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Otrok, mar veš, kaj si?
Čudež si, v milijonih letih, ki so že pretekle,

še nikoli ni bilo otroka, kot si ti!

(Pablo Casalas)



Spoštovani starši!

Ob pričetku šolskega leta se vam predstavljamo s publikacijo, v kateri so zajeti vsi 
pomembnejši podatki o našem in vašem vrtcu, Vrtcu Hrastnik.

Zavedamo se, da je vsak otrok edinstven, zato bomo skušali s svojimi dolgoletnimi 
izkušnjami in obilico strokovnega znanja prav vsakemu otroku zagotavljati varno in 
spodbudno okolje. Tako bo vsak otrok rastel in se razvijal s svojimi lastnimi potenciali in 
potrebami.
Hkrati pa je vrtec otrokovo prvo okolje izven njegove družine, kjer se uči, kako bivati z 
drugimi, uči se delovati in bivati skupaj, v sodelovanju in pomoči. S svojimi vrstniki in 
hkrati z vsem, kar prinaša predšolsko vrtčevsko okolje, ustvarja, krepi osnovne vrednote 
spoštovanja, empatije, razumevanja. Tako oblikuje pomembne vrednote za celo življenje.
Vrtec Hrastnik se s svojimi vsebinami v tem šolskem letu skuša dotikati tudi pomembnih 
vsebin, ki otroka pripravljajo za življenje v bodočnosti: varovati naravo, skrbeti za pitno 
vodo, uporabljati IKT tehnologijo ter biti človek do sočloveka.
Naša učna okolja so naravnana tako, da omogočajo raziskovanje, eksperimentiranje in 
otroka kot aktivnega udeleženca postavljajo v središče dogajanja. Ob zagotavljanju 
ustreznih prostorskih pogojev bomo poskrbeli za celovit in uravnotežen razvoj vsakega 
otroka. Nenazadnje pa sta vzgoja in varstvo vaših otrok v našem vrtcu odvisni tudi od 
vašega sodelovanja z nami, dragi starši. Z odprto komunikacijo, krepitvijo medsebojnega 
spoštovanja in zaupanja, se bomo trudili upoštevati vaša mnenje, pobude in vprašanja. 
Tudi v letošnjem letu bomo pripravili različne oblike sodelovanja in v prav vse vabimo vas, 
dragi starši.

Z vključitvijo vaših otrok v naš vrtec se vam zahvaljujemo za izkazano zaupanje. Le skupaj 
bomo lahko narisali nasmeh na obraze vseh naših otrok.

Mojca	Perić
Ravnateljica vrtca

1 Uvodne besede
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2 Zaposleni v vrtcu
Vodstvo
Ravnateljica Mojca	Perić	/	t: 03 56 42 364 / ravnateljica@vrtechrastnik.si

Strokovni delavci
Svetovalna delavka Slavica	Docić / t: 03 56 42 361 / svetovalnodelo@vrtechrastnik.si
Vzgojiteljica za DSP Lucija Jovan (nadomešča Matejo Gabriel) / t: 03 56 42 361 /
Organizatorica prehrane in vodja zdravstveno-higienskega režima Dunja Volavšek / 
t: 03-56-42-360 / opozhr@vrtechrastnik.si

Administrativno	tehnično	osebje
Tajnica Petra Bratec / 03 56 42 360 / tajnistvo@vrtechrastnik.si
Računovodkinja Maja Mlinar / 03 56 42 365 / racunovodstvo@vrtechrastnik.si

Strokovni delavci v 16 igralnicah
• VPO-dipl.vzgojiteljice: Anžur Veronika, Babič Nataša, Napret Helena, Nika Funkl, 

Funkel Sanja, Sirše Daša, Rupar Mirjam, Kontrec Tanja, Urana Daša, Potušek Sandra, 
Meserko Maja, Petan Majcen Maja, Mastnak Urška, Kutin Nataša, Povh Romana, 
Marinko Jožica

• VPO-pomočnice/k	vzgojiteljice:	Beganović Damir, Deleut Z. Lela, Kačič Anja, Kid-
rič Roglič Renata, Vidic Anita, Vengušt Krajnc Sabina, Urana Sabina, Kupec Marina, 
Roglič Nuša, Kladnik Jelena, Ostanek Doroteja, Šopar Andreja, Bezgovšek Damjana,  
Plaznik Petra, Gorenc Tatjana, Huber Brundič Polona, Jašić Verica, Mujadžić Alma

Spremljevalci otrok
Učakar Nika, Vidic Nina, Čamer Nina, Vrtačnik Vanja, Assayed Samiha

Tehnični	kader 
kuharice Klenovšek Irena, Selmanović Melisa, Bokal Simona, Teršek Melita;  
perica Irena Vajdič, čistilke Jazbinšek Marija, Jazbinšek Nina, Kovač Refika, Cerar Đurđica; 
hišnik Oberčkal Borut.
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Javni zavod Vrtec Hrastnik je ustanovila Občina Hrastnik in je namenjen 
vsem predšolskim otrokom v starosti od enajst mesecev do vstopa v šolo. 
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. 

3 Javni zavod



Vizija vrtca je zapisana na zidu pred enoto Dolinca in pravi takole:
KRT	IMA	KRTINO,	POLŽ	IMA	LUPINO,	A	JAZ	SVOJ	VRTEC	IN	SVOJO	DRUŽINO.

Skupna vizija je lahko skupna le, če vsi to vizijo razumemo, čutimo in živimo, se 
zavedamo njenih idej in nosimo v sebi odgovornost za njeno udejanjanje. Le na osnovi  
skupne vizije si lahko postavimo skupne cilje, po katerih bo naš vrtec prepoznaven  
navzven. 

Na osnovi skupne vizije in skupnih ciljev ter ob upoštevanju večine dejavnikov, 
ki oblikujejo naš vsakdan (vplivi iz okolja, ljudje, finančna podpora idr.) si lahko smelo 
zastavimo skupni	načrt	za razvoj našega vrtca, Vrtca Hrastnik, z njim pa zajamemo 
tudi cilje predšolske vzgoje, ki so:

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

4 Vizija razvoja in cilji predšolske vzgoje
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OE	Dolinca,	uprava	(poslovalni čas 5.30-16.00)
 n: Novi Log 11/a, 1430 Hrastnik
 t:  03 56 42 360
 m:  040 197 522
 e-naslov: dolinca@vrtechrastnik.si
 Na enoti Dolinca je 7 oddelkov.

5 Organiziranost vrtca in poslovalni cas

OE	Sonček	(poslovalni čas 5.30-15.30)
 n: C. padlih borcev 3, 1430 Hrastnik
 t:  03 56 43 301
 m:  040 197 524
 e-naslov: soncek@vrtechrastnik.si
 Na enoti Sonček je 5 oddelkov.

OE	na	OŠ	NH	Rajka	Hrastnik	

OE	Lučka	(poslovalni čas 5.30-16.00)
 n: Planinska c. 5, 1431 Dol pri Hrastniku
 t:  03 56 48 066
 m:  040 197 523
 e-naslov: lucka@vrtechrastnik.si
 Na enoti Lučka so 4 oddelki.

Poslovalni	čas	vrtca	je določen skupaj z ustanoviteljem, Občino Hrastnik ter opredeljen v 
letnem delovnem načrtu Vrtca za šolsko leto 2021/22. Poslovalni čas se lahko med  
šolskim letom v soglasju z občino ustanoviteljico tudi spreminja.

Šolsko leto 2022/23 začenjamo razseljeni, saj poteka sanacija enote Sonček. Tako 3 
oddelki Vrtca Hrastnik gostujejo v Glasbeni šoli Hrastnik, 2 oddelka pa na enoti Dolinca do 
predvidoma 31.12.2022.



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.

Ponujamo dva različna programa glede na trajanje, dnevni in poldnevni program. Programa 
obsegata vzgojo, izobraževanje, varstvo, prehrano, dnevni	program	tudi	počitek	otrok.

V	času	šolskih	počitnic	so običajno otroci združeni na enoti Dolinca, vezano na število 
prisotnih otrok iz vseh enot vrtca.

Dnevni program (traja od 6 do 9 ur)
Poldnevni program (traja od 4 - 6 ur, toda najdlje do 13.00 ure)

Oba programa sta na voljo za 
• otroke 1. starostnega obdobja (11 mesecev do 3 let)
• 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, ki nastane in ga vrtec zaračuna. 

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.

6 Vrste programov
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Predšolska vzgoja
v dveh starostnih obdobjih

Otroci so vključeni v oddelke 
glede na starost, in sicer v 
oddelke prvega starostnega 
obdobja ter v oddelke druge-
ga starostnega obdobja.

Prvo starostno obdobje:
otroci, stari od 1 do 3 let.
Drugo starostno obdobje:
otroci od 3 let do vstopa v 
šolo.

Homogeni	oddelki:
otroci enake starosti v  
razponu enega leta.
Heterogeni	oddelki:
otroci različnih starosti, od 1 
do 3 let ali od 3 do 6 let.
Kombinirani oddelki: 
otroci različnih starosti iz 
prvega in drugega  
starostnega obdobja.

Število otrok v oddelku in 
prisotnost vzgojiteljice in 
pomočnika / pomočnice 
vzgojiteljice določata
Zakon o vrtcih in Pravilnik 
o normativih in kadrovskih 
pogojih.

Potek dejavnosti

V našem vrtcu izvajamo 
dejavnosti v naslednjem 
uravnoteženem zaporedju:

do 8.00 
sprejem otrok
med 8.00 in 8.30 
zajtrk 
po	9.00 
čas za usmerjene
dejavnosti, igro, dejavnosti 
na prostem, sprehode in 
dopoldanska malica
od 11.30 (1. st. o.) oz. 
12.15 (2. st. o.) dalje pri- 
prava na kosilo in kosilo
po kosilu 
počitek in umirjene  
dejavnosti
po 14.00 
popoldanska malica
do 16.30 
odhod otrok domov 

Uresničevanje	kurikula
v našem vrtcu

V našem vrtcu  
načrtujemo in izvajamo  
dejavnosti skladno s  
programom javnih vrtcev za 
predšolske otroke Kurikulum 
za vrtce. Nacionalni dokument 
je zasnovan tako, da lahko 
vzgojitelj zagotavlja pogoje za 
celosten in uravnotežen razvoj 
vsakega otroka v skupini.

Otroke spodbuja k  
samostojnosti, ustvarjalnosti, 
aktivnosti, upoštevajoč  
otrokove individualne  
značilnosti, njegove potrebe, 
interese, starost in razvojno 
stopnjo. Vzgojitelj poskrbi za  
uravnoteženo načrtovanje in 
izvajanje dejavnosti na vseh 
področjih kurikula (gibanje, 
jezik, umetnost, narava,  
družba in matematika),  
pri čemer izhaja iz predznanja 
in interesov otrok ter danosti, 
ki nam jih nudi neposredno 
okolje.

Dejavnosti v skladu s kurikulom po-
tekajo ob sodelovanju in spremljanju 
Zavoda Republike Slovenije za šolst-
vo ter Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport Republike Slovenije. 



7 Svetovanje otrokom in staršem
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Temeljne naloge svetovalne službe v vrtcu so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka – 
uresničevanje temeljnega cilja vrtca je opolnomočiti otroka. 

Za uresničevanje temeljne naloge in ciljev vrtca svetovalna delavka pri svojem delu 
predstavlja most med vrtcem in družino ter sodeluje s starši, strokovnimi delavci vrtca in 
zunanjimi institucijami. 

S svetovalno delavko se lahko posvetujete glede:
- vključevanja otroka v vrtec in postopka uvajanja;
- o vzgoji in otrokovem razvoju;
- o kritičnih mejnikih otrokovega razvoja in razvojnih težavah;
- o socialnih in drugih stiskah otroka;
- o vstopu otroka v šolo in 
- drugo.

Svetovalno delo v Vrtcu Hrastnik opravlja Slavica	Docić.



Predšolsko obdobje je posebnega pomena za oblikovanje 
zdravih prehranskih navad. Pri otrocih zato razvijamo zdrave 
prehranjevalne navade in jih navajamo na sprejemanje  
različnih novih okusov.

Prehranjevalne navade se oblikujejo z učenjem in zgledom, 
zato v vrtcu posvečamo veliko pozornosti:
• samostojnosti,
• kulturi prehranjevanja,
• skrbi za zdravje in
• razvijanju osnovnih higienskih navad.

Organizator prehrane oblikuje jedilnike 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 tudi ekološko pridelana živila,  
bio živila in pekovsko pecivo ter kruh brez aditivov  
in z manj soli.

Jedilniki so usklajeni z načeli zdrave prehrane in z  
upoštevanjem želja otrok, pri čemer pazimo, da so želje  
usklajene s priporočili energijsko- hranilne in kakovostne 
sestave ter  splošne zdravstvene ustreznosti ponujenih 
obrokov. Jedilniki so staršem dostopni na spletni strani vrtca 
in na oglasnih deskah enot vrtca. Na podlagi zdravniških 
spričeval je otrokom omogočena prilagojena dietna prehrana. 

8 Prehrana
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Otrokom ponujamo pestro izbiro obogatitvenih dejavnosti, 
ki jih izvaja vzgojno osebje v dopoldanskem času. Otrokov 
vsakdan v vrtcu obogatimo z naslednjimi vzpodbudnimi in 
pestrimi dejavnostmi:

• prireditvami, predstavami, koncerti, razstavami, z 
različnimi natečaji ter ustvarjalnimi popoldnevi, kamor 
povabimo tudi starše in druga društva iz lokalnega  
okolja; 

• z izvajanjem obogatitvenih dejavnosti v  
dopoldanskem času na način interesnih dejavnosti  
(izvaja se znotraj skupine ali enote čez celotno šolsko 
leto);

• z izvajanjem nadstandardnih dejavnosti: izleti za 2. 
starostno obdobje, šola v naravi, privajanje na vodo in 
drugo;

• z izvajanjem skupnih projektov v vrtcu:
 - s področja matematike,
 - s področja gibanja,
 - s področja jezika,
 - s področja družbe,
 - s področja narave in
  - drugo

9 Obogatitvene dejavnosti



Ko so otroci majhni, jim dajte korenine.
ko so večji, jim dajte krila.

(N. Klevže)
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podrocje jezika
Knjižnična vzgoja

podrocje gibanja
Mali sonček

I
I

podrocje druzbe
Korak k sončku

Tradicionalni slovenski zajtrk

E-Twinning 

I I

podrocje narave
ERASMUS+   
Vsi smo eno, varuj zeleno

Varno s soncem

ERASMUS+ Daj5
skupaj smo povezani za EU

     

            			HIGH	5	
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Ni večjega privilegija od tega, da lahko vzgojite naslednjo generacijo.

(C. Everett Koop)



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 svojega predstavnika v  
Svet staršev.

Sodelujte z nami na:
• pogovornih urah,
• igralnih uricah,
• roditeljskih sestankih,
• skupnih praznovanjih, prireditvah, izletih...,
• predstavite vaš poklic, hobi…,
• dnevno si oglejte oglasne deske enot  

in oglasne deske oddelkov,
• poglejte v »Kotičke za starše«,
• oglejte si spletno stran vrtca,
• oglejte si Publikacijo vrtca,
• sledite nam na FB profilu Vrtca Hrastnik.

Tuje govorečim družinam nudimo možnost svetovanja ob 
vpisu v tujih jezikih: nemščina, angleščina, hrvaščina.

10 Sodelovanje s starši
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Organiziran vpis otrok v vrtec poteka 1x letno (marec), 
vendar skozi vse leto vpisujemo otroke, v kolikor je glede 
na zakonodajo v posameznih oddelkih še prostor (obrazec 
Vloga za vpis v vrtec se nahaja na spletni strani vrtca oz. v 
tajništvu vrtca).

Otroka lahko pisno izpišete iz vrtca do petnajstega v  
tekočem mesecu za naslednji mesec (obrazec za izpis je na 
spletni strani vrtca, v tajništvu oz. pri vodjih posameznih 
enot).

Znižano	plačilo	oskrbe	vrtca	100% cene oskrbe lahko 
uveljavljate v času poletnih počitnic v primeru, da je otrok 
zaradi dopusta odsoten strnjeno 31 dni. V primeru otrokove 
dolgotrajne bolezni (potrebo je priložiti potrdilo pediatra) 
ustanoviteljica krije stroške in ste starši 100% opravičeni 
plačila. 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), 
katero potrdi Občinski svet Občine Hrastnik. Če je v vrtec 
vključenih več otrok iz iste družine, imajo starši za drugega 
otroka (istočasna vključenost) ali tretjega in vsakega 
nadaljnjega otroka (ni istočasna vključenost) brezplačen 
vrtec. Podatke o tem nam posreduje CSD, v kolikor starši 
vložite tam zahtevo za znižano plačilo vrtca. Na vseh oglas-
nih deskah enot in na spletni strani vrtca se nahajajo tabele 
s plačilnimi razredi in cene za posamezni plačilni razred. 

11 Vpis in sprejem otrok v vrtec





Otroku ne delate usluge, če mu kažete le dobro v svetu
in ga ščitite pred vsem slabim.
Tisto, kar je v resnici pomembno, je to, da ga naučite razlikovati med obojim.

(Walt Disney)



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.

12 Pravice otrok in staršev
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• spoštovanje  
Pravil o varnosti otrok v  
Vrtcu Hrastnik, s katerim boste 
seznanjeni na prvem roditeljskem 
sestanku,

• sprotno prebiranje obvestil na 
oglasnih deskah,

• spoštovanje sprejetih dogovorov 
na roditeljskih sestankih,

• sprotno prebiranje obvestil na 
oglasnih deskah, poslanih preko 
elektronskih naslovov skupin ali 
aplikacije WEB

• sprotno in dosledno označevan-
je odsotnosti otroka v aplikaciji 
WEB

Za dobro sodelovanje med vrtcem in 
starši si želimo vsi:
• da v vrtec prihajajo le zdravi 

otroci,
• da starši seznanite strok. delavce 

o vseh posebnostih otroka
• da sproti sporočate spremembe 

posebnih podatkov (nova tel. št., 
naslov ipd.)

• da skupaj delamo v dobro otrok.

13 
Obveznosti 
staršev do vrtca
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