici ravnatelja za vrtec. Vloga je dostopna na internetni strani vrtca.  

Vpisani otroci praviloma vstopijo v vrtec 1. septembra, ko se oblikujejo skupine, 

starši pa lahko vpisujete otroke v vrtec preko celega leta, če so v vrtcu prosta 

mesta. 

V primeru, da se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu prostih 

mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok na podlagi 

kriterijev Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri osnovni šoli Renče. 

Starostni pogoj za sprejem otroka v vrtec je starost otroka 1 leto oziroma 

dopolnjenih najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do 

starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. 

Vrtec starše pisno obvesti o sprejemu otroka v vrtec.  

Pred vključitvijo v vrtec mora otrok opraviti pregled pri zdravniku – pediatru. 

Zdravniško potrdilo je obvezni dokument za sprejem otroka v vrtec. 

 

IZPIS IZ VRTCA 

Starši lahko kadarkoli med letom prekinejo pogodbo o določitvi medsebojnih 

pravic in obveznosti staršev in vrtca in otroka izpišejo iz vrtca. Izpis otroka iz 

vrtca sporočijo vsaj 15 dni pred nameravanim izpisom na obrazcu, ki ga prejmejo 

v glavni pisarni zavoda ali ga natisnejo s spletne strani zavoda. 

Če želijo starši izpisanega otroka ponovno vključiti v vrtec, morajo oddati novo 

vlogo za vpis otroka v vrtec. 
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CENE PROGRAMOV IN PLAČILO VRTCA 

Cene programov vrtca sprejme občinski svet s sklepom. V primeru odsotnosti 

otroka se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, če starši o 

otrokovi odsotnosti obvestijo vrtec najkasneje do 8. ure. V primeru vpisa ali 

izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev zmanjša glede na število dni 

prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa. 

Starši lahko uveljavljajo pravico do znižanega plačila vrtca na predpisanem 

obrazcu Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo vložijo na 

Center za socialno delo. Vlogo lahko kupijo v knjigarni, papirnici , dosegljiva je 

tudi na internetni strani e-uprava. Pravica do znižanega plačila vrtca za otroka 

jim pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge za obdobje enega 

leta.  

Za otroke, ki se bodo šele med letom vključili v vrtec, morajo starši oddati 

vlogo v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec.  

Starši plačajo največ 77% cene programa, v katerega je vključen otrok, razliko 

krije občina, kjer ima otrok stalno prebivališče. Starši, ki imajo v vrtcu dva ali 

več otrok, plačajo za drugega otroka 30% plačila, ki jim je določeno kot znižano 

plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega otroka pa so plačila vrtca oproščeni. 

Starši se s podpisom pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti 

staršev in vrtca zavezujejo, da bodo vrtcu redno poravnali  mesečno izstavljeni 

račun v skladu z višino plačila, ki jim ga je določil Center za socialno delo z 

odločbo, ter veljavno ceno programa, v katerega je otrok vključen, ki jo potrdi 

občina – ustanoviteljica vrtca. V primeru zamude vrtec zaračunava zakonite 

zamudne obresti. 

Dodatne subvencije k plačilom programov vrtca lahko starši uveljavijo v 

skladu s sklepom občine, pri kateri uveljavljajo znižano plačilo za vrtec. 

 

ODSOTNOSTI OTROK IZ VRTCA IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV 

V občini Renče–Vogrsko se staršem otrok, ki so najmanj 15 zaporednih 

obračunskih dni odsotni iz vrtca iz zdravstvenih razlogov, za čas nepretrgane 

odsotnosti otroka iz vrtca plačilo za program vrtca, ki ga obiskuje otrok, 

obračuna v višini 50% z odločbo določenega plačila. V tej višini je strošek 

neporabljenih živil že vštet. 

Za uveljavitev znižanega obračuna ste starši dolžni vrtcu, najkasneje v roku 

treh dni od ponovne vključitve otroka v vrtec, vložiti Vlogo za obračun bolniške 
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rezervacije na predpisanem obrazcu, ki mu morate predložiti originalno 

zdravniško potrdilo o dejanski odsotnosti otroka. Vloga je objavljena na 

internetni strani občine Renče-Vogrsko in na internetni strani vrtca. Oddate jo 

v glavni pisarni zavoda. 

Navedeno velja za otroke s stalnim prebivališčem v občini Renče-Vogrsko, za 

katere se plačilo staršev ne financira oz. sofinancira iz državnega proračuna, 

torej samo za najstarejšega otroka v vrtcu. 

 

PLAČILO RAČUNOV PREKO TRAJNIH NALOGOV 

Starši lahko poravnavate svoje obveznosti oz. račune preko trajnih nalogov. 

Soglasje za direktno obremenitev vašega računa oddate na predpisanem 

obrazcu v glavno pisarno zavoda. 

Obrazec soglasje za SEPA direktno obremenitev dobite v kotičku za starše, v 

glavni pisarni zavoda in na spletni strani OŠ Renče. 
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Likovne izdelke so ustvarili otroci Vrtca Renče in Vrtca Bukovica pod mentorstvom 

Mateje Komac in Irene Jerovšek.  

Publikacijo je pripravila Dorina Vončina Kodelja. 


