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Javni vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Idrija
Arkova 7, Idrija, telefon: 05 374 33 10, 
faks: 05 374 33 18
e-pošta: vrtec.idrija@guest.arnes.si
spletna stran: www.vrtec-idrija.si

Enote Vrtca Idrija
Enota Arkova
Arkova 7, tel. 05 374 33 10
6 oddelkov
1 oddelek v OŠ Idrija, tel.  059 388 018

Enota Prelovčeva
Prelovčeva 11, tel. 05 374 33 27
7 oddelkov
1 oddelek v OŠ Idrija, tel. 059 388 018

Enota Spodnja Idrija
Šolska 11, tel. 05 377 60 40
5 oddelkov
1 oddelek v OŠ Sp. Idrija, tel. 051 615 139 
2 oddelka v Ledinah:  
oddelek v podružnici OŠ Sp. Idrija, tel. 05 37 74 712 
in oddelek v GD, tel. 051 303 481 

Enota Godovič
Godovič 3, tel. 05 374 74 27
3 oddelki

Enota Črni Vrh
Črni Vrh, tel. 05 377 70 11
4 oddelki
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Spoštovan otroci, sodelavke in sodelavci, spoštovani starši. 
Vesela in ponosna sem, da lahko sodelujem z vami kot ravnateljica vrtca.

Tako kot vsak začetek vrtčevskega leta smo tudi letošnjega začeli z zanosom, s 
pričakovanjem, polnim upanja, načrtov. Zavedam se, da vrtec ne more živeti le od 
ugledne tradicije in spominov, pač pa je pot do novih uspehov tlakovana s trdim in 
sistematičnim delom ter vzgajanjem vseh otrok, vseh zaposlenih v vrtcu in tudi staršev.
Vrtec je kot živ organizem, ki raste in se razvija, ustvarjajo ga generacije in generacije 

vzgojiteljev, sodelavcev vrtca ter nenazadnje otroci.
Vsi natančno vemo, da sami prostori, pa naj bodo še tako vrhunsko urejeni, ne 
pomenijo veliko. Prostoru, ki je namenjen za predšolske otroke dajo dušo in pravo 
vrednost; otroci, starši, zaposleni v vrtcu, krajani, predstavniki lokalne skupnosti, 
skratka vsi, ki se redno ali občasno vključujejo v delo vrtca ali pa so samo naključni 

obiskovalci našega vrtca. 
Vsekakor je vrtec v prvi vrsti namenjen otrokom, ki v vrtec prihajajo z veseljem, se 
dobro počutijo, kjer pridobivajo ustrezna znanja in sposobnosti, ki jim bodo koristila pri 
nadaljnjem šolanju in v življenju. Pridobiti morajo ustrezne vzgojne navade in vrednote, 
ki so pomemben pogoj za njihovo in našo pozitivno osebnostno rast in nenazadnje 

tudi dobro počutje v ožji ali širši družbeni skupnosti. 
Vsi zaposleni v vrtcu se zavedamo, da opravljamo pomembno delo in da smo ves čas 
pod budnim očesom staršev in da moramo v vsakem trenutku dajati zgled pozitivnih 
osebnosti, polnih zaupanja, naj si bo to vzgojitelj ali katerikoli drugi zaposleni v vrtcu. 
Kljub temu smo tudi vzgojitelji samo ljudje, doživljamo padce, vzpone, razočaranja, 
srečo … Tudi delavci vrtca potrebujemo pohvalo, spodbudo, ki nam dviguje avtoriteto, 
dostojanstvo … Želimo si ustvarjalnega sodelovanja z otroki, s starši, ki bodo 
konstruktivno sodelovali pri oblikovanju našega programa, z lokalno skupnostjo, ki bo 
znala prisluhniti predlogom, ki peljejo k bogatitvi programa vzgoje in izobraževanja. 
Na svojem področju želimo biti najboljši in predvsem vzgojitelji otrokom, ki počasi 

stopajo v najbolj ustvarjalno življenjsko obdobje.

ravnateljica Vrtca Idrija
Nadja Brence
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Vizija vrtca
Razvijamo prave vrednote, poudarjamo in spodbujamo ustvarjalnost ter sprejemamo 
različnost.

Poslovni čas vrtca

Enota Prelovčeva od 5.30 do 16.15  

oddelek OŠ Idrija od 5.30 do 16.15 

Enota Arkova od 5.30 do 16.15 

oddelek v OŠ Idrija od 5.30 do 16.15 

Enota Spodnja Idrija od 5.30 do 16.15, ob petkih do 15.30 

oddelek Ledine od 5.30 do 15.30 

oddelek v OŠ Spodnja Idrija od 7.00 do 15.30 (otroci se do 7.00 zbirajo v vrtcu) 

Enota Godovič od 6.00 do 16.00 

Enota Črni Vrh od 5.30 do 16.00 

Poslovni čas prilagajamo in spreminjamo glede na potrebe staršev v soglasju z 
ustanoviteljem.

Vrtec lahko podaljša ali skrajša poslovni čas, kadar so prisotni najmanj trije otroci, 
katerih oba starša pisno utemeljita (z dokazilom delodajalca), da jima delovni čas 
ne omogoča oddaje in prevzema otrok v okviru poslovnega časa vrtca, upoštevaje 
oddaljenost do/od delovnega mesta staršev.

Kako vpisati otroka v vrtec?
V vrtec vpisujemo in sprejemamo otroke vse leto.
Starši, ki želijo vključiti otroka v vrtec s 1. septembrom tekočega leta, morajo oddati 
Vlogo za vpis otroka v vrtec do 15. marca osebno pri svetovalni delavki vrtca v Enoti 
Arkova, lahko jo pošljejo tudi po pošti na upravo vrtca (Arkova 7). 
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Okvirni dnevni red, ali: “Kaj se pri nas vsak dan dogaja?”
 

5.30 do  8.00     sprejemanje otrok, interesne dejavnosti, jutranje razgibavanje 

6.15 do  6.30     jutranji prigrizek 

8.00 do  8.30     zajtrk 

8.30 do 11.30     jutranje srečanje, planirane in interesne dejavnosti, sadna malica,  

  aktivnosti na prostem, sprehodi, priprava na kosilo 

11.15 do 11.30   kosilo za otroke od 1-3 let 

11.30 do 12.00   kosilo za otroke od 3-6 let 

12.00 do 14.30 pravljica, spanje ali počitek, umirjene dejavnosti  

14.30 do 15.00   popoldanska malica 

15.30 do 16.15   interesne dejavnosti, odhajanje otrok domov 

Prihodi in odhodi otrok
Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred 
osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne 
osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši 
od 10 let in mladoletniki oziroma mladoletnice, če to 
dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka (7. odstavek 87. člena Zakona o pravilih 
cestnega prometa, ZPrCP, Ur. l. RS, št. 109/2010, 57/2012, 63/2013, 68/2016).

Vrste programov v našem vrtcu
 
1.  DNEVNI PROGRAM za otroke od 1. do 3. leta starosti, od 5.30 do 16.15, do  
 9 ur. (jutranji prigrizek, zajtrk, sadna malica, kosilo, popoldanska malica)

Za najmlajše otroke ima vrtec urejene oddelke, ki so temu primerno tudi opremljeni. 
Za to starostno obdobje je značilno, da potrebujejo otroci veliko nege, telesne topline, 
veliko gibanja in mehke površine (blazine in ljubkovalne igrače). Posebno pomembno 
obdobje za celoten kasnejši otrokov razvoj je ravno obdobje do tretjega leta starosti. 
Največje dovoljeno število otrok v teh oddelkih je 14 otrok.
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2.  DNEVNI PROGRAM za otroke od 3. do 6. leta  
 starosti, od 5.30 do 16.15, do 9 ur. (jutranji  
 prigrizek, zajtrk, sadna malica, kosilo,   
 popoldanska malica)

3.  POLDNEVNI PROGRAM  
 ZA DRUGO STAROSTNO  
 OBDOBJE
Poldnevni program se trenutno 
izvaja skupaj z dnevnim programom 
za drugo starostno obdobje za otroke, ki imajo sklenjeno Pogodbo o določitvi 
medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca pred 1.9.2016. Pogodbe 
sklenjene po 1.9.2016 tega programa ne vsebujejo, saj se dnevni in poldnevni 
program ne moreta izvajati hkrati v istem oddelku. 
V prihodnje se bo program izvajal v primeru zadostnega števila prijavljenih otrok in 
zagotovitvijo tehničnih in kadrovskih pogojev. 

V tem starostnem obdobju je igra zelo intenzivna, otrok potrebuje družbo svojih 
sovrstnikov, s katerimi navezuje prijateljstva, obenem pa v partnerstvu spoznava, 
raziskuje svet okrog sebe in raznolikost medsebojnih odnosov. V skupinah drugega 
starostnega obdobja je lahko otrok vključen v skupino enako starih otrok ali v skupino 
otrok različne starosti. V skupinah otrok, starih od 3 do 4 leta, je lahko največ 19 
otrok, v skupinah starejših otrok pa je lahko največ 24 otrok.

Podrobnejši program enote in skupine je z namenom boljše osveščenosti o delu in 
načrtovanih dejavnostih tekočega šolskega leta na vpogled pri vzgojiteljicah.

5.  IGRALNE URICE za otroke od 1. do 3. leta   
 starosti in pol 1 x tedensko (od oktobra do maja) 
 1 ura skupaj s starši

Program je namenjen otrokom, ki niso vključeni v vrtec, 
in njihovim staršem. Izvajamo ga od meseca oktobra do 
meseca aprila v tekočem šolskem letu enkrat tedensko po 
eno uro. Na ta srečanja prihajajo otroci skupaj s starši, ker 
je za to obdobje značilna tesna navezanost otrok na starše. 
Obenem imajo starši na teh srečanjih možnost spoznati 
vrtec in življenje v njem ter si odgovoriti na vprašanja, ki si jih zastavljajo veliko prej, 
preden se odločijo svoje otroke vključiti v vsakodnevno vzgojo in izobraževanje v 
našem vrtcu. Srečanja staršem omogočajo izmenjavo mnenj, pogovorov o vzgoji otrok 
in seznanitev s primernostjo vzgojnih sredstev za razvoj njihovih otrok.
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6.  CICIBANOVE URICE za otroke od 3. leta in pol do 6. leta   
 starosti1 x tedensko (od oktobra do maja) 2 uri

Program je namenjen otrokom od 3. leta in pol do 6. 
leta starosti, ki niso vključeni v vrtec. Izvajamo ga 
od meseca oktobra do maja v tekočem šolskem 
letu enkrat tedensko po dve uri. Otroci imajo v tem 
programu priložnost za srečevanje s svojimi vrstniki 
in igrami, primernimi za njihovo starost in razvoj. 
V teh letih je igra s sovrstniki izjemnega pomena, 
kakor tudi navezovanje medsebojnih prijateljstev 
(razvoj socialnih veščin) ter obkroženost otroka s 
spodbudnimi in razvojno primernimi sredstvi.

Ceno programa za Cicibanove in Igralne urice določi Svet zavoda. 
V posameznem šolskem letu izvajamo igralne in cicibanove urice v primeru zadostnega 
števila prijavljenih otrok.

Spoznavanje vrtca in uvajanje otroka v vrtec
Začetek obiskovanja vrtca je lahko za otroke in starše zelo stresna izkušnja, če temu 
času ne posvetimo veliko pozornosti. Z vidika razvoja otroka in starševstva je dan, 
ko otrok stopi v vrtec, nedvomno prelomno obdobje. V našem vrtcu smo se prav 
zato odločili, da bomo organizirali najrazličnejše dejavnosti za lažji 
prehod otrok od doma v vrtec in za dobro informiranost staršev o 
tem, kaj lahko pričakujejo od vrtca in kaj lahko otroci z vstopom 
v vrtec pridobijo.

Na vprašanje, kdaj je za otroka najprimernejši čas za vstop 
v vrtec, je nemogoče odgovoriti. Morda še najbolj zato, 
ker vrtec ne predstavlja več zgolj institucije, v 
kateri bi bilo poskrbljeno le za varstvo otrok 
v času odsotnosti staršev. Na to kaže tudi 
vse višja izobrazbena struktura strokovnega 
osebja, zaposlenega v vrtcih ter Kurikulum 
za vrtce - obvezujoč dokument oz. nacionalni 
program, ki zajema vsebinski in procesni vidik 
uresničevanja predšolske vzgoje v Sloveniji. 
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Organizirane dejavnosti za lažji prehod otrok od doma v vrtec

Pred vstopom v vrtec

o Svetovalna delavka osebno sprejme in vpiše otroka v vrtec.
o Enkrat tedensko Igralne urice za otroke od 1. do 3. leta starosti in pol, ki se jih  
 udeležijo otroci skupaj s starši.
o Uvodno srečanje staršev, ki bodo vključili otroka v vrtec.
o Informativna zgibanka o prvem dnevu v vrtcu.
o Srečanje z vzgojiteljico - pogovorna ura, preden otrok začne obiskovati vrtec.

Začetek obiskovanja vrtca

o Uvajanje otrok v vrtec skupaj s starši in na osnovi predhodnega dogovora z  
 vzgojiteljico.
o Prvi roditeljski sestanek skupine, v katero je vključen otrok. 
o Individualne pogovorne ure s starši.

Naše dosedanje izkušnje nam dokazujejo, da se vsi starši in otroci, ki so bili vključeni 
v dejavnosti, namenjene spoznavanju vrtca, hitreje navadijo na novo okolje in imajo 
manjše težave pri vključevanju v vrtec.

Pri vključevanju otroka v vrtec je pomembno zavedanje, da ima lahko otrok manjše 
pa tudi večje krize ob vključevanju v vrtec. Kljub temu lahko otroku 
pri premagovanju kriz pomagamo. Velikokrat nas preseneti otrokov 
jok, o katerem se je smiselno pogovoriti z otrokovimi vzgojiteljicami. 
Otrok z jokom izraža svoja čustva. Mlajši ko je otrok, več z njim “pove”. 
Kriza pa se lahko odraža tudi v večji obolevnosti otrok.

Kljub vsemu je najpomembnejše vzpostavljanje zaupanja med starši in strokovnim 
osebjem, ker se otrok počuti varnega v okolju medsebojnega zaupanja, 
dogovarjanja, pomoči in pripravljenosti za medsebojno sodelovanje. 
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Predstavitev programov za predšolske otroke
Programi temeljijo na ciljih in načelih, zapisanih v Kurikulumu za vrtce, ki sta ga kot 
najpomembnejši vsebinski dokument za izvajanje predšolske institucionalne vzgoje 
leta 1999 izdala Ministrstvo za šolstvo in šport in Urad RS za šolstvo.

Cilji Kurikula za vrtce (1999):
•  bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke,
•  pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske  
 vzgoje v vrtcih,
•  bolj uravnotežena ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v  
 vrtcih, ki hkrati ne onemogoča poglobljenosti na določenih področjih,
•  večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko  
 rutino,
•  oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik   
      (nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor,  
 narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo),
•  večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok,
•  dvig kakovosti medsebojnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v  
 vrtcu,
•  rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu,
•  rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu,
•  večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih  
 delavcev,
•  povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in  
 dela v vrtcu,
•  izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši. 

Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v redne oddelke vrtca. Tako kot za vse 
otroke, vključene v vrtec, se tudi za otroke s posebnimi 
potrebami načrtuje dejavnosti na osnovi ugotovljene 
stopnje razvoja, razvojnih potreb otrok in na 
osnovi individualnih značilnosti otroka. Otroci s 
posebnimi potrebami imajo v vrtcu organizirano 
tudi dodatno individualno in strokovno pomoč 
v skladu z usmeritvijo in odločitvijo Komisije za 
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. 
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Metodologija Korak za korakom v našem vrtcu
Starostno, individualno in kulturno primerni 
kurikulum Korak za korakom - mednarodni 
dokument  za predšolsko vzgojo in 
izobraževanje, je bil leta 1994 razvit na 
pobudo Open Society Institute iz New Yorka 
in v sodelovanju s Children’s Resources 
International iz Washingtona ter Georgetown 
University iz Washingtona. Kurikulum temelji 
na pedagoških, psiholoških, socioloških in 
filozofskih teorijah, evropski tradiciji predšolske vzgojno-izobraževalne prakse ter 
sodobnih spoznanjih o učenju in razvoju otrok.
Za izvajanje Metodologije Korak za korakom se usposabljajo vsi strokovni delavci 
našega vrtca. Ta oblika dela je v našem vrtcu prisotna že od leta 1995. Danes 
deluje pod okriljem Pedagoškega inštituta v Ljubljani, Razvojno - raziskovalnega 
centra pedagoških iniciativ Korak za korakom. Do sedaj je šest vzgojiteljic iz Vrtca 
Idrija prejelo mednarodni certifikat odličnosti, ki ga za odličnost uresničevanja 
pedagoškega procesa podeljuje ISSA - mednarodno združenje Step By Step s 
sedežem v Amsterdamu. 

Cilji Metodologije Korak za korakom:
- demokratizacija medsebojnih odnosov in oblikovanje skupnosti otrok,
- zagotavljanje enakih možnosti in dostop do kakovostne vzgoje in   
      izobraževanja za vse otroke,
- uresničevanje pravic otrok, zapisanih v Konvenciji o otrokovih pravicah,
- oblikovanje spodbudnega učnega okolja za učenje in   
      vzpostavljanje interakcij z drugimi otroki, vzgojiteljicami  
 in materiali - v skladu s sodobnimi spoznanji o   
 načinih učenja otrok,
- razumevanje, sprejemanje, spoštovanje in   
 spodbujanje enkratnosti otroka ter   
 njegovega osebnega načina, ritma   
      razvoja ter učenja, 
- vzpostavljanje partnerskega   
 odnosa s starši.

Danes je v izvedbo tega kurikuluma 
vključenih več kot 30 držav z željo po 
razvijanju vseh potencialov otrok ter 
veščin in spretnosti, ki jih bodo otroci 
potrebovali za reševanje problemov, 
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komuniciranje in vsakodnevno življenje v stalno spreminjajočem se svetu.

Za ta način dela je značilno, da so igralnice urejene v kotičke za:
- igro s kockami in za skupna srečanja otrok,
- igro z namiznimi igrami, kjer si otroci pridobivajo predvsem prve matematične  
 koncepte,
- dramatizacijo, kjer otrok razvija veščine vzpostavljanja medsebojnih odnosov v  
 družini in širši družbi,
- začetno opismenjevanje, kjer je urejen tudi predel za izdelavo knjig in prostor  
 za branje ter listanje knjig,
- likovno in glasbeno ustvarjanje,
- naravoslovno odkrivanje in raziskovanje, 
- igro s peskom in vodo.

Tako urejena igralnica otrokom omogoča igro, razvoj in učenje na vseh razvojnih in 
vsebinskih področjih - izbiro materialov, razvoj interesov, sodelovanje, dogovarjanje, 
razvoj samostojnosti, prevzemanje odgovornosti za izbiro in odločitve, iniciativnost, 
reševanje konfliktov in problemov ter vzpostavljanje prijateljstev. 

Projekti v vrtcu
Ekošola

Že od leta 2008/09 
smo vključeni v program 
“ E k o š o l a ” ,  s a j  s e 
zavedamo, da je skrb 
za  naravo in  okol je 
potrebno razvijati že v 
najzgodnejšem obdobju. 
Temelj odgovornega odnosa do okolja sta vzgoja in izobraževanje, ki vplivata na 
dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Prizadevamo si, da otrok že v 
predšolskem obdobju začutil pozitiven odnos do okolja in se učil odgovorno ravnati 
z naravo. Z omenjenim projektom se gradijo vrednote za odgovoren način našega 
bivanja na tem planetu.
Kot ekovrtec sodelujemo v različnih sklopih, ki so primerni za predšolsko obdobje.
Tudi v letošnjem letu bomo izvajali aktivnosti za ohranitev eko zastave.
Živimo v neposredni bližini gozdov. Zato nam prenos dejavnosti v gozd ne povzroča 
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težav. Otroci v gozdu uživajo, tam se radi igrajo, ga radi raziskujejo, 
Otroci so ustvarjalni tam, kjer jim ponudiš prostor, da 
ustvarjajo. Prenos dejavnosti iz igralnice v gozd 
predstavlja pri načrtovanju več pozornosti 
na stvari, ki jih v omejenem okolju ne. 
Otroci nam vedno znova pokažejo, 
da jih zanima vse, kar ponuja narava. 
Mlajši otroci začnejo sčasoma vedno 
bolj uporabljati neomejen prostor, 
materiale, ki jih ponuja narava. Dlje 
časa se igramo z naravnimi materiali 
kot z igračami. Čas v gozdu in 
njegovem obrobju v vseh letnih časih koristimo za gibalne aktivnosti in izrabo naravnih 
materialov za športne pripomočke; plesne improvizacije; drugačen, bolj preprost 
vpogled v glasbo, v kateri je lahko glasbilo že preprosta palica, listi bukve ipd. (v tem 
svetu, kjer ni težava ustvariti zvok, je včasih najtežje slišati zvok, ki ga ponuja narava); 
pripovedovanje zgodb pod drevesi; potepi ob iskanju stopinj živali, spoznavanju in 
nabiranju gozdnih sadežev in plodov, izdelavo čutnih krogov iz različnih naravnih 
materialov, opazovanje rastja npr. drevja (debla, krošnje, štori, les je raznolik po otipu, 
teži, barvi, vonju, zvenu, ...) in živali. Kot gozdni detektivi odkrivamo skrivnosti gozdnih 
tal. Vodeno iskanje je vedno priložnost za razlago naravoslovnih dejstev. Tako se ostri 
pogled: »Povej mi in pozabil bom, pokaži mi in morda si bom zapomnil, pusti mi narediti 
in razumel bom.« (po kitajskem pregovoru). Listi, veje, kamenčki, košček lubja, ki jih 
najdemo v gozdu se mnogokrat znajdejo v žepih in so spomin na gozd, ko smo v vrtcu 
ali doma. V gozdu skušamo najti, kar nas bo razveselilo in zadovoljilo. Ko stopimo v 
gozd, ga doživimo z vsemi čutili, z vso svojo bitjo. Zaznamo tisto, česar nam napisano 
ali videno na TV, IKT tabli, v knjigi ne more dati! Stik z gozdom, z naravo potrebujemo. 



14

Gozdni prostor nam je drag in moramo ga 
varovati. Gozd je vrednota! Svet vrednot nam 
vzbudi veselje, zadovoljstvo. Ljudje svoje 
vrednote varujejo. Tudi mi, v vrtcu, jih 
varujemo. Sprehod skozi gozd je mnogo 
več, če le hočemo in če smo sposobni 
tisto nekaj več tudi zaznati. In to otroke 
tudi učimo: »Postoj! Poslušaj. Opazuj. 
Dihaj.« Skratka, uživamo v svežem zraku, 
miru, lepoti, izkušnjah, igrah in aktivnostih. 
Že sama pot je za nas cilj. S sprehodov po 
gozdu pridejo otroci vedno s pozitivno, svežo energijo. 
Veseli, lačni, žejni, zadovoljni. Drevesa in gozdovi zagotavljajo in 
pomagajo tvoriti zdravo življenjsko okolje.

Mali sonček

Že od leta 2012/13 smo vključeni v program Mali sonček, ki je namenjen otrokom 
od drugega do šestega leta starosti. Koordinira ga Zavod za šport RS Planica. 
Namen programa je:
•  Obogatiti program gibalno/športnih dejavnosti v vrtcu.
•  Spodbuditi k sistematičnemu delu in celostnemu pristopu pri podajanju vsebin  
 gibanja predšolskim otrokom
•  Spodbuditi starše k aktivnemu    
 sodelovanju pri izpeljavi programa
•  Spodbuditi starše in otroke k   
 aktivnemu preživljanju prostega časa.

Zdravje v vrtcu

V okviru Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje sodelujemo v programu Zdravje 
v vrtcu. Namen programa je razvijati in 
krepiti možnosti za oblikovanje okolij, 
ki postavljajo zdravje kot pomembno 
vrednoto ter  krepit i  sposobnost 
posameznika za ohranjanje in izboljšanje 
zdravja v celotnem življenju.
Vrtec Idrija izvaja vse aktivnosti za 
potrditev zastave “Zdravje v vrtcu”.
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Ciciban planinec

V nekaterih oddelkih našega vrtca, v skupinah 
otrok, kjer so otroci dopolnili 4 leta, poteka tudi 
obogatitvena dejavnost Ciciban planinec.

Pomahajmo v svet

Mednarodni projekt Pomahajmo v svet poteka v šestih korakih. Zajema vsebine, ki 
so razdeljene na pet prstov in zaključni del - dlan. Vsak prst predstavlja določeno 
vsebino, ki temelji na zastavljenih ciljih. Vsaka skupina je povezana s skupino drugega 
vrtca v svoji ali tuji državi. 
Z izvajanjem projekta si bomo pridobili časten naziv “Strpen vrtec”, s tem bomo 
pokazali, da otroke učimo strpnosti in razumevanja drugačnosti vseh oblik. 

Kultura in turizem

Vseslovensko gibanje Turizem in vrtec - Z igro do prvih turističnih korakov 
deluje pod okriljem Turistične zveze Slovenije. V šolskem letu 2017/18 je 
rdeča nit projekta Kultura in turizem. Osnovni motiv kulturnega turizma je 
zavestno in aktivno spoznavati in doživljati kulturno dediščino določenega 
kraja. Projekt je namenjen otrokom starim tri leta ali več. 



16

Potek projekta in rezultate bomo predstavili širši javnosti (spletna 
stran, članek…). Projekt bomo dokumentirali v obliki foto kronike in 
se ob koncu predstavili s plakatom na razstavi, ki jo bo organizirala 
Turistična zveza Slovenije.

Program »Cici vesela šola« 

Program izvajamo v sodelovanju z uredništvom revije 
Ciciban in Cicido. Namen programa je veselo in zabavno 
nabiranje znanj in izkušenj s pomočjo vsebin v reviji 
Cicido (izhodišče za raziskovanje in projektno delo), 
povezovanje otrok v skupini in med oddelki, prispevati 
k samopodobi vsakega posameznega otroka.

Varno s soncem 

Otroci spoznavajo, kako se lahko uspešno zaščitijo pred škodljivimi vplivi sončnih 
žarkov, kdaj smo lahko na soncu in kdaj se je bolje skriti pred njim. 

Projekt »Iz vrtca v šolo« 

Projekt poteka v sodelovanju z OŠ Idrija, 
OŠ Spodnja Idrija in OŠ Črni Vrh.
Namen je olajšati prehod otrokom iz 
vrtca v šolo, omogočiti prvošolcem, da 
pokažejo svoj napredek otrokom iz vrtca, 
da se ponovno srečajo s prijatelji iz vrtca, 
da otroci pred vstopom v šolo spoznajo 
šolski prostor, utrip in življenje v šoli 
in se veselijo vstopa v šolo, s skupnim 
sodelovanjem vzgojiteljic in učiteljic v 
šoli z izmenjevanjem izkušenj za večjo 
kontinuiteto in kakovostnejšo vzgojno 
– izobraževalno delo na obeh stopnjah. 
V projektu sodelujejo oddelki otrok, ki 
obiskujejo zadnje leto pred vstopom v šolo.
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Dodatni programi

Otroci imajo v vrtcu možnost obiskovanja 
pevskih zborov, izraznega plesa, pravljično- 
lutkovne dejavnosti in gibalne dejavnosti, ki 
potekajo v prostorih enot našega vrtca. 
Vse dodatne dejavnosti v vrtci izvajajo 
ustrezno strokovno usposobljeni 
mentor j i ,  k i  otroke vodi jo pr i 
dejavnostih na način, ki je primeren otrokovim značilnostim in potrebam v predšolskem 
obdobju. 

Obveznosti staršev do vrtca
Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem 
stanju otroka in ob spremembi otrokovega zdravstvenega stanja na te spremembe 
opozoriti vzgojiteljico.
Vrtec in starši pred vključitvijo otroka v vrtec podpišejo pogodbo o določitvi 
medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.

Plačilo staršev za programe vrtca
Plačilo staršev se določa enkrat letno na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za 
programe v vrtcih, ki ga je izdalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
(Ur.l. RS 100/05 in spremembe) in Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS 
št. 40/12 in spremembe). Višino plačila staršev določi Center za socialno delo, 
ki ga ugotavlja glede na povprečni 
mesečni dohodek na osebo na 
podlagi lestvice, ki starše razvršča 
v razrede.

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več 
otrok, z uveljavitvi jo Zakona o 
uravnoteženju javnih financ plačajo 
30% plačila za drugega otroka, ki jim 
je bilo določeno kot znižano plačilo 
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vrtca, za vsakega nadaljnega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. 
Starši plačajo največ 77% cene programa, v katerega je otrok 
vključen. Plačilo 77% cene je polno plačilo staršev. Staršem, 
ki ne uveljavljajo znižanega plačila, vrtec izstavi račun v višini 
polnega plačila. Za uveljavitev znižanega plačila 
programa izpolnite vlogo za uveljavljanje pravic 
iz javnih sredstev, ki je dostopna na spletni strani 
vrtca, na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport in na državnem portalu E-uprava. 

Vloge se oddajajo na krajevno pristojnem centru 
za socialno delo - osebno, po pošti ali elektronsko. 
Center za socialno delo na podlagi podatkov o dohodkih, prejemkih in premoženju 
določi dohodkovni razred, na podlagi katerega se obračunava višina plačila vrtca.
Starši so dolžni poravnati račun v roku osmih dni po izstavitvi položnice za pretekli mesec.

Sklep o cenah programov vrtca v Občini Idrija
Sklep o cenah programov vrtca v Občini Idrija, si lahko ogledate na spletni strani 
Občine Idrija.

Pravice staršev in otrok, določene v mednarodnih dokumentih, 
ustavi in zakonih
Vrtec je institucija, ki mora 
skrbet i  za uresničevanje 
temeljnih otrokovih pravic. V 
demokratični državi zastopajo 
otrokove pravice starši oziroma 
njihovi zakoniti zastopniki (v 
nadaljnjem besedilu: starši).

Otrokom, vključenim v javne 
v r tce ,  zagotav l ja  dr žava 
možnost za optimalen razvoj ne 
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glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno 
in duševno konstitucijo itn. Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega 
razvoja na določenem področju.

Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in 
pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti 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 avtonomne presoje.

Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni. 

- Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum),       
       do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti s  
       poudarkom na varstvu osebnih podatkov.
- Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in  
 dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo  
 upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno  
 avtonomnost vrtca.
- Ob vstopu otroka v vrtec lahko ta staršem omogoči postopno uvajanje otroka v  
 vrtec tako, da smejo biti skupaj z njim v skupini v obdobju, ki lahko traja več  
 tednov.
- Starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega   
 razgovora o otroku z vzgojiteljico ali vzgojiteljem.
- Starši imajo pravico, da v dogovoru z vzgojiteljico ali vzgojiteljem aktivno  
 sodelujejo pri vzgojnem delu.
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- Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in  
 različnost pristojnosti.
- Vrtec nudi možnosti za otrokov razvoj, ne posega pa v sfero zasebnosti družine  
 oziroma v pravice staršev.
- Sodelovanje vrtca s starši je nujen pogoj za dopolnjevanje    
 družinske in institucionalne vzgoje. 

Oblike sodelovanja vrtca  
s starši
Sodelovanje med vrtcem in starši 
predstavlja velik korak h kakovostni 
predšolski vzgoji, prav to sodelovanje pa pomeni 
nujen pogoj za dopolnjevanje družinske in institucionalne 
vzgoje. Odgovornost za vzgojo otrok nosimo tako starši kot tudi strokovni delavci 
vrtca, zato si zaposleni v vrtcu prizadevamo za kakovostno delo s starši z ustreznim in 
dostopnim obveščanjem, večjo raznovrstnost v ponudbi programov ter za neposredno 
sodelovanje med vrtcem in starši.

Svet staršev sestavljajo predstavniki vseh skupin otrok in šteje toliko članov, kolikor 
je skupin otrok. Sestaja se najmanj enkrat letno, obravnava vzgojno- izobraževalno 
problematiko in daje pobude Svetu zavoda.
Svet zavoda odloča o najpomembnejših odločitvah, dopolnilih in spremembah dela 
in življenja v vrtcu. V Svetu zavoda so starši zastopani s tremi predstavniki, ki jih 
izvoli Svet staršev.

Strokovna predavanja za starše so namenjena vsem, ki želijo poglobiti svoje znanje  o 
družinski vzgoji in razvoju predšolskega otroka. Na osnovi izraženih predlogov staršev 
na roditeljskih sestankih bomo organizirali Šolo za starše, ki bo vključevala vsaj eno 
predavanje zunanjih strokovnjakov.

Pogovorne ure so namenjene individualnim pogovorom staršev in vzgojiteljev o 
razvoju, težavah, uspehih ter posebnostih njihovih otrok. Pogovorne ure potekajo 1x 
mesečno na povabilo vzgojiteljice ali na željo staršev. Na njih starši dobijo poglobljeno 
informacijo o svojem otroku na osnovi stalnega in rednega sledenja otrokovega razvoja. 
Na pogovorni uri je vedno prisotna tudi pomočnica vzgojiteljice.
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Druge oblike sodelovanja s starši so manj formalne, z namenom povezovanja vrtca in 
družine, za vzpostavljanje prijetnih medsebojnih odnosov ter zaupanja, od katerega 
je odvisen razvoj vsakega otroka:
•  Uvajanje otroka v vrtec prvi teden tako, da so z njim v skupini v času, ki ga  
 predlaga vzgojiteljica.
•  Starše vabimo na prireditve, praznovanja, pohode, delavnice, ki potekajo v  
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 popoldanskem času, lahko pa se udeležijo različnih dejavnosti v dopoldanskem  
 času v dogovoru z vzgojiteljico.
•  Vključevanje staršev v dejavnosti od praznovanju jeseni, ob tednu otroka,  
 novoletnih delavnicah, pustovanju, dnevu družine.
•  Starši lahko povabijo vzgojiteljico na dom, z namenom poglobitve medsebojnih  
 stikov med vrtcem, otrokom in družino.
•  Starši lahko sodelujejo pri prireditvah, pri izvajanju dejavnosti Ciciban   
 planinec, pri praznovanju rojstnega dne svojega otroka, pri zbiranju odpadnega  
 materiala, s povabilom na svoje delovno mesto, če je v kraju, kjer je vrtec in na  
 druge načine.

Starše vabimo k sodelovanju preko oglasnih desk in kotičkov za 
starše, osebnih vabil ter spletne strani. 

Sodelovanje z drugimi strokovnimi službami in zavodi
Pri uresničevanju svojih programov sodelujemo z mnogimi strokovnimi službami in 
zavodi:
•  Centrom za socialno delo Idrija,
•  Čebelarsko zvezo Slovenije,
•  Domom upokojencev Idrija d.o.o.,
•  Domom za starejše Vita Dom, Črni Vrh,
•  Gasilskimi društvi v okolici, 
•  Glasbeno šolo Idrija,
•  ICRA d.o.o.,
•  krajevnimi skupnostmi,
•  Korak za korakom, Center za kakovost 
 v vzgoji in izobraževanju, Pedagoški inštitut,
•  logopedi in specialnimi pedagogi, 
•  Mestno knjižnico in čitanico Idrija,
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•  Mestnim muzejem Idrija,
•  Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport,
•  osnovnimi šolami,
•  Pedagoškim inštitutom iz Ljubljane,
•  Pedagoško fakuleto Koper, 
•  Pedagoško fakuleto v Ljubljani, 
• Planinskim društvom Idrija,
•  Policijsko postajo Idrija,
•  Službo Javnega sklada za kulturne dejavnosti, 
• Službo za družbene dejavnosti Občine Idrija,
•  Srednjo šolo Vena Pilona Ajdovščina,
•  Zavodom Republike Slovenije za šolstvo,
•  Zdravstvenim domom Idrija,
•  Zvezo prijateljev mladine Idrija, 
• Zavodom za gluhe in naglušne
•  Gimnazijo Jurija Vege Idrija
• Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih 
 Nova Gorica

... in mnogimi drugimi, ki so na našo prošnjo pripravljeni vstopiti v svet igre, ki je 
spoštljiva učiteljica naših otrok. Zato vsem iskrena hvala! 

Naš največji naravni vir je razum naših otrok. 
(Walt Disney)




