
OTROCI  

(Tone Pavček) 

 

Otroci imajo majhne noge, 

a delajo največje korake 

do sonca 

do sreče, čez svet 

in puščajo za vse zanesenjake 

v prihodnosti sled. 

Ko prihajajo iz njihovih ust 

tiste velike besede, 

kakor sonce 

in sreča in svet, 

je kot bi iz velike sklede zajemali sladko jed. 

In ko se nasitijo, sijejo 

od zdravja in židane volje 

kot sonce 

kot sreča 

kot svet, 

ki se je premaknil na bolje 

za celo velikanovo ped. 
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13.  PLAČILO PROGRAMA 

 

Plačilo staršev za programe v vrtcu določi pristojni CSD na podlagi 

lestvice, ki starše razvršča v plačilne razrede. 

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

otrok. 

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila, vrtec izstavi račun v 

višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici, kar pomeni 77 % 

cene programa, v katerega je otrok vključen. Starši morajo vsako 

spremembo, ki vpliva na znižano plačilo vrtca, sporočiti CSD, ki je 

odločbo izdal. 

Od 1. 9. 2021 veljajo spremembe Zakona o vrtcih na področju 

znižanega plačila vrtca in sicer: 

1. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila 

za mlajšega otroka oproščeni. 

2. Starši so oproščeni plačila za vrtec za tretjega in vsakega 

nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v 

vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. 

3. Sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec 

hkrati vključenega dva otroka oziroma imajo v vrtec 

vključenega tretjega in vsakega nadaljnjega otroka se 

zagotavljajo iz državnega proračuna 

 



 

 

 Otrok naj ima v vrtcu dodatna oblačila, saj se zgodi, da se 

polije oz. kako drugače umaže oblačilo. 

 Starši vstopajte v igralnico v copatih, saj se otroci večino 

časa igrajo na tleh. 

 Starši ste dolžni spoštovati navodila strokovnega osebja 

glede varnosti otrok in določila Zakona o varnosti cestnega 

prometa, kar pomeni, da mora otrok v vrtec prihajati v 

spremstvu odrasle osebe, spremljevalci pa so lahko tudi 

otroci po dopolnjenem 10. letu starosti, če to dovolijo starši 

s podpisom izjave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOŠTOVANI STARŠI! 

Pred nami je novo šolsko leto, leto, ki znova prinaša nove izzive in nove 

želje po doseganju zastavljenih ciljev. Naša pričakovanja do otrok so tesno 

povezana s tem, kaj je zanje dobro, kaj si želijo, kaj jih osrečuje in kaj 

izpopolnjuje.  

Da bi jim bilo v našem vrtcu lepo, si prizadevamo vsi zaposleni. Od vas, 

spoštovani starši, pa pričakujemo veliko konstruktivnega sodelovanja, zato 

smo zapisali mnoge koristne informacije, ki vam bodo pri tem v oporo.  

V publikaciji predstavljamo osnovne podatke o našem vrtcu, kontaktne 

telefonske številke in e-naslove. Zapisali smo tudi nadstandardne, 

obogatitvene in dodatne dejavnosti, ki jih izvajamo ob rednem vzgojno-

izobraževalnem delu, saj podpirajo procese učenja, dodatno pripomorejo 

k obvladovanju novih znanj in pridobivanju izkušenj otrok v predšolskem 

obdobju. 

Želimo si, da bi bil naš vrtec, vrtec veselih, nasmejanih, zadovoljnih otrok 

in odraslih, kar bomo dosegli le, če bomo znali in zmogli sodelovati.  

Skupaj, z roko v roki, se bomo za prijetno bivanje in dobro počutje vašega 

otroka trudili vsi zaposleni v vrtcu – strokovne delavke v posameznih 

oddelkih, delavki v kuhinji ter vsi tehnični delavci in delavke, ki z osebno in 

skupno odgovornostjo gradimo strokovno prepoznaven in kakovosten 

vrtec.                       

Kolektiv vrtca Brezno 



VSEBINA 

 

1. Pomembni podatki 

2. Predstavitev vrtca 

3. Predstavitev oddelkov 

4. Organiziranost vrtca 

5. Projekti in obogatitvene dejavnosti 

6. Nadstandardni programi 

7. Cilji predšolske vzgoje 

8. Načela predšolske vzgoje 

9. Vrtec in družina 

10. Pravice staršev 

11. Pravice otrok 

12. Za dobro sodelovanje ... 

13. Plačilo programa 

 

 

 

 

 

 

 Starši ste dolžni obvestiti vrtec o otrokovi daljši ali dnevni 

odsotnosti do 8.00 zjutraj preko e-asistenta. 

 Starši morate ob vključitvi otroka v vrtec priložiti zdravniško 

potrdilo za otroka. 

 Starši ste dolžni ob prihodu v vrtec otroka oddati vzgojiteljici 

ali njeni pomočnici, prav tako morate ob odhodu iz vrtca o 

tem obvestiti vzgojiteljico ali njeno pomočnico. 

 V vrtec sodijo zdravi otroci, bolan otrok se v vrtcu slabo 

počuti in ogroža zdravje ostalih otrok. 

 Otrok v vrtec ne sme nositi hrane in predmetov, ki bi lahko 

ogrozili njegovo varnost in varnost drugih otrok (ostri 

predmeti, verižice, uhani …). 

 Vrtec ne odgovarja za poškodbe oz. izgubo igrač in ostalih 

stvari, ki jih otrok prinese od doma. 

 

 

 

  



 

12.  ZA DOBRO SODELOVANJE  … 

 

 Starši morate spoštovati delo, dnevni red, odpiralni čas in 

organizacijo ter osebje vrtca. 

 Otroka primerno oblecite in obujte, ker bo le tako sproščen 

ter varen pri dejavnostih v igralnici in na prostem. 

 V primeru, da otrok v vrtcu zboli, se poškoduje ali potrebuje 

nujno medicinsko pomoč, Vas o tem obvestimo, zato Vas 

prosimo za vaše točne podatke. Prosimo Vas, da sproti javite 

spremembo teh podatkov. 

 V primeru poškodbe ali nenadne bolezni otroka ste po 

obvestilu vzgojitelja dolžni v najkrajšem času priti v vrtec po 

otroka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. POMEMBNI PODATKI 

OSNOVA ŠOLA BREZNO-PODVELKA, ENOTA VRTEC 

Brezno 78, 2363 Podvelka 

Spletna stran šole: www.os-brezno.si 

Spletna stran vrtca: http://vrtci-osbreznopodvelka.splet.arnes.si/ 

 

Ustanovitelj zavoda:    

Občina Podvelka 

Podvelka 13, 2363 Podvelka 

 

Ravnatelj: Leo ČELOFIGA, prof. 

Elektronski naslov: leo.celofiga@os-brezno.si 

 

Pomočnica ravnatelja za vrtec: Bernarda CINK, dipl. vzg. 

Elektronski naslov: bernarda.cink@os-brezno.si 

Telefon: 02 88 79 711 

 

Tajnica: Simona TERTINEK 

Elektronski naslov: simona.tertinek@os-brezno.si 

Začasno jo nadomešča Sanja TJUKAJEV 

Elektronski naslov: sanja.tjukajev@os-brezno.si 

Telefon: 02 88 79 700 

 

Računovodja: Helena TJUKAJEV 

Elektronski naslov: helena.tjukajev@os-brezno.si 

Telefon: 02 88 79 702 

Uradne ure: Tajništvo in računovodstvo poslujeta za uporabnike 

vsak dan med 7.30 in 9.00 ter med 12.00 in 13.00.   
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2.  PREDSTAVITEV VRTCA 

 

Vrtec Brezno z oddelki, ki je del javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda OŠ Brezno-Podvelka, je javni zavod, ki izvaja predšolsko 

vzgojo. Vzgojno delo poteka skozi celotno šolsko leto. Načrtovano in 

izvedeno je v skladu z usmeritvami Kurikuluma za vrtce in 

usmeritvami, ki so del Letnega delovnega načrta vrtca. 

Neposredno vzgojno-izobraževalno delo z otroki izvajajo strokovni 

delavci vrtca. Ustanovitelj vrtca je Občina Podvelka. Vrtec je 

vključen v javno mrežo vrtcev v Republiki Sloveniji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.  PRAVICE OTROK 

 

 pravica do otroštva, 

 pravica do igre, 

 pravica do razlik in drugačnosti, 

 pravica do enakih možnosti, 

 pravica do izbire, 

 pravica do zasebnosti, 

 pravica do počitka, 

 pravica do izobraževanja, ki je usmerjena: 

 k polnemu razvoju otrokove osebnosti, 

 h krepitvi spoštovanja človekovih pravic, 

 k pripravi otroka na odgovorno življenje v svobodni 

družbi, v duhu razumevanja, miru, strpnosti, enakosti 

med spoloma in prijateljstva med vsemi ljudmi, 

 h krepitvi spoštovanja do naravnega okolja. 

 

 

 

 

 

 

 

Vrtec Brezno sestavlja šest oddelkov: 

 Oddelek Brezno 1 

 Oddelek Brezno 2 

 Oddelek Podvelka 

 Oddelek Ožbalt  

 Oddelek Kapla 1 

 Oddelek Kapla 2 

 

Obratovalni čas vrtca je v vsakem oddelku prilagojen potrebam 

staršev in se od oddelka do oddelka razlikuje.  

V času vseh počitnic družimo otroke v vrtcu Brezno, medtem ko v 

času državnih praznikov vrtec ne obratuje. V mesecu avgustu je 

zaradi izobraževanja strokovnih delavk in generalnega čiščenja vrtec 

ZAPRT dva dni. 

 

 

  



3. PREDSTAVITEV ODDELKOV 

 

VRTEC BREZNO 1 – heterogen oddelek   

Brezno 78, 2363 Podvelka 

Tel: 02 88 79 708 

Delovni čas: od 5.30 do 16.00 

Vzgojiteljica: Bernarda Cink, dipl. vzg. 

Vzgojiteljica: Klavdija Peklar, dipl. vzg. 

Vzgojiteljica: Urška Podpečan, mobilna pomočnica vzg. 

 

VRTEC BREZNO 2 – heterogen oddelek 

Brezno 78, 2363 Podvelka 

Tel: 02 88 79 708 

Delovni čas: od 5.30 do 16.00 

Vzgojiteljica: Patricija Vrenčur, dipl. vzg. 

Vzgojiteljica: Maja Gudlin, pomočnica vzg. 

Spremljevalka: Iris Koziker-Salihović, dipl. vzg. 

 

 

 

 

 

 

 

10.  PRAVICE  STARŠEV 

 

Starši imate pravico do: 

 spoštovanja in upoštevanja vaše vloge kot primarnih 

skrbnikov ter nosilcev glavne odgovornosti za otrokovo 

vzgojo in razvoj; 

 korektnega obveščanja o otrokovem počutju, razvoju, 

napredku; 

 obveščenosti o življenju in delu v vrtcu; 

 zaščite zasebnosti, s poudarkom na varovanju osebnih 

podatkov; 

 sodelovanja in načrtovanja življenja ter dela v vrtcu, pri tem 

pa morate upoštevati meje svojega soodločanja in ne smete 

posegati v strokovno avtonomnost vrtca; 

 postopnega uvajanja otroka v vrtec. 

 

 



Vrtec ima dolžnost delovati v skladu z zakoni in varovati pred 

nalezljivimi boleznimi (neodporni otroci, hiter prenos okužb), zato: 

 izvedemo ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, na 

oglasne deske izobesimo obvestilo za starše o pojavu nalezljive 

bolezni in o ukrepih za preprečevanje le-te,  

 ko otrok v vrtcu zboli (povišana telesna temperatura, gnojni 

izcedek iz nosu ali oči, bruhanje, driska, izpuščaji, motnja zavesti, 

vročinski krči ...), pokličemo starše, da otroka odpeljejo domov. 

Starši imate pomembno vlogo pri preprečevanju širjenja nalezljivih 

bolezni in okužb v vrtcu, zato pripeljite v vrtec zdravega otroka, s 

čimer prispevate k zmanjšanju tveganja za širjenje bolezni v vrtcu. 

Pred ponovno vključitvijo otroka v vrtec upoštevajte priporočila 

(smernice NIJZ) glede ponovne vključitve otroka po preboleli bolezni 

oz. okužbi, priporočila zdravnika, otrokovo splošno kondicijo, 

počutje, da se normalno prehranjuje, spi in igra. S tem omogočite, da 

se otrok dobro pozdravi, preden se ponovno vključi v skupino, in da 

bolezni ne širi med sovrstnike. 

 

 

 

 

 

 

 

VRTEC OŽBALT – kombiniran oddelek 

Ožbalt 10, 2361 Ožbalt 

Tel: 02 88 79 726 

Delovni čas: od 5.30 do 16.00   

Vzgojiteljica: Tamara Golob, dipl. vzg. 

Vzgojiteljica: Petra Garmut, pomočnica vzg. 

Vzgojiteljica: Iris Koziker – Salihović, dipl. vzg., pomočnica vzg. 

 

 

VRTEC PODVELKA – kombiniran oddelek 

Podvelka 19, 2363 Podvelka 

Tel: 02 88 79 709 

Delovni čas: od 6.00 do 15.30 

Vzgojiteljica: Andreja Javornik, dipl. vzg. 

Vzgojiteljica: Marija Zver, pomočnica vzg. 

Vzgojiteljica: Urška Podpečan, mobilna pomočnica vzg. 

 



VRTEC KAPLA 1 – heterogen oddelek 

Sp. Kapla 2, 2362 Kapla na Kozjaku 

Tel: 02 88 79 718 

Delovni čas: od 6.30 do 16.00 

Vzgojiteljica: Eva Kojzek, dipl. vzg. 

Vzgojiteljica: Urška Podpečan, mobilna pomočnica vzg. 

 

VRTEC KAPLA 2 – heterogen oddelek 

Sp. Kapla 2, 2362 Kapla na Kozjaku 

Tel: 02 88 79 718 

Delovni čas: od 6.30 do 16.00 

Vzgojiteljica: Andreja Pažek, mag. prof. 

Vzgojiteljic: Katarina Mevc, pomočnica vzg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SODELOVANJE S STARŠI 

Pričakujemo, da bodo starši sledili otrokovemu življenju  

v vrtcu, spremljali njegov razvoj, mu pripovedovali, ga  

spraševali ter poslušali in sodelovali z nami. 

 

STROKOVNO SODELOVANJE:   

 roditeljski sestanki 4-krat letno, 

 pogovorne ure – vsak prvi četrtek v mesecu, 

 predavanje za starše. 

 SKUPNA DRUŽENJA: 

 pustna delavnica in pustna povorka, 

 obisk v prvem razredu za bodoče prvošolce in starše, 

 prireditev ob zaključku šolskega leta. 

SVET STARŠEV:  

 predstavniki oddelkov sodelujejo v Svetu staršev. 

 

 

 



SVETUJEMO VAM: 

 Otroka prvi dan uvajanja ne pustite v vrtcu ves dan. 

Vzemite si čas za postopno uvajanje in pustite otroka 

v vrtcu le kratek čas. Otrok si mora pridobiti občutek 

varnosti in sprejetosti v novem okolju, zato potrebuje 

čas. Postopno skupno uvajanje otroka v skupino naj 

traja največ en teden. 

 Ob odhodu otroku povejte, da pridete ponj.  

 Ne prekinjajte uvajanja, razen v primeru otrokove 

bolezni. Za občutek varnosti otrok potrebuje stalen 

ritem prihodov in odhodov iz vrtca. 

 O težavah z uvajanjem se pogovorite z vzgojiteljico 

svojega otroka. Povejte ji o njegovih posebnostih, kajti 

vi ga najbolje poznate. Zaupajte ji svoje skrbi, dvome, 

vprašajte jo, kar vas zanima.  

 Otrok doživlja svet okoli sebe tudi skozi doživljanje 

drugih: če je strah starše, je strah tudi otroka. 

Verjemite in zaupajte nam, da bodo začetne težave pri 

uvajanju kmalu minile. 

 

IZPIS OTROKA IZ VRTCA 

Starši lahko otroka izpišete iz vrtca kadarkoli z izpisnico, s 

petnajstdnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema 

pisne odpovedi na upravi vrtca. Izpisani otrok nima prednosti pri 

morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec. Izpisnico lahko dobite na 

upravi oz. na spletni strani vrtca. O izpisu otroka iz vrtca obvezno 

obvestite pristojni center za socialno delo. 

4. ORGANIZIRANOST VRTCA 

V vrtcu izvajamo dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur. Izvaja se v 

dopoldanskem času od ponedeljka do petka in zajema vzgojo, 

izobraževanje, varstvo ter prehrano otrok. Namenjen je otrokom od 

dopolnjenega 11. meseca starosti do vstopa v šolo. 

 

Vzgojno izobraževalno delo poteka v dveh starostnih obdobjih: 

 prvo starostno obdobje (od 11 mesecev do 3 let), 

 drugo starostno obdobje (od 3 let do vstopa v šolo). 

 

Otroci so razporejeni v naslednje vrste oddelkov: 

 heterogeni oddelki: otroci različne starosti (od 1 do 3 let oz. 

od 3 do 6 let), 

 kombinirani oddelki: otroci različne starosti (od 1 do 6 let). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oddelke vodijo vzgojiteljice predšolskih otrok in pomočnice 

vzgojiteljic. Zagotovljeno je strokovno in kakovostno delo, ki 

omogoča optimalni razvoj vsakega otroka. Vzgojno delo poteka 

preko spontanih in vodenih dejavnosti. Program je prilagojen 

potrebam, interesom, starostni skupini in sposobnostim otrok. Vse 

dejavnosti so načrtovane skozi igre, ki je osnovna dejavnost 

predšolskega otroka, hkrati pa tudi najbolj naraven način 

izkustvenega učenja in razvoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. VRTEC IN DRUŽINA 

 VPIS OTROKA V VRTEC 

Vpis otrok v vrtec poteka celo leto (v primeru prostih mest), enkrat 

letno pa vrtec objavi razpis za vpis v vrtec za novo šolsko leto 

(predvidoma konec marca oz. na začetku aprila). Vrtec lahko 

sprejme otroka, ko ta dopolni starost najmanj 11 mesecev, če starši 

več ne uveljavljajo pravice do starševskega dopusta v obliki polne 

odsotnosti z dela. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih 

mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok v vrtec. 

Za vpis otroka v vrtec je treba oddati vlogo za sprejem otroka v 

vrtec (ki je na spletni strani vrtca) na upravo vrtca ali vzgojiteljici. Če 

je otrok sprejet v vrtec, starši potrdite njegovo vključitev v vrtec 

tako, da podpišete pogodbo o medsebojnih pravicah in 

obveznostih. 

 

 

 VKLJUČEVANJE OTROKA V VRTEC 

Vstop v vrtec predstavlja pomemben korak v otrokovem življenju. 

Ta korak bodo spremljale začetne težave, ki jih lahko z medsebojnim 

sodelovanjem naredimo prijetnejše in manj stresne. 

Prvi dan prisotnosti otroka v vrtcu oddajo starši vzgojitelju potrdilo 

pediatra o zdravstvenem stanju otroka. 

 

 



 

8. NAČELA PREDŠOLSKE VZGOJE 

Predšolska vzgoja je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja, ki 

poteka po načelih: 

 

 demokratičnosti, pluralizma; 

 avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih; 

 enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti 

med otroki; 

 pravice do izbire in drugačnosti; 

 ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega 

telesnega in duševnega razvoja; 

 sodelovanja z okoljem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  PROJEKTI IN OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

Vsebine izvajamo strokovne delavke posameznega vrtca v okviru 

dnevnih dejavnosti in z njimi bogatimo otrokovo okolje z namenom, 

da bi zanj ustvarili še več prijetnih trenutkov. 

 

PROJEKTI: 

 Mali sonček 

 Cici vesela šola 

 Zdravje v vrtcu 

 Varno s soncem 

 Gozdna igralnica 

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:  

 Pravljične ure v sodelovanju s Knjižnico Radlje 

 Predšolska bralna značka 

 Animirana pravljica 

 

 

 

 



6.  NADSTANDARDNI PROGRAMI 

V našem vrtcu organiziramo dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci 

in se izvajajo v primeru zadostnega števila prijavljenih otrok.  

Programi, ki so za starše plačljivi: 

 Tuja jezika (nemščina, angleščina) 

 Plesna šola 

 Sončkove gibalne urice 

Program, ki je za starše brezplačen: 

 Glasbeni vrtec 

 

Za vse otroke pred vstopom v šolo organiziramo še: 

 Plavalni tečaj (Športni park Ruše) 

 Vrtec v naravi (CŠOD Škorpijon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE 

 

Temeljni cilji in naloge predšolske vzgoje v vrtcih so opredeljeni v 

Zakonu o vrtcih (ZVrt, Ur. l. RS, št. 12/1996): 

 Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in 

drugih – razvijanje lastne identitete. 

 Razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje 

različnosti in sodelovanje v skupinah. 

 Razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev, spodbujanje 

čustvenega doživljanja in izražanja. 

 Negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in 

intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja. 

 Spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno 

uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja. 

 Spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega 

izražanja. 

 Posredovanje znanja z različnih področij znanosti ter iz 

vsakodnevnega življenja. 

 Spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti. 

 Razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi 

za zdravje. 

 


