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Informacije za starše novo 
vpisanih otrok



Pozdravljeni med nami

Za vas smo pripravili informacije pred vključitvijo vašega 
otroka v vrtec. V primeru dodatnih vprašanj smo vam 
vedno na voljo. 



VIZIJA

RAZVIJAMO PRAVE VREDNOTE, POUDARJAMO IN SPODBUJAMO USTVARJALNOST 
TER SPREJEMAMO RAZLIČNOST.

• Razvijamo prave vrednote: učenje, spoštovanje in dobri odnosi, empatija, kot 
vrednota omogoča sprejemanje različnosti, povezuje starše in zaposlene ter 
omogoča prepoznavanje in skrb za potrebe vsakega posameznika.

• Poudarjamo in spodbujamo ustvarjalnost: v našem vrtcu vedno težimo k temu, da 
bi naredili nekaj več, iščemo poti, da bi otrokom zagotovili čim več možnosti za 
optimalni razvoj, hkrati pa smo ustvarjalni tudi mi sami in skrbimo tudi za svojo 
osebnostno in profesionalno rast.

• Sprejemamo različnost: že sam vrtec je v petih različnih enotah in štirih 
organizacijskih oddelkih. Enote so med seboj precej oddaljene in s svojo 
različnostjo sestavljajo mozaik celotnega vrtca.



Enota Arkova
Vrtec Idrija

Arkova 7

5280 Idrija

Telefon: 05 374 33 10

E- naslov: enota.arkova@guest.arnes.si

7 oddelkov: 

- 5 oddelkov

- 2 oddelki v OŠ Idrija



Enota Prelovčeva

Prelovčeva 11

5280 Idrija

• Telefon: 05 37 43 317

• E- naslov: vrtec.grad@guest.arnes.si

9 oddelkov:

- 7 oddelkov

- 2 oddelka v OŠ



Šolska 11

5281 Sp. Idrija

• Telefon: 05 377 60 40

• E-naslov: vrtec.spidrija@freenet.si

7 oddelkov:

- 4 oddelki v OŠ Spodnja Idrija

- 1 oddelek v enoti Arkova 

- 2 oddelka v Ledinah

Enota Sp. Idrija



Godovič 3, 5275 Godovič

• Telefon: 05 374 74 27

• E- naslov: vrtec.godovic@guest.arnes.si

3 oddelki

Enota Godovič



Enota Črni Vrh

Črni Vrh 95A

5274 Črni Vrh nad Idrijo

• Telefon: 05 37 77 011

• E-naslov: vrtec.crnivrh@freenet.si

4 oddelki



Subvencija vrtca

• Preden bo otrok vključen v vrtec, na pristojni CSD oddate
Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. O roku
pravočasne oddaje obrazca se pozanimajte na CSD-ju.

• Pravica do znižanega plačila za vrtec se uveljavi s prvim dnem
naslednjega meseca po vložitvi vloge na CSD.



Model uvajanja otrok v vrtec
• Individualna pogovorna ura s starši pred vstopom v vrtec - brez otroka, dogovor po telefonu v 

mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec.

• Izpolnjen vprašalnik o otroku (https://www.vrtec-idrija.si/obrazci)

• Uvajanje skupaj s starši – postopnost.

Zdravniško potrdilo prinesete prvi dan uvajanja ali že prej.

V vrtec prinesete:
 rezervna oblačila,
 ninico,
 dudo, flaško, če jo otrok ima,
 pleničke,

V vrtec NE sodijo verižice, zapestnice, 
otrokovi starosti neprimerne igrače 
itd.



Dnevni red v vrtcu
• 5.30 - sprejemanje otrok in igre po želji

• 6.00 - jutranji prigrizek

• 6.30 - prihajanje otrok in različne dejavnosti po igralnih kotičkih

• 8.00 - zajtrk

• 9.00 - usmerjene dejavnosti, bivanje na prostem

• 10.00 - dopoldanska malica

• 11.00 - kosilo za jaslične oddelke

• 11.30 - kosilo

• 13.00 - počitek in umirjene dejavnosti

• 14.30 - popoldanska malica

• 15.00 - 16. 15 - igre po izbiri in igra na prostem



• O razporeditvi vašega otroka v oddelek boste seznanjeni po 20. avgustu. Po tem
lahko pokličete vzgojiteljico (med 12. in 14. uro) vašega otroka in se z njo dogovorite
za uvodno pogovorno uro. Za lažji prehod v novo enoto lahko prve urice preživite
skupaj z otrokom. Tri dni pred dnevom določenim na pogodbi, bo potekalo uvajalno
obdobje, ki je brezplačno. Tekom uvajalnega obdobja boste v vrtcu skupaj z otrokom
oz. boste po dogovoru z vzgojiteljicami za nekaj časa zapustili igralnico. Tekom
uvajalnega obdobja otrok v vrtcu ne jé. Namenjeno je predvsem lažjemu in manj
stresnemu prehodu v novo okolje. Priporočamo vam, da na pričetku uvajanja
vzgojiteljicam oddate anketo z informacijami o vašem otroku, ki bo strokovnim
delavkam pomagala, da bodo otroka bolje spoznale in razumele. V uvajalnih dneh
bodo potekali tudi individualni razgovori z vzgojiteljicami vaših otrok.

• Že prvi dan uvajanja morate obvezno vzgojiteljici oddati zdravniško potrdilo o
otroku. Svetujemo vam, da se čim prej obrnete na izbranega pediatra, ki vam bo
podal nadaljnje informacije in boste pravočasno pridobili potrdilo. O morebitnih
zdravstvenih posebnostih nas seznanite še pred prihodom otroka v vrtec. V kolikor
ima vaš otrok dieto morate oddati potrdilo specialista.

Vključitev necepljenega otroka v vrtec, se zavrne, če iz potrdila pediatra o
zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in
rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi
cepljenja iz 22.č člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21)



Pogodba med starši in vrtcem se šteje za razvezano, če na dan
predvidene vključitve:

• starši še vedno uveljavljajo pravico do starševskega dopusta
v obliki polne odsotnosti z dela;

• starši vrtcu ne predložijo potrdila pediatra, da je otrok
cepljen oziroma da obstajajo zdravstveni razlogi za opustitev
cepljenja.

• Starši lahko po izpisu oz. razvezi pogodbe ponovno oddajo
vlogo za vpis otroka v vrtec, vendar nimajo prednosti pri
ponovnem postopku sprejema otroka v vrtec.



• Od drugega dneva odsotnosti dalje se odšteva odstotek stroškov prehrane.

• Ugodnosti Občine Idrija si oglejte v Sklepu o cenah programov vrtca v
Občini Idrija oz. sklede morebitne druge občine doplačnice.

• V kolikor vaš otrok ni vključen v želeno enoto, morate za premestitev 
oddati Obrazec za premestitev v drugo enoto (https://www.vrtec-
idrija.si/obrazci).

• V primeru izpisa, morate Izpisnico oddati vsaj 15 dni pred predvidenim 
dnevom izpisa.



Naše delo temelji na dveh dokumentih:
Kurikulum za vrtce, 1999 Metodologija Korak za korakom, 1995



Kurikulum za vrtce
• Je dokument, ki predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih. V

Kurikulumu so opredeljeni cilji in načela predšolske vzgoje,
teoretična znanja o otrokovem razvoju in učenju, smernice, pogoji za
vzgojno delo ter področja dejavnosti.

• Kurikulum vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja
področja:

- gibanje,

- jezik,

- umetnost,

- družba,

- narava

- matematika.

Znotraj področij opredeljuje vlogo odraslih v vrtcu, cilje in primere
dejavnosti ter omogoča izbiro med njimi.



Metodologija Korak za korakom

• Metodologija je osnovana na tezi, da se otrok najbolje razvija, če
je motiviran za svoje lastno učenje.

• Oddelki so prostorsko skrbno načrtovani in oblikovani v centre
dejavnosti, ki otroka spodbujajo, da raziskuje, se uči, ustvarja, mu
hkrati omogočajo možnost izbire in odločitve ter priložnost, da
rešuje probleme, spoznava razlike med otroki in postaja vse bolj
neodvisen.

• Ta oblika dela je v našem vrtcu prisotna že od leta 1995.



Vabimo vas, da si preberete publikacijo vrtca Idrija, ki je 
objavljena na naši spletni strani (https://www.vrtec-

idrija.si/about-us) V kolikor imate kakršno koli vprašanje, ga 
lahko zastavite na e-naslov: svetovalna.sluzba@guest.arnes.si

ali pokličete 05 37 43 311. 



Kontakti

• Ravnateljica: 05 37 43 314

• Svetovalna delavka: 05 37 43 311

• Tajništvo: 05 37 43 310

• Elektronska pošta:

• vrtec.idrija@guest.arnes.si

• svetovalna.sluzba@guest.arnes.si

Vrtec Idrija, Arkova 7, 5280 Idrija



Dobrodošli med nami!


