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SPOŠTOVANI STARŠI, 

vsebina publikacije je življenje, delo in sodelovanje vseh nas: otrok, staršev in delavcev vrtca.   

V prizadevanju za dvig kakovosti predšolske vzgoje v vrtcu, družini in širšem okolju vas vabimo k 

sodelovanju.   

Ustvarjajmo pogoje, da bodo vaši- naši otroci rasli na vseh področjih, prizadevajmo si za njihovo zdravje 

in srečo vsak dan, omogočimo jim razcvet in svobodo! Z medsebojnim spoštovanjem, sodelovanjem, 

razumevanjem, zaupanjem, prizadevnostjo, strpnostjo in pozitivno energijo, lahko otrokom 

ustvarjamo lepši svet.  

 

Maja Petan Majcen, ravnateljica  

 

Naša četica koraka 

gor na goro znanja. 

Tam na vrhu na nas čaka 

jabolko spoznanja. 

 

(Tone Pavček) 



PODATKI O VRTCU 

Javni zavod Vrtec Hrastnik je 19. 6. 1997 ustanovila Občina Hrastnik in v okviru svojih funkcij zagotavlja 
njegovo trajno in nemoteno opravljanje predšolske dejavnosti. Začetki organiziranega varstva 
predšolskih otrok v Hrastniku segajo daleč  v leto 1907. Skozi zgodovino so se menjala imenovanja 
zavoda, dogajale so se družbene in druge spremembe, sistemi, stili vzgoje, a vse od takrat se ponašamo 
z neprekinjenim delovanjem. 
Vrtec izvaja strokovno delo na osnovi nacionalnega dokumenta Kurikuluma za vrtce, ki ga je potrdil 
Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Cilj Kurikula je večje upoštevanje človekovih in 
otrokovih pravic, upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok.  

VIZIJA VRTCA 

Ni pomembno kam piha veter, 
pomembno je, kako odpremo jadra. 
V Vrtcu Hrastnik si prizadevamo, da 
bodo naša jadra vedno široko 
razprta. Želimo si, da se otroci in 
odrasli počutijo varno, spoštovano, 
cenjeno, da čutijo sprejetost in 
pripadnost. Ustvarjamo spodbudno 
učno okolje in zagotavljamo 
celosten razvoj. Z lastnim zgledom, 
strpnostjo ter upoštevanjem 
individualnih razlik »jadramo k 
skupnemu cilju,« - otroke vzgajamo 
in učimo za življenje. 

 

CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE   

1. Vključitev večjega deleža otrok, zlasti otrok, starih od štiri in pet let. 

2. Vključitev večjega deleža otrok, ki prihajajo iz socialno in kulturno manj spodbudnega okolja. 

3. Zagotavljanje spodbujanja različnih področij razvoja v skladu z zakonitostmi razvojnega 
obdobja ter značilnostmi posameznega otroka: 

- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,  

- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,  

- 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 uporabo govora, kasneje pa tudi 
branja in pisanja,  

- spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja,  

- spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti,  



- posredovanje znanja z različnih področij znanosti in vsakodnevnega življenja,  

- razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. (Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju v RS, 2011) 

4. Zagotavljanje možnosti razvoja in učenja posebnih sposobnosti in spretnosti. 

 

ORGANIZIRANOST VRTCA 

Vrtec Hrastnik deluje na območju občine Hrastnik na štirih enotah. Uprava Vrtca Hrastnik se nahaja 
na naslovu enote Dolinca, Novi Log 11a, 1430 Hrastnik. 

 ŠTEVILO ODDELKOV NASLOV, e- naslov: TELEFON, GSM 

OE DOLINCA, 
UPRAVA 

 

Novi Log 11/a, 1430 
Hrastnik  

 

  
7 oddelkov 

tajnistvo@vrtechrastnik.si 
 
 

dolinca@vrtechrastnik.si 
 

03 56 42 360 
tajništvo 

 
040 197 522 

OE SONČEK 
 

C. padlih borcev 3, 
1430 Hrastnik  

 3 oddelki 

soncek@vrtechrastnik.si 
 

03 56 43 301 
 

040 197 524 

OE na OŠ  
NH Rajka Hrastnik 

 
Log 19, 1430 

Hrastnik  
2 oddelka 

sola@vrtechrastnik.si 
 

040 197 526 
 

OE LUČKA  
 

Planinska c. 5, 
1431, Dol pri Hr. 

 

 
 
 
 
 
 

4 oddelki 

lucka@vrtechrastnik.si 
 

03 56 48 066 
 

040 197 523 

 

POSLOVNI ČAS posameznih enot je, glede na potrebe staršev in v soglasju z ustanoviteljico, 

opredeljen z Letnim delovnim načrtom Vrtca Hrastnik. 

Poslovni čas enot: OD: DO: 

OE DOLINCA 
 

5.00 16.00 

OE SONČEK 
 

5.00 15.30 

OE na OŠ NH RAJKA 
 

6.00 15.30 

OE LUČKA 
 

5.30 16.00 
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PREDSTAVITEV PROGRAMOV GLEDE NA TRAJANJE IN STAROSTNA OBDOBJA 

 
Programi v Vrtcu Hrastnik so namenjeni vsem predšolskim otrokom, ki potrebujejo vzgojo, varstvo in 
prehrano in sicer v obdobjih od enajstega meseca dalje, oz. od zaključenega dopusta za nego in varstvo 
otroka, do vstopa v šolo. 
 
1. DNEVNI PROGRAM -  traja od 6 – 9 ur. 

 

• Za otroke 1. starostnega obdobja  (11 mesecev do 3 let) 

• Za otroke 2. starostnega obdobja (od 3 let do vstopa v šolo). 

 
Če je otrok v vrtcu več kot 9 ur, je storitev javne službe že izkoristil, zato daljšo prisotnost starši plačajo 
v višini polnega zneska, in ga vrtec zaračuna. Vsaka začetna ura znotraj poslovnega časa: 2,00€, izven 
poslovnega časa: 10,00€. Starši, ki imajo utemeljene razloge za daljšo prisotnost otroka v vrtcu (oba 
starša istočasno oddaljena več kot pol ure vožnje), izpolnijo Vlogo za bivanje otroka nad 9 ur. Obrazec 
je dosegljiv na spletni strani in na Upravi vrtca. 
 
2. POLDNEVNI PROGRAM – traja od 4 - 6 ur, toda najdlje do 13.00 ure. 

 

• Za otroke 1. starostnega obdobja  (11 mesecev do 3 let) 

• Za otroke 2. starostnega obdobja (od 3 let do vstopa v šolo). 

Programa obsegata vzgojo, izobraževanje, varstvo, prehrano, dnevni program tudi počitek otrok. 
Otroci s posebnimi potrebami (Odločbe o usmeritvi) so vključeni v redne oddelke s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki jo izvaja specialni pedagog. 
 
V času šolskih počitnic, ki so v mesecih od septembra do junija, poslujejo le enote, kjer je vključeno 
najmanj 24 otrok. V poletnih mesecih (julij, avgust) pa  posluje le OE Dolinca. 

 

OBOGATITVENI PROGRAMI 

Aktivnosti organiziramo in izvajamo strokovni delavci vrtca in potekajo občasno, daljši ali krajši čas.  

- IZLETI (z avtobusom) v bližnjo okolico (II. starostno obdobje) 

- PRIREDITVE, PREDSTAVE, KONCERTI, RAZSTAVE… Ob različnih priložnostih. 

- MALI SONČEK, športni program je namenjen 
otrokom od drugega leta starosti dalje. Igre 
in vadba so prilagojene posameznim 
starostnim skupinam. Namen programa je 
spodbuditi željo, potrebo in navado po 
športni aktivnosti, razvijanje gibalnih 
sposobnosti in ohranjanje zdravja. 

- PROJEKTI, NATEČAJI: Erasmus+, Simbioza 
giba, Turizem in vrtec, Pomahajmo v svet, 
Mreža gozdnih vrtcev, Korak k sončku, 
natečaj Ministrstva za obrambo- Naravne in 
druge nesreče, idr. 



- RAZLIČNE  USTVARJALNICE, kamor ob različnih priložnostih (Teden otroka, decembrske 
prireditve..) vabimo tudi otroke, ki sicer, niso vključeni v vrtec.  

 

OBOGATITVENI PROGRAMI po posameznih enotah.  

ENOTA SONČEK: 

- SONČKOVE MRAVLJICE, otroški zbor, 
 
- MALI VRTNARJI, 

- SONČKOVI GIBALČKI, 

- GOZDNA RAZISKOVALNICA, 

- OTROCI OTROKOM, plesne, dramske, socialne igre. 

ENOTA LUČKA: 

- LUČKIN ZBOR, 

- LUČKINI ŠPORTNIKI, športne dejavnosti v Dolanki- 
mali telovadnici, 

- LUČKINI UMETNIKI, 

- LUČKA V NARAVI 

ENOTA DOLINCA: 

- VRTIČKANJE, 

- LUTKE OŽIVIJO, 

- PEVSKO PLESNE DELAVNICE. 

ENOTA NA OŠ: 

- PRAVLJIČNI SVET UMETNOSTI: spoznavanje, izražanje, ustvarjanje, 

- GIBALČKI: športne aktivnosti v Športni dvorani oz. šolski telovadnici. 

 
PREHRANA  
 
Organizator prehrane jedilnike oblikuje na podlagi »Smernic zdravega prehranjevanja 

v vzgojno-izobraževalnih ustanovah,« ki so bile izdane  v letu 2005 s strani 

Ministrstva za zdravje. V prehrano otrok uvajamo ekološko pridelana živila, živila 

lokalnih proizvajalcev, bio živila, pekovsko pecivo in kruh brez aditivov in z manj 

soli. Zdrav način prehranjevanja uveljavljamo tako, da se držimo pestrosti in kvalitete živil in imamo 

vzpostavljen notranji nadzor (HACCP) nad živili in postopki priprave od nabave do zaužitja. 



Upoštevamo tudi želje otrok, pri čemer skrbimo, da so obroki splošno zdravstveno ustrezni. Jedilniki 
so staršem dostopni na spletni strani vrtca in na oglasnih deskah enot vrtca. Na podlagi zdravniških 
spričeval je otrokom omogočena prilagojena dietna prehrana.  

 
PRAVICE STARŠEV IN  OTROK 
 
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi 
zastopajo otrokove pravice starši oz. njihovi zakoniti zastopniki.  
 
Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, 
socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo… 
optimalen razvoj vključuje 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 za vrtce, 1999), 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. Pri tem 
morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo 
posegati v strokovno avtonomnost vrtca. Ob vstopu v 
vrtec staršem omogočamo postopno uvajanje otroka v 
oddelek, po dogovoru z vzgojiteljico oz. vzgojiteljem. 
 

Na spletni strani in v tajništvu Vrtca Hrastnik so dostopne vse VLOGE- OBRAZCI, ki jih je ob morebitnih 

potrebah potrebno predložiti (Vloga za sprejem, Odjava, Vloga za bivanje nad 9 ur…) 

 

ORGANIZIRAN VPIS otrok v vrtec poteka 1 x letno (marec), vendar skozi vse leto vpisujemo otroke, če 

je, glede na zakonski normativ, v posameznih oddelkih še prostor (obrazec »Vloga za vpis v vrtec« je 

na spletni strani oz. v tajništvu vrtca). 

 

Otroka lahko PISNO IZPIŠETE iz vrtca do petnajstega v tekočem mesecu za naslednji mesec. (Obrazec 

»Odjava otroka iz vrtca« je na spletni strani vrtca, v tajništvu oz. pri vodjih posameznih enot). V 

primeru otrokove odsotnosti iz zdravstvenih razlogov 30 ali več koledarskih dni (potrebo je priložiti 

potrdilo pediatra), ustanoviteljica Občina Hrastnik krije stroške v celoti in ste starši 100%  opravičeni 

plačila. 

Ob zmanjšanem številu otrok- v času šolskih počitnic ali pred/po prazničnem obdobju, se otroke z enot, 
kjer je prijavljenih manj kot 24 otrok, prerazporedi na centralno enoto. V času poletnih šolskih počitnic 
posluje le centralna enota Dolinca. 

 
 
 



OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA 
 

- Spoštovanje Pravilnika o varnosti otrok, s katerim boste seznanjeni na prvem roditeljskem 
sestanku. 

- Sprotno sledenje obvestilom na oglasnih deskah oz. preko e-pošte posameznega oddelka. 
- Spoštovanje sprejetih dogovorov. 
- Upoštevanje poslovnega časa vrtca. 
- Redna poravnava obveznosti. 
 

 
NAČINI SODELOVANJA, POVEZOVANJA S STARŠI 
 

V vrtcu si želimo aktivnega sodelovanja s starši, saj se zavedamo pomembnosti medsebojnega 
partnerskega odnosa, s katerim bomo otrokom omogočili spodbudno, varno in sproščeno otroštvo, 
vam pa na ta način omogočili spremljanje dejavnosti in seznanjanje s preživljanjem časa vaših otrok v 
našem vrtcu. Vsak oddelek na prvem roditeljskem sestanku izvoli predstavnika v Svet staršev. 
 
INDIVIDUALNE OBLIKE: posvetovanje z vodstvom vrtca, svetovalno službo ob vpisu in vključitvi otroka 
v vrtec in prvi sestanek v mesecu juniju, kjer se starši seznanijo z delovanjem vrtca in načinom 
privajanja otroka na vstop v vrtec, prisotnost starša pri postopnem uvajanju otroka v vrtec, individualni, 
dogovorjeni pogovori o razvoju in počutju otroka z vzgojiteljico, kratke, nujne informacije strokovnega 
tima ob prihodu in odhodu otrok, sodelovanja pri načrtovanju in vključevanju v dejavnosti v oddelku, 
osebna sporočila, oglasna deska, uporaba elektronskih medijev, svetovanje in pomoč pri razvojnih in 
vzgojnih težavah otrok - svetovalna delavka.  
Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom in je usmerjeno predvsem v razvojno svetovanje 
in preventivo. Sodelovanje s starši poteka v obliki individualnih razgovorov in svetovanja. V kolikor je 
potrebno, svetovalna delavka v soglasju s starši pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi strokovnjaki in 
strokovnimi institucijami. 
Tuje govorečim družinam nudimo možnost 
svetovanja ob vpisu v tujih jezikih: nemščina, 
angleščina, hrvaščina, italijanščina.  
 
SKUPINSKA IN SKUPNA SREČANJA: igralne 
urice, roditeljski sestanki, skupne prireditve, 
praznovanja, izleti, Kotički za starše, 
spremljanje obvestil na oglasnih deskah, e-
pošta, strokovna predavanja v vrtcu. 
Vsak oddelek ima predstavnika staršev v 
Svetu staršev, trije predstavniki staršev so 
člani Sveta zavoda. 
 
ZA DOBRO MEDSEBOJNO SODELOVANJE IN POČUTJE VSEH…  

 
1. V  VRTEC PRIPELJITE LE ZDRAVEGA OTROKA! V primeru bolezni otroka, obvestite vrtec o vzroku 

odsotnosti, še posebej, če gre za otroško nalezljivo bolezen. Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže 

očitne znake slabega počutja, vrtec ni dolžan sprejeti. Če slabo počutje nastopi med bivanjem 

v vrtcu, vas bomo o tem obvestili na dano telefonsko številko, vi pa ste dolžni čim prej priti  po 

otroka. V primeru nezgode otroka v vrtcu, vas bomo o tem obvestili po telefonu. 

2. Vzgojiteljica mora biti seznanjena z vsemi posebnostmi, morebitnimi zdravstvenimi težavami. 



3. Spremembe podatkov ažurno sporočajte (najkasneje 8 dni od nastanka spremembe), uporabljali 

jih bomo v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. 

4. Prihod in odhod v/iz igralnico/e sporočite strokovni delavki. 

5. Odsotnost otroka sporočite do 7.30 ure strokovnim delavkam na enoti. Plačilo prehrane se vam 

bo odštelo z naslednjim dnem,  sicer  po sklepu Občinskega sveta, šele od četrtega dne strnjene 

otrokove odsotnosti. 

6. Otrokom NE dovolite v vrtec prinašati nevarnih predmetov, igrač (žvečilni gumi, drobni 

predmeti), ki bi lahko ogrozile varnost in zdravje vašega in drugih otrok, niti dragocenih 

predmetov, igrač, ker zanje ne moremo prevzeti odgovornosti. 

7. Primerna obleka in obutev vašega otroka so pogoj za sproščeno in varno igro v prostoru in na 

prostem.  

8. Starši otrok, ki so vključeni v oddelke 2. starostnega obdobja in še potrebujejo plenice, morate 

le-te zagotoviti sami. 

9. Izbrani program, lahko spremenite le pisno in za ves mesec. V kolikor bi bilo pri sprejemu otrok 

potrebno upoštevati Kriterije za sprejem, menjava programa med šolskim letom ne bo mogoča. 

10. Plačilo stroškov bivanja poravnate  preko e-računa, položnic ali trajnikov. Položnice za plačilo 

vrtca lahko poravnate  brez provizije tudi v tajništvu vrtca ali na  Javni blagajni Občine Hrastnik.    

Prosimo vas, da redno izpolnjujete finančne obveznosti do vrtca, sicer bomo morali vaš dolg 

izterjati preko sodišča. 

 

NE POZABITE…  
Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljate tako, da na Center za socialno delo v občini stalnega bivališča 
(en mesec pred vstopom otroka v vrtec) oddate obrazec – »Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev.«  
 

Stroški bivanja otrok v vrtcu 

se plačujejo  glede na 

dohodek in premoženje 

družine (od 10 % do 77 %  

ekonomske cene, ki jo 

potrdi Občinski svet Občine 

Hrastnik.  

Če je v vrtec vključenih več 

otrok iz iste družine, starši 

plačajo za drugega otroka 

30 % cene njegovega 

programa, tretji otrok, ki je 

hkrati vključen v vrtec, pa je 

za starše brezplačen).  

 

Na vseh oglasnih deskah 

enot  in na spletni strani vrtca se nahajajo tabele s plačilnimi razredi in cene za posamezni plačilni 

razred.  

 



 

Dobro vzgojiti otroka ni lahko, saj otroci posrkajo vase vse, kar počnemo in nekaj 

tega, kar govorimo. Lahko rečemo, da se otroci naučijo tistega, kar živijo. 

Dorothy Law Nolte 

TAJNIŠTVO: Petra Bratec  03 56 42 360 tajnistvo@vrtechrastnik.si  

RAČUNOVODJA: Maja Mlinar 03 56 42 365 racunovodstvo@vrtechrastnik.si 

RAVNATELJICA: Maja Petan Majcen 03 56 42 364 ravnateljica@vrtechrastnik.si 

SVETOVALNA SLUŽBA: Mojca Perić 03 56 42 361 svetovalnodelo@vrtechrastnik.si  

OP in OZHR: Dunja Volavšek 03 56 42 361 opozhr@vrtechrastnik.si  
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