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Dragi starši! 

Vaši otroci so z dnem, ko so prestopili vrtčevski prag, postali tudi »naši!« In za »svoje« vedno želimo 

storiti vse, samo najboljše! 

Trudili se bomo, da bo otrokom v vrtcu prijetno, kajti, če bodo zadovoljni otroci, boste posledično 

morali biti zadovoljni tudi vi! In naš namen bo dosežen! 

Igra je otrokova osnovna potreba. Skozi igro bomo otrokom omogočali spoznavati nove stvari, 

usvajati nova znanja, pridobivati spoznanja in izkušnje ter širiti obzorje. Z vsakim novim dnem, 

preživetim v vrtcu, se bodo v mozaik otroštva in življenja sestavljali kamenčki vztrajnosti, prijateljstva, 

tovarištva, poguma, samozavesti, občutka pripadnosti… Skupaj smo močnejši! Skupaj zmoremo več! 

Z medsebojnim spoštovanjem in zaupanjem bomo dosegli največ, kar se doseči da!  

Želim vam prijeten začetek novega šolskega leta 2016/ 17!  

Upam in verjamem, da se boste vi in vaš otrok dobro počutili ter prihajajoče šolsko leto s prijetnimi 

vtisi tudi zaključili. 

 

Ravnateljica, Maja Petan, diplomirana vzgojiteljica 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

PODATKI O VRTCU: 

Javni zavod Vrtec Hrastnik je ustanovila Občina Hrastnik in je namenjen vsem predšolskim otrokom v  
starosti  enajst mesecev do vstopa v šolo. 
Vrtec izvaja strokovno delo na osnovi nacionalnega dokumenta Kurikuluma za vrtce, katerega 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 Hrastnik je usmerjena v zagotavljanje pogojev za celosten in uravnotežen razvoj predšolskih  
otrok ob upoštevanju potreb družine in časa ter  v pravice otrok do kakovostnega življenja, v vzgojo 
vrednot in medsebojnega sožitja, k učenju otrok v interakciji z njihovim socialnim okoljem in v 
pripravljenost otrok, da se učijo. 

Prioritetni cilji Vrtca Hrastnik so: 

- posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja; 
- razvijanje sposobnosti razumevanja sebe in drugih; 
- seznanjanje z varnim vedenjem in ravnanjem v različnih situacijah in okoljih; 
- spodbujanje in negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije, intuicije; 
- razvijanje sposobnosti dogovarjanja in sodelovanja…; 
- spodbujanje telesnega, gibalnega, socialno-čustvenega ter intelektualnega razvoja. 
 
Vrtec Hrastnik deluje na območju občine Hrastnik in sicer v treh enotah vrtca in v  prostorih  na OŠ 
narodnega heroja Rajka Hrastnik: 

OE DOLINCA, Novi Log 11/a, 1430 Hrastnik- kjer se nahaja tudi uprava vrtca 
Telefon uprave: 03 56 42 360 
Telefon strokovnih delavk: gsm: 040 197 522 
e-naslov: vrtec.hrastnik.dolinca@siol.net 
Na enoti  je 7 oddelkov. 
 
OE LUČKA, Planinska cesta 5, 1431 Dol pri Hrastniku 
Telefon: 03 56 48 066 
e-naslov: vrtec.hrastnik.lucka@siol.net; gsm: 040 197 523 
Na  enoti so 3.  oddelki. 
 
OE SONČEK, Cesta padlih borcev 3, 1430 Hrastnik 
Telefon: 03 56 43 301 
e-naslov: vrtec.hrastnik.soncek@siol.net; gsm: 040 197 524 
Na enoti so 3.  oddelki. 
 
ODDELEK VRTCA  NA OŠ narodnega heroja Rajka, Log 19, 1430 Hrastnik 
Telefon – enote Dolinca: 03 56 42 360; gsm: 040 197 526 
e- naslov: vrtec.hrastnik os1@gmail.com 
                   vrtec.hrastnik os2@gmail.com 
V šoli sta 2 oddelka vrtca. 
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POSLOVALNI ČAS:  

Posamezne enote delujejo v skladu s potrebami staršev, ki jih izrazijo ob vpisu svojih otrok in s 
soglasjem ustanoviteljice vrtca: 

OE Dolinca: od 5.15 do 16. 30 ure 
OE Lučka:   od 5.30 do 16.00 ure  
OE Sonček:  od 5.00 do 16.00 ure 
Oddelki na OŠ narodnega heroja Rajka: od 6.00  do 15. 50 ure (otroke starši pripeljejo na OE Dolinca, 
če potrebujejo varstvo pred 6. uro in odpeljejo iz OE Dolinca, če potrebujejo varstvo po 16. uri). 
 

VRSTE PPROGRAMOV: 

 GLEDE NA ČAS TRAJANJA: 

1. Dnevni program - traja od 6 – 9 ur 
2. Poldnevni program – traja od 4 - 6 ur 
Programa obsegata vzgojo, izobraževanje, varstvo, počitek in prehrano otrok. 

glede na starostni obdobji: 

1. Program I. starostnega obdobja  (starost otrok: 11 mesecev do 3. let) 
2. Program II. starostnega obdobja (starost otrok: 3. leta do vstopa v šolo). 

 
Program za otroke I. starostnega obdobja se izvaja  na OE Dolinca. 
 
V okviru obeh programov izvaja vrtec: 

1. Predšolski program za otroke stare od 11 mesecev do vstopa v šolo - Kurikulum za vrtce 
2. Program za otroke, ki rabijo individualno pomoč. 

 
Program predšolske vzgoje izvajajo strokovne delavke: vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic. 
Individualno pomoč pa, ob strokovnih delavkah vrtca, izvaja tudi defektolog ali specialni pedagog.  
 
Program se izvaja med delovniki od ponedeljka do petka, skozi vse leto. V času 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. 
 

Otroci si  kot aktivni udeleženci procesa vzgoje in izobraževanja pridobivajo nova znanja in spretnosti 

ter razvijajo prirojene zmožnosti, nadgrajujejo socialne spretnosti,  se seznanjajo s strategijami 

reševanja problemov...   

Pridobivanje spretnosti, znanj… poteka ob spodbujanju in vodenju strokovnih delavk vrtca. Strokovne 

delavke nudijo otrokom varne pogoje za igro, jim preko procesa učenja omogočajo pridobivanje 

novih doživetij, spoznanj, izkušenj… 

 



PREHRANA :  

Vrtec Hrastnik 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 manj soli. 
Jedilniki so usklajeni z načeli zdrave prehrane in z upoštevanjem tistega, kar si otroci želijo, a pri  tem 
pazimo, da so želje usklajene s priporočili energijsko- hranilne in kakovostne sestave ter  splošne 
zdravstvene ustreznosti ponujenih obrokov. Jedilniki so staršem dostopni na vseh oglasnih deskah enot 
vrtca in tudi na spletni strani vrtca. 

 

OBOGATITVENI PROGRAM: 

Otrokov vsakdan v vrtcu obogatimo z vzpodbudnimi in pestrimi dejavnostmi.   

V izvedbeni kurikulum vnašamo obogatitvene dejavnosti, ki  jih izvajamo v dopoldanskem času (npr. 
lutkovne predstave, krajši sprehodi in izleti, medsebojno druženje otrok različnih enot, praznovanje 
otroških rojstnih dni, obisk knjižničark v oddelkih, obisk policistov, gasilcev, čebelarjev… Obisk različnih 
aktivnosti  drugih zavodov v Hrastniku ali v Zasavju, sodelujemo na različnih likovnih natečajih...). 

Vključeni  smo v  projekte, ki potekajo na ravni države : 

 »Pasavček«- varno vključevanje v promet,  

 »Varno s soncem«- zdravo in varno bivanje na zraku in soncu, 

 »Mali sonček«- športno- gibalne dejavnosti, 

 »Cici Vesela šola«- preverjanje spoznanj z različnih področij, 

 »Tradicionalni slovenski zajtrk«- uživanje medu in izdelkov okoliških 
pridelovalcev hrane, 

 Natečaj Ministrstva za obrambo »Naravne nesreče«- seznanjanje z 
ravnanjem v primeru naravnih nesreč, 

 »Z igro do prvih turističnih korakov«- spoznavanje domačega kraja, 

 »Zdravilne rastline«- spoznavanje koristnosti in uporabe zelišč.  

Izvajamo različne  ustvarjalnice, v katere vključujemo tudi starše in otroke, ki sicer niso vključeni v 
vrtec (ob Tednu otroka, na spomladanskem druženju…). 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI« izvajamo  v  popoldanskem času, oz. po času rednega poslovanja vrtca. Za 
te dejavnosti se starši prostovoljno odločijo (glede na interes otrok) in prijave oddajo do konca meseca 
septembra tekočega šolskega leta. Izbrane dejavnosti so namenjene le otrokom, ki so vključeni v vrtec. 
Materialne stroške krijejo starši.  

 

»Skupaj v hribe« je dejavnost, ki poteka ob sobotah. Strokovni delavki in starši vsako leto določijo smer 
oz. cilj treh izletov (v jesenskem, zimskem in spomladanskem času). Izleta se z otroki udeležijo starši, 
stari starši… Starost otrok ni omejena. Starši sami poskrbijo za malico in plačajo prevoz, če za cilj izleta 
izberejo kraj, do katerega z enot ne morejo peš. 



»Medvedkov dan« poteka 1-krat mesečno na OE Dolinca oz. v dogovoru s starši se lahko mesečno 
menjajo enote. Dejavnost vodijo strokovne delavke, namenjena je vsem otrokom, ki obiskujejo vrtec. 
V okviru dejavnosti si otroci razvijajo pred bralne kompetence (branje zgodb in likovno in drugo  
ustvarjanje po določeni vsebini...). 
 
Glasbeno –plesno dejavnost »Mravljice«, kot popoldansko interesno dejavnost, izvajamo že vrsto let, 
saj je pozitivno sprejeta tako s strani staršev kot  otrok. V dejavnost starši prijavijo svojega otroka, ki je  
vključen v vrtec, starega najmanj  3 leta.  
Dejavnost poteka vsak ponedeljek ob 17. uri na OE Sonček, vodijo jo strokovne delavke vrtca. 
Dejavnost združuje  glasbeno,  plesno, jezikovno in gibalno področje, namenjena je le otrokom, ki so 
vključeni v  vrtec. 
 
» Telovadimo skupaj« je popoldanska dejavnost za oddelke I. starostnega obdobja. Dejavnost poteka 
dvakrat mesečno v telovadnici OE Dolinca. Vodijo jo strokovne delavke vrtca. V njo so vključeni tako 
otroci kot starši.  
 
»Zumba za najmlajše« je popoldanska dejavnost namenjena otrokom, ki so vključeni v vrtec in stari 
najmanj 3 leta. Dejavnost poteka enkrat tedensko v telovadnici OE Dolinca. Vodita jo strokovni delavki 
vrtca.  

OBLIKE SODELOVANJA VRTCA S STARŠI :  
 

Vsak otrok je drugačen, vsak prinaša s seboj drugačna pričakovanja, izkušnje, potrebe in želje, zato se 
trudimo, da pri svojem strokovnem delu sledimo razvojnim značilnostim in zmožnostim otrok ter  
upoštevamo razlike in posebnosti, ki jih kažejo posamezniki. Težko je vedno upoštevati vse in vsakogar, 
zato je še toliko bolj pomembno, da vi- starši sodelujete z nami. Zaposleni v vrtcu pa se bomo trudili, 
da bo naš vrtec še naprej prijazen tako otrokom kot staršem, da bo potekalo delo kvalitetno ter da se 
bomo v njem vsi prijetno počutili. 

V vrtcu si želimo aktivnega sodelovanja s starši, kajti le v medsebojnem partnerskem odnosu bomo 
otrokom omogočili ustvarjalno, varno, inovativno in sproščeno otroštvo, vam pa bomo na ta način 
omogočili, da boste preko fotografij, izdelkov in besedil… spremljali naše dejavnosti in se tako  seznanili 
s tem, kako so otroci preživeli dopoldne v vrtcu. 
 
Sodelujte z nami na: 

 Pogovornih urah 

 Igralnih  uricah 

 Roditeljskih  sestankih 

 Skupnih praznovanjih, prireditvah, izletih... 

 Dnevno si oglejte oglasne deske  enot in oglasne deske oddelkov 

 Poglejte v »Kotičke za starše« 

 Oglejte si spletno stran vrtca 

 Oglejte si Publikacijo vrtca 

 Strokovnih predavanjih v vrtcu 

 Svetu staršev ali v Svetu vrtca 

 Preko medsebojnih  pisnih  sporočil 

 Preko  kratkih telefonskih informacij...  
 
 



PRAVICE STARŠEV IN  OTROK : 
 

1. Na upravi Vrtca Hrastnik, Novi Log 11/a, Hrastnik dobite starši vse potrebne informacije o 
vpisu in izpisu otrok v programe vrtca in o plačilu stroškov bivanja otrok v vrtcu.  

2. Organiziran vpis otrok v vrtec poteka 1 x letno, vendar skozi vse leto vpisujemo otroke v 
programe in na enote, v katerih je še prostor glede na predšolsko zakonodajo o predpisanem 
številu otrok v posameznih oddelkih (obrazec »Vloga za vpis v vrtec« se nahaja na spletni strani 
vrtca). 

3. Delovni čas enot je  odvisen od potreb staršev, katere izrazite ob vpisu otroka in od soglasja 
ustanoviteljice vrtca.   

4. Starši imate  pravico do vpogleda v programe, do obveščenosti o življenju in delu svojih otrok 
v  vrtcu, imate  pravico do zaščite zasebnosti, hkrati pa imate pravico sodelovati pri načrtovanju 
in organiziranosti življenja ter dela v vrtcu in v oddelku, katerega otrok obiskuje. Vendar pa 
morate starši upoštevati meje svojega odločanja in ne smete posegati v strokovno 
avtonomnost vrtca oz. strokovnih delavk. 

5. V Vrtcu Hrastnik svetujemo in omogočamo postopno uvajanje  otroka v vrtec. Izkušnje kažejo, 
da imajo otroci, ki jih starši postopoma uvajajo, manj težav pri prehodu iz domačega v 
institucionalno okolje. Priporočljivo je, da si prve dni otrokovega bivanja v vrtcu uredite 
obveznosti  tako, da lahko otrok ostaja v vrtcu krajši čas, ali pa da nekaj časa preživite z njim v 
vrtcu. Otroka lahko začnete postopoma uvajati z dnem, ko je otrok vključen v oddelek (na 
podlagi odločbe) in ko ste na upravi vrtca predložili vso potrebno dokumentacijo (kopijo 
rojstnega lista, kopijo Potrdila o cepljenju; Potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka 
pa lahko oddate tudi strokovni delavki oddelka, katerega bo otrok obiskoval- formular dobite 
na upravi vrtca ali na spletni strani vrtca).  

6. Če želite uveljavljati znižano plačilo vrtca, morate oddati obrazec – »Vlogo za uveljavljanje 
pravic iz javnih sredstev » (obrazec je na spletni strani vrtca; lahko pa ga kupite tudi v knjigarni) 
v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec. Vlogo oddate na Center za socialno delo v občini 
stalnega bivališča. 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, starši plačajo za drugega otroka 30 % cene 
njegovega programa, tretji otrok, ki je istočasno 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. Družine z odločbo Centra za socialno delo o brezplačnem 
vrtcu lahko vključijo otroke v vse programe vrtca, razen v interesne in nadstandardne  
dejavnosti, ki se dodatno plačajo (fotografiranje, obiski s starši dogovorjenih animatorjev, 
prevozi…).  

7. Otroka lahko izpišete iz vrtca do petnajstega v tekočem mesecu, da izpis velja za naslednji 
mesec. Izpis mora biti podan pisno na obrazcu, ki ga dobite na upravi,  enotah vrtca in na spletni 
strani vrtca.. 

8. Znižano plačilo oskrbe vrtca (50 % cene oskrbe in vsa odšteta hrana) lahko uveljavljate v 
primeru, da otrok manjka strnjeno 31 dni. 

 
 

 
 



9. OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA : 
 

1. Ob prihodu otroka v vrtec ste starši dolžni opozoriti  strokovne delavke  v oddelku na 
posebnosti otroka, še posebno na otrokov zdravstveni status. 

2. Sporočite spremembe podatkov, ki jih potrebujemo v vrtcu (pravilen naslov bivališča, pravilen 
naslov zaposlitve, pravilno telefonsko številko) najkasneje 8 dni od nastanka spremembe. 

3. Pospremite svojega otroka ob prihodu v igralnico in ga oddajte strokovni delavki. 
4. Ob odhodu otroka domov se ravno tako javite strokovni delavki. 
5. Samo z vašim pisnim pooblastilom lahko druge polnoletne osebe  odpeljejo vašega otroka iz 

vrtca (formular dobite pri strokovnih delavkah). 
6. Glede na Zakon o varnosti v cestnem prometu poskrbite, da otroka na poti v in iz vrtca 

spremlja oseba starejša od 10 let. 
7. Upoštevajte sprejete dogovore in poslovalni čas vrtca. 
8. Še isti dan, do 7.30 ure zjutraj, obvestite strokovne delavke ali upravo vrtca  o otrokovi 

odsotnosti, sicer se vam, po sklepu Občinskega sveta, plačilo prehrane odšteje šele od četrtega 
dne strnjene otrokove odsotnosti. 

9. 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 odgovarjati. 

10. Otroka primerno oblecite in obujte za sproščeno ter varno igro tako v prostoru, kot na 
prostem. Priporočamo vam, da pustite v garderobi kakšen dodaten kos otrokovega oblačila, 
da ga lahko strokovne delavke preoblečejo v primeru, če se otrok zmoči… Primerno je, da so 
oblačila in obutev označena. 

11. Starši otrok, ki so vključeni v oddelke II. starostnega obdobja in še potrebujejo plenice, morate 
prinesti sami plenice v vrtec. 

12. V vrtec pripeljite le zdravega otroka, v vrtec ne nosite zdravil. V primeru bolezni otroka 
obvestite vrtec o vzroku odsotnosti, še posebej, če gre za otroško nalezljivo bolezen.  

13. 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 obvestili na dano telefonsko številko, 
prosimo pa vas,da čim prej pridete po otroka. V primeru nezgode otroka v vrtcu, vas bodo 
strokovne delavke obvestile na dano telefonsko številko; če ne boste dosegljivi, bodo 
strokovne delavke odpeljale otroka k zdravniku, vendar le v nujnih primerih. 

14. Strokovnim delavkam redno dnevno posredujte podatke kje oziroma kdo bo dosegljiv v času 
otrokovega bivanja v  vrtcu.  

15. Ob vpisu otroka prinesite s sabo kopijo rojstnega lista, kopijo knjižice o cepljenju otroka in 
podatke o obeh starših. Ob vpisu boste dobili formular za zdravniški pregled (obrazec se nahaja 
tudi na spletni strani vrtca). Potrdilo o zdravniškem pregledu boste oddali na upravo ali 
strokovni delavki oddelka, katerega obiskuje otrok, prvi dan otrokovega prihoda. 

16. Dolžino programa, katerega bo otrok obiskoval, lahko spremenite le za ves mesec. 
17. 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    (v ponedeljek:  od 8.- 11. ure in v sredo: od  12.- 16. ure). Prosimo vas, da redno 
izpolnjujete finančne obveznosti do vrtca, sicer bomo morali vaš dolg izterjati preko sodišča. 
 
 

CERTIFIKAT (ŠT. 007/12-2011), KI GA JE VRTEC PRIDOBIL LETA 2011 IN OBNOVIL 2013:

 


