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Pozorno poslušajte, kaj vam otrok govori.
Če ne boste poslušali majhnega otroka,

ki vam govori o majhnih stvareh,
vam takrat, ko bo večji,

ne bo pripovedoval o velikih stvareh.
Zanj je bilo namreč vse,

kar vam je kadar koli povedal, velika stvar.

(Catherine M. Wallace)
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Spoštovani starši, 

ste v obdobju najlepših in največjih življenjskih izzivov, ki jih pred vas postavljajo vaši 
otroci. V predšolskem obdobju le-ti najbolj intenzivno zaznavajo dogajanje v okolju, 
se učijo in spreminjajo. Na izkušnjah gradijo svojo osebnost. 

Ob vključitvi vašega otroka v vrtec je tudi na nas odgovornost, da z vami ustvarjamo 
pogoje za otrokov zdrav in vsestranski razvoj ter sproščeno in veselo preživljanje 
predšolskega obdobja. Uspešni bomo le ob dobrem sodelovanju, odkriti komunikaciji, 
medsebojnem spoštovanju ter zavedanju, da smo otrokom v vsakem trenutku 
najpomembnejši zgled in vzor. 

V publikaciji so zajeti pomembnejši poudarki iz življenja in dela v našem vrtcu. Kot 
javni zavod izvajamo dejavnosti po javno veljavnem programu – Kurikulumu za vrtce 
in hkrati v svoje delo vnašamo sodobne pristope za podporo otrokovemu razvoju. Cilje 
na področjih gibanja, jezika, umetnosti, družbe, narave in matematike uresničujemo 
preko igre, z vsebinami in aktivnostmi, ki so primerne stopnji otrokovega razvoja. 
Veliko možnosti za raziskovanje nam dajeta naše zeleno in družbeno bogato okolje, 
zato bomo pogosto tudi tam iskali priložnosti za učenje.

Ob spodbujanju veščin in spretnosti za čim večjo samostojnost želimo otrokom 
približati in privzgojiti tudi vrednote, s katerimi bo naša družba (še) boljša in se bo 
v njej dobro počutil vsakdo. Verjamem, da nam bo v sodelovanju z vami – starši, to 
uspelo. 

Otrokom in staršem želim veliko prijetnih in nepozabnih trenutkov v našem vrtcu.

Ravnateljica, 
mag. Mojca Verhovnik
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Enote Vzgojno 
varstvenega zavoda 
Slovenj Gradec
Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec je javni 
vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo, 
ki sta ga ustanovili Mestna občina Slovenj Gradec, z 
odlokom dne 7. �. 20�8, in Občina Mislinja, dne ��. 
�. 20�8 (Ur. l. RS, št. ��/20�8). Deluje v dveh občinah, 
v sedmih organizacijskih enotah, na dvanajstih 
lokacijah (štirje oddelki so organizirani v osnovnih 
šolah).

Na pediatriji Splošne bolnišnice Slovenj Gradec 
deluje bolnišnični oddelek, na enoti Maistrova pa 
tudi razvojni oddelek, v katerem se izvaja prilagojen 
program predšolske vzgoje.

Vrtec je odprt vse dni v letu, razen ob sobotah, 
nedeljah in praznikih. Poslovni časi posameznih enot 
so usklajeni s potrebami staršev. V času poletnih 
počitnic in daljših praznikov, ko je število otrok 
praviloma manjše, delo racionaliziramo tako, da 
posamezne enote združimo, oddelke v šolah pa 
zapremo. 
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POSLOVNI ČAS 
�.��–��.00 

KONTAKT 
Maistrova ulica 2/a 
2�80 Slovenj Gradec

T 02 �2 09 ��0
E vrtec.slov-gradec@guest.arnes.si
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Sem najbolj navihana škratica: škratica Mica. Poiskala sem si domek, kjer se vsak dan 
pleše, smeje, poje in vriska: vsi mu rečejo vrtec. Moj domek ima kar dve nadstropji. Pa 
veliko igrišče, pa še eno veliko igrišče z igrali. Tu me vsak dan obiščejo otroci. Takrat 
se skrijem in jih naskrivaj opazujem. Otroci preživljajo dneve v eni od sedemnajstih 
igralnic. Imam igralnico za najmlajše – malčke, igralnico za tiste vmes in za tiste velike 
otroke, ki vsako leto zapustijo vrtec in gredo v šolo. Imam tudi igralnico za otroke, ki so 
posebni in imajo v mojem srcu posebno mesto;  tej igralnici je ime razvojni oddelek. 

Imam tudi čisto svojo telovadnico, v kateri dodobra razmigam svoje škratje nožice. 
Včasih odidem v tisto veliko stavbo, ki jo otroci kličejo šola, in si tam na blazinah urim 
svoje hitre noge. Če je vreme lepo, odidem ven, v naravo: blizu so gozdovi, hribčki in 
hribi, potoki in reke. Ko pridem nazaj v vrtec, se odkradem v lastno kuhinjo, kjer mi 
kuharice vsak dan kuhajo najslastnejšo hrano, da je moj trebušček včasih kar preveč 
okrogel. Ko otroci odidejo domov, pokukam iz skrivališča in si ogledam, kakšne 
umetnine so pripravili zame. 
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POSLOVNI ČAS
�.�0–��.�0

KONTAKT 
Šercerjeva ulica 7 
2�80 Slovenj Gradec

T 0�� 2�� �92
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Ne prav daleč od Maistrove stoji Prva osnovna šola, v kateri imam eno igralnico. V njej 
se igrajo veliki otroci – tisti, ki bodo v jeseni že odšli sedet v šolske klopi. Tudi tukaj je 
vedno veselo: v igralnici imam vselej polno igrač in raznoraznih didaktičnih iger, ob 
katerih moram silno razmišljati. Da se naužijem svežega zraka, večkrat odidem ven 
na sprehod do bližnjih gozdov in travnikov ter na bližnja igrišča, ki jih ne primanjkuje. 
Zelo lepo je tukaj, kjer sem le korak oddaljena od šolarjev. 
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POSLOVNI ČAS 
�.00–��.�0

KONTAKT 
Sele � 
2�80 Slovenj Gradec 

T 0�� ��� �7�
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Saj me že poznate. Sem mestna škratica: škratica Mica. Ko mi v mestu postane dolgčas, 
se odpravim na oddih v naravo: na Sele, kjer imam še en domek, ki si ga delim s šolarji. A 
v vsej šoli je dovolj prostora, da imam v čisto spodnjem nadstropju svojo sobo. V njej so 
čez dan otroci, majhni in malo večji ter vsi razigrani. Včasih pokukam skozi ključavnico 
na vratih, da vidim, kaj bodo ušpičili tokrat. Včasih se jim pridružim v telovadnici in jim 
tudi jaz kakšno zagodem. Pred šolo je igrišče, po katerem se lahko vozim s kolesom ali 
skirojem, saj je asfaltirano. Okoli mojega doma so prostrani gozdovi, kjer imajo moji 
škrati tudi gozdno igrišče in dišeči travniki, ravno pravšnji za raziskovanje. 
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POSLOVNI ČAS 
7.00–��.00 

KONTAKT 
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec 
Oddelek za pediatrijo 
Gosposvetska cesta � 
2�80 Slovenj Gradec 

T 0�� ��� �72



2�

Ku-ku, to sem jaz – škratek Prehladek. Zagotovo ste me že kdaj videli, ko sem s svojimi 
majhnimi nožicami brzel po dolgih hodnikih Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, kjer 
tudi živim.  Moj domek je ogromen. V njem so veliki in majhni ljudje. Najraje pokukam 
k tistim majhnim. Zelo se zabavam, ko vidim, kaj vse jim pripravi vzgojiteljica: bere jim 
zabavne zgodbe, igra lutkovne predstave, posodi jim zanimive igrače. Skupaj z otroki 
poje, se smeji in zabava, da jim čas hitreje mine in se zdravje hitreje povrne. Tudi k vam 
pokukam, če vas pot zanese na ta konec. 
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Podatki o enoti

POSLOVNI ČAS 
�.�0–��.00 

KONTAKT 
Šmartno �9/a 
2�8� Šmartno pri Slovenj Gradcu

T 02 88 �� 27�
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Daleč proč od mestnega vrveža stoji moj domek, ki je topel in lesen. V njem vsak dan 
odmeva otroški smeh. Okoli njega stojijo mogočni gozdovi in travniki, ki jih prav rad 
raziskujem. Že veste, kdo sem? Naj vam povem… Sem Leseni škrat in živim v vrtcu 
Šmartno. V mojem prostornem in prijetnem domu imam osem sobic, ki jih čez dan 
posojam otrokom, da se v njih igrajo, vsak večer pa si eno od njih izberem in v njej 
zaprem oči ter sladko sanjam. V zgornjem nadstropju imam tudi telovadnico z velikimi 
blazinami, poganjalci in mnogimi telovadnimi rekviziti. V spodnjem nadstropju, kamor 
včasih švignem kar po toboganu, vedno nekaj diši. Ko sem šel raziskovat, kaj je to, 
sem ugotovil, da imam v svojem domu kuhinjo, v kateri kuharice vsak dan pripravljajo 
najslastnejše dobrote. Pa to še ni vse! Pred vrtcem imam tudi ogromno igrišče z igrali, 
plezali, toboganom in hribčkom, ki kar vabi k raziskovanju, kaj se skriva pod njim. Če 
boste kdaj hodili mimo, pridite in me pocukajte za moj našpičen klobuček, da vam 
razkažem svoj domek. 
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POSLOVNI ČAS 
�.�0–��.�� 

KONTAKT 
Podgorje �7� 
2�8� Podgorje pri Slovenj Gradcu 

T 02 88 �8 20�
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Včasih me kdo vpraša: »Živiš na bučnem polju, da imaš takšno ime?« Pa se le nasmehnem 
in odgovorim: »Neeee! Moj dom je mnogo bolj imeniten! Živim v vrtcu Podgorje.« Tam 
domujem že dolga desetletja. Naj vam povem, da je bila moja hiška včasih stara in 
že malo razmajana. Nato pa sem ‘čirole-čarole’ dobil novo. V moji hiški so štiri sobice, 
v katerih se čez dan igrajo otroci, ponoči pa se čisto potiho po njih potikam jaz, da 
pogledam, ali je vse pospravljeno in urejeno. V svoji majhni hiški imam telovadnico, v 
kateri si vsak dan pretegnem svoje tanke nožice. Ko posije sonce, pa se rad odpravim 
na prostrano igrišče, na katerem se vozim po toboganu ali pa se igram na igralih za 
pogumne otroke. Toda ko sem lačen, se hitro vrnem v vrtec. Tam me vedno čaka kosilo, 
ki mi ga pripelje prijateljica škratica Mica, ki živi tam daleč v vrtcu Maistrova. 

Rad raziskujem travnike in gozdove, ki jih okrog mojega doma ne primanjkuje. Tam 
me najdete, če vas pot zanese tod mimo.
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POSLOVNI ČAS 
�.�0–��.�0

KONTAKT 
Celjska cesta 29 
2�80 Slovenj Gradec

T 02 �2 09 ���
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Ker sem mali, je majhen tudi moj dom. Imam kar dve igralnici, in sicer v večstanovanjski 
stavbi nekdanje železniške postaje v Slovenj Gradcu. Moj vrtec obiskujejo razigrani 
otroci prvega starostnega obdobja. Rad se igram na igrišču, ki je ograjeno. Poleg tega 
pa so v bližini mojega doma tudi druga igrišča: atletski stadion in dve nogometni 
igrišči, po katerih lahko tekam. Rad obiščem tudi telovadnico v bližnji športni dvorani. 
Velikokrat se sprehajam po sprehajalni poti ob reki Mislinji, ki vodi do učilnice na 
prostem Druge osnovne šole Slovenj Gradec. Da po napornem dnevu moj trebušček ni 
prazen, poskrbijo kuharice škratice Mice. Njihovo hrano mi vsak dan pripelje hišnik. 
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POSLOVNI ČAS 
�.00–��.�0 

KONTAKT 
Zidanškova �9 
2�80 Slovenj Gradec 

T 02 88 �� �20
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Podobno, kot se dogaja mojemu daljnemu bratrancu škratu Bučku, se dogaja tudi 
meni. Namreč: škratje od blizu in daleč me kar naprej sprašujejo, v katerem gozdu 
živim, da imam tako ime. Pa se tudi jaz le nasmehnem in jim povem, da je moj dom 
vrtec Legen, ki stoji ob gozdu. Moj vrtec je čisto nov in ves lesen. Ima štiri sobe, ki jim 
vsi rečejo igralnice. Čez dan  jih posodim otrokom, da se lahko v  njih igrajo in veselijo. 
Posodim jim tudi ograjeno igrišče pred vrtcem. Svoje škratje noge lahko razmigam 
tudi na bližnjem nogometnem in še enem otroškem igrišču. Moj dom je le nekaj 
korakov oddaljen od Slovenj Gradca, tako da se lahko na sprehod odpravim tudi tja. 
Tam živi škratica Mica, ki v moj domek vsak dan pošlje slastno hrano, ki jo pripravijo 
kuharji in kuharice v njenem domu – v vrtcu Maistrova. 
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POSLOVNI ČAS 
�.00–��.��

KONTAKT 
Pameče �9 
2�80 Slovenj Gradec 

T 02 88 �� �8�
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Moja najljubša beseda je zakaj, zato mi lahko rečete kar škrat Radovednež.  V vrtcu 
Pameče, kjer živim, se vsak dan ogromno naučim. Rad prebiram knjige v svoji 
knjižnici, rad raziskujem okolico vrtca, v kateri travnikov in gozdov ne primanjkuje. 
Rad se potikam po dveh igralnicah, ki jih dopoldne delim z otroki, zvečer in ponoči pa 
se v njih igram raziskovalca.  Tudi v telovadnico grem, ko želim okrepiti svoje škratje 
mišice: izposodim si jo v šoli, ki je čisto blizu mojega vrtca. Kuhati pa ne znam, veste. 
Da nisem lačen, vsak dan poskrbi moja prijateljica škratica Mica, ki pošlje hrano iz 
vrtca Maistrova.
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SONČNI ŠKRAT    1

POSLOVNI ČAS 
�.��–��.00

KONTAKT 
Šentlenart �� 
2�82 Mislinja 

T 02 88 �� 2�8

SONČNI ŠKRAT    2

POSLOVNI ČAS 
�.��–��.00

KONTAKT 
Šentlenart 27 
2�82 Mislinja 

T 0�� �0� ���
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Najraje na vsem Svetu imam sonce, zato me škratji prijatelji kličejo Sončni škrat. V enoti 
Mislinja imam kar šest igralnic z najbolj neverjetnimi igračami, poleg teh pa še dve 
igralnici v nekdanjih prostorih knjižnice. Ko mi v igralnicah postane dolgčas, grem na 
igrišče  pred vrtcem, kjer uživam, ko se igram na lesenih igralih. Blizu so tudi gozdovi 
in travniki, ki jih rad raziskujem. Ko je slabo vreme, se včasih odpravim telovadit v 
dvorano pri Osnovni šoli Mislinja ali v dvorano Lopan. Najmlajši otroci imajo pri meni  
svojo zunanjo teraso. Tukaj, kjer so vsepovsod okrog gozdovi in travniki,  mi je zelo 
lepo. Da je moj trebušček poln, poskrbijo kuharice, ki mi vsak dan skuhajo slastno 
kosilo. 
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POSLOVNI ČAS 
�.00–��.00

KONTAKT 
Srednji Dolič � 
2�82 Mislinja

T 02 88 �� ���
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Če boste kdaj prišli v podružnično Osnovno šolo Dolič, me boste skoraj zagotovo 
srečali. Tudi tam imam namreč kar dve igralnici: eno za čisto majhne in drugo za malo 
večje otroke. Na igrišču se rad igram na igralih ali pa se odpravim na sprehod do zelenih 
površin, ki jih je okoli mojega doma polno. Razmigam se lahko tudi v šolski telovadnici. 
Ko sem utrujen od telovadbe in mi v trebuščku že pošteno kruli, smuknem v igralnico, 
kjer otroci jedo kosilo ali malico, ki mi jo v Dolič pošlje prijateljica škratica Mica. 



����
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Programi 
v našem 

vrtcu
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V VVZ Slovenj Gradec se izvaja DNEVNI PROGRAM predšolske vzgoje, ki obsega 
vzgojo, varstvo in prehrano otrok v časovnem razponu od šest do devet ur. V program 
so vključeni otroci od ��. meseca starosti do vstopa v šolo.  Dnevni program se izvaja v 
namensko grajenih ali predšolski dejavnosti prirejenih prostorih, v skladu s cilji in načeli 
Kurikuluma za vrtce. Pri načrtovanju dela se upoštevajo razvojne značilnosti, potrebe 
in želje otrok. Ob tem se spodbuja sodelovanje otrok, njihovo aktivno vključevanje v 
okolje. Poudarjen je individualni pristop k otroku, ob hkratnem spodbujanju razvoja 
veščin, ki so nujni za življenje v družbi.

Vzgojno-učno delo poteka v obliki spontanih in vodenih dejavnosti. S primerno 
ureditvijo prostora, kotičkov in ustrezno izbranimi sredstvi omogočamo raziskovanje, 
kreativnost ter ustvarjanje in pridobivanje najrazličnejših izkušenj na vseh področjih 
dejavnosti, ki jih opredeljuje Kurikulum (matematika, družba, narava, jezik, gibanje in 
umetnost). Igra kot najbolj naravni način učenja povezuje vse dejavnosti, ki potekajo 
ves čas izvajanja dnevnega programa.

Počitek je v vrtcu zagotovljen glede na potrebe in želje posameznega otroka ter v 
dogovoru s starši. Spanje ni obvezno. Otrokom, ki počitka ne potrebujejo, omogočimo 
dejavnosti, ki jih umirijo in jim nudijo drugačno možnost počitka in sprostitve. 
To so lahko individualne igre v kotičku, “prebiranje knjig”, poslušanje pravljic, igra 
z didaktičnimi igračami in materialom. Dejavnosti potekajo tako, da je počitek 
omogočen tudi otrokom, ki ga potrebujejo.

Kurikulum za vrtce 
Strokovna podlaga za vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu je Kurikulum za vrtce, 
v skladu s katerim uresničujemo cilje in načela predšolske vzgoje, ki temeljijo na 
spoznanjih, da otrok dojema in razume svet celostno. Kurikulum za vrtce vključuje 
dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja: gibanje, jezik, umetnost, družba, 
narava in matematika. Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih: 

prvo starostno obdobje - otroci v starosti od enega do treh let, 
drugo starostno obdobje - otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo. 

•
•
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Vzgojno delo poteka v oddelkih, ki so lahko:
homogeni oddelki: otroci enake starosti oz. v razponu enega leta,
heterogeni oddelki: otroci različnih starosti od �. do �. leta ali od �. do �. leta,
kombinirani oddelki: otroci različnih starosti od �. do �. leta.

Predšolska vzgoja za otroke s posebnimi potrebami 
Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo: V ta program so usmerjeni otroci na podlagi Zapisnika multidisciplinarnega 
tima Centra za zgodnjo obravnavo. Otroci so vključeni v redne oddelke vrtca. 
Dodatno strokovno pomoč izvajajo vzgojitelji za zgodnjo obravnavo (specialni 
pedagog, psiholog, logoped, socialni pedagog, inkluzivni pedagog, tiflopedagog, 
surdopedagog). Število ur dodatne strokovne pomoči in izvajalec sta določena z 
Zapisnikom multidisciplinarnega tima Centra za zgodnjo obravnavo. 
Prilagojen program za otroke s posebnimi potrebami – razvojni oddelek: V ta 
program so usmerjeni otroci, ki imajo težje oblike primanjkljajev, ovir oziroma motenj. 
Vzgojiteljica v programu je specialna pedagoginja, vanj je lahko vključenih največ šest 
otrok. 

Prehajanje med programi 
V zadnjih letih se v družbi vse bolj poudarja pomen socialne vključenosti ter 
zagotavljanja enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega posameznega 
otroka, ob upoštevanju individualnih razlik. Zaradi tega v vrtcu pri načrtovanju dela 
za otroke, vključene v prilagojeni program za predšolske otroke (razvojni oddelek), 
omogočamo prehajanje med programi. Na ta način otroke vključujemo v dejavnosti 
in projekte posameznih rednih oddelkov. Vsi prehodi med programi in s tem povezane 
ter strokovno utemeljene prilagoditve in pogoji dela se predvidijo v Individualiziranem 
programu, ki ga strokovna skupina v vrtcu oblikuje za otroke s posebnimi potrebami. 
Na tak način poskušamo slediti načelom inkluzije, enakih možnosti in upoštevanja 
različnosti med otroki, ki jih predvideva tudi Kurikulum za vrtce. 

•
•
•
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ti Obogatitvene dejavnosti so 
namenjene popestritvi programa 
vrtca in spodbujanju motivacije 
otrok za posamezna področja (npr. 
šport, jezik, glasbo, ples idr.). Izvajajo 
jih strokovni delavci vrtca in zunanji 
izvajalci. V ta namen se povezujemo 
z različnimi ustanovami, društvi in 
organizacijami v Slovenj Gradcu, 
Mislinji in bližnji okolici naših 
enot. Redno poteka sodelovanje 
z zdravstvenim domom (program 
vzgoje za zdravje), glasbeno šolo 
(glasbene urice), osnovnimi šolami, 
športno zvezo in športnimi društvi, 
kulturnimi ustanovami, turističnimi, 
gasilskimi, čebelarskimi in drugimi 
društvi.

Vključujemo se v lokalne (Parada 
učenja, Festival zebra idr.) in 
nacionalne projekte (Mali sonček, 
Predšolska bralna značka, Turizem 
in vrtec, Pasavček, Mladi športnik, 
Tradicionalni slovenski zajtrk, Rdeči 
noski idr.) in načrtujemo naše lastne. 

Vsebina in časovni obseg 
obogatitvenih dejavnosti sta 
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pogojeni s starostjo in razvojnimi značilnostmi ter potrebami in zmožnostmi otrok. 
Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru rednega programa vrtca v obliki delavnic 
v prostorih vrtca ali izven in so skladne s cilji in načeli Kurikuluma za vrtce. Za otroke 
so brezplačne.

Obogatitveni programi pomenijo dodano vrednost vsakdanjemu delu. Otrokom 
omogočajo, da na bolj zanimiv in interaktiven način spoznavajo družbeno in naravno 
okolje v katerem živijo. 

Nadstandardni programi in dejavnosti

Urice angleščine
Oddelke, v katere so vključeni otroci pred vstopom v šolo, enkrat tedensko obišče 
vzgojiteljica – profesorica angleškega jezika, ki jim v obliki igre predaja osnove tujega 
jezika. Program je brezplačen.

Plavanje
Za otroke, ki vrtec obiskujejo zadnje leto pred všolanjem, v sodelovanju z zunanjim 
izvajalcem izvedemo plavalni tečaj. Del finančnih sredstev za izvedbo plavalnega tečaja 
zagotovi Zavod za šport RS Planica iz nacionalnega programa Naučimo se plavati. 
Preostala sredstva za izvedbo tečaja običajno zagotovita občini ustanoviteljici.  

Smučanje
V sodelovanju z zunanjim izvajalcem za otroke, ki so v vrtec vključeni zadnje leto 
organiziramo tudi smučarski tečaj na bližnjem smučišču. Stroške tečaja poravnajo 
starši, stroške prevoza na smučišče pa običajno krijeta občini ustanoviteljici. 
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SVET STARŠEV 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v vrtcu oblikuje Svet staršev. 
Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši 
izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Delovanje Sveta staršev ureja Poslovnik o delu staršev vrtca.

Pristojnosti Sveta staršev:
Predlaga nadstandardne programe.
Daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah.
Sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca in daje mnenje o letnem 
delovnem načrtu.
Daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja.
Razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki.
Obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom.
Voli predstavnike staršev v svet zavoda.
Imenuje upravni odbor sklada vrtca.
Opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
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SVET ZAVODA 

Svet zavoda vrtca sestavlja enajst članov, od katerih je pet predstavnikov zaposlenih, 
trije predstavniki staršev in trije predstavniki občin ustanoviteljic (dva predstavnika 
Mestne občine Slovenj Gradec in eden predstavnik Občine Mislinja). 

Pristojnosti sveta zavoda: 
Razpisuje volitve za nove člane Sveta in voli predsednika.
Imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca.
Sprejema program razvoja vrtca.
Obravnava in potrdi predlog LDN in poročilo o uresničevanju LDN zavoda za 
tekoče šolsko leto.
Sprejme letno poročilo o samoevalvaciji vrtca.
Oceni delovno uspešnost ravnatelja za preteklo leto.
Obravnava in odloča o morebitnih pritožbah staršev v zvezi z vzgojno 
izobraževalnim delom v vrtcu ali sprejemom otrok v vrtec.
Odloča o morebitnih pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi 
delavcev iz delovnega razmerja.
Obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, 
reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, opravlja vse druge naloge, 
določene z zakonom in Aktom o ustanovitvi.
Predlaga svetu staršev predstavnike zaposlenih v upravni odbor sklada vrtca.
Sklepa o ustanovitvi sklada vrtca.
Potrjuje Pravila sklada vrtca.

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•



��

SKLAD VVZ SLOVENJ GRADEC

Decembra 202� smo v našem vrtcu ustanovili Sklad Vzgojno varstvenega zavoda 
Slovenj Gradec, s katerim želimo vsem otrokom zagotoviti čim bolj spodbudno okolje 
za vzgojo in izobraževanje ter njihov vsestranski razvoj. 

V času izjemnega poviševanja življenjskih in drugih stroškov bodo sredstva sklada 
primarno namenjena ohranjanju standarda predšolske vzgoje (nakupu didaktičnega 
materiala in pripomočkov, igrač, knjig, financiranju obiska kulturnih predstav, 
vključevanju v različne športne dejavnosti idr.). Prizadevamo si tudi, da bi lahko vsem 
otrokom zagotovili enake možnosti za vključevanje v aktivnosti, ki niso obvezna 
vsebina vzgojno-izobraževalnega programa, a kljub temu predstavljajo neprecenljive 
in nepozabne izkušnje.

Za delovanje sklada in nadzor nad porabo sredstev skrbi upravni odbor, ki ga imenuje 
svet staršev, sestavljajo pa ga štirje predstavniki staršev in trije predstavniki vrtca. 

Donatorji Sklada vzgojno varstvenega sklada Slovenj Gradec lahko postanete:
z neposrednim nakazilom poljubnega zneska na račun Sklada vzgojno 
varstvenega zavoda SI�� 0��� 2�0� 0��� ��8 odprt pri UJP Slovenska Bistrica (S 
PRIPISOM ZA SKLAD);
z donatorsko pogodbo;
z donacijo denarnih sredstev na dobrodelnih prireditvah, kjer sklad zbira 
prostovoljne prispevke;
z donacijo 0,� % dohodnine Skladu Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec.

Vsak prispevek šteje in prispeva k dobrobiti  ter obogatitvi razvoja v vrtec vključenih 
otrok. 

•

•
•

•
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Vrtec in 
družina

Povezovanje in sodelovanje s starši 
Sodelovanje staršev in vrtca pripomore 
k boljšemu vključevanju otrok v vrtec, 
saj se bodo otroci v novem okolju 
počutili bolj varno. Starši in vzgojitelji si 
izmenjujejo informacije o napredovanju 
otroka vsa leta bivanja v vrtcu. 
Usklajenost vzgojnih pristopov med 
družino in vrtcem veliko pripomore k 
temu, da skupaj odločamo o tem, kaj je 
najbolje za otroka. 
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Program sodelovanja s starši obsega:
Spoznavne urice ob vključitvi otroka v vrtec ali nov oddelek.
Roditeljske sestanke za izmenjavo pomembnejših informacij o življenju in 
vzgojnemu delu v vrtcu.
Individualne pogovorne ure za izmenjavo informacij o posameznem otroku in 
njegovem razvoju. 
Skupinske pogovorne ure za prikaz vzgojnega dela.
Tematska predavanja in delavnice za starše o vzgojnih in razvojnih temah.
Srečanja namenjena aktivnemu sodelovanju otrok, staršev in strokovnih delavcev 
oddelka vrtca, ki so običajno vezana na prednostne naloge našega vrtca.

Starši so vabljeni, da se vključijo v vzgojno delo oddelka preko prikaza njihove lastne 
poklicne prakse ali hobijev. 
Za starše otrok s posebnimi potrebami 2 – � krat letno organiziramo timske sestanke, 
na katerih sodelujejo vsi strokovnjaki, ki obravnavajo otroka. Ves čas otrokove 
vključenosti v vrtec jim nudimo pomoč in podporo pri dilemah, ki se jim porajajo v 
zvezi z razvojem njihovega otroka. 
Starši preko Sveta staršev in Sveta zavoda sodelujejo pri upravljanju vrtca.

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 
(v nadaljevanju besedila starši). 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 tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje 
zahteve enakih možnosti ni mogoče brez upoštevanja razlik ter 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. Starši imajo 
pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke, do obveščenosti o življenju 
in delu v vrtcu ter skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo 
upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost 

•
•

•

•
•
•
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vrtca. Ob vstopu v vrtec le-ta omogoči staršem postopno uvajanje otroka v vrtec, tako 
da smejo biti z njim v skupini v začetnem obdobju, ki lahko traja več tednov. Javni vrtci 
so svetovnonazorsko nevtralni. Otroke varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem 
drugih otrok in odraslih. Ob sumu zanemarjanja in zlorabe otroka smo strokovni 
delavci dolžni sum nasilja prijaviti odgovorni zunanji instituciji. Starši imajo pravico 
do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. 

Obveznosti staršev do vrtca
Za dobro počutje otrok naj starši:

Pred prvim vstopom v vrtec opravijo z otrokom zdravniški pregled in vzgojitelju 
otroka oddajo  ustrezno zdravniško potrdilo.  
Vrtcu posredujejo podatke o tem, kje so dosegljivi v primeru nujnih sporočil 
(naslov, telefonska številka). 
Vzgojitelju otroka posredujejo nujno potrebne informacije o otrokovih 
zdravstvenih posebnostih, v vrtec pripeljejo zdravega otroka, v slučaju bolezni pa 
otroka obdržijo doma in vzgojitelju javijo vzrok izostanka. 
Otroka osebno predajo vzgojitelju ali pomočniku v igralnici ter ga osebno 
prevzamejo v prostorih vrtca. 
V kolikor otroka ne morejo sami pripeljati v vrtec in odpeljati iz njega, zagotovijo 
otroku spremstvo na poti v vrtec in domov z osebo, starejšo od �0 let (Zakon o 
varnosti cestnega prometa, 9�. člen), za  tako spremstvo predložijo vzgojitelju 
pisno pooblastilo.
Poskrbijo, da otroci v vrtec ne prinašajo stvari, ki bi lahko ogrozile zdravje in 
varnost otrok (nakit, ostri predmeti...).
Pokažejo zanimanje za otrokovo vzgojo in razvoj ter aktivno sodelujejo z vzgojnim 
osebjem  vrtca. 
Redno plačujejo oskrbnino, izračunano na podlagi odločbe Centra za socialno 
delo o razvrstitvi v plačilni razred in po veljavnih cenah za program, v katerega je 
otrok vključen. 
V primeru izpisa otroka iz vrtca, izpolnijo Vlogo za izpis otroka na upravi vrtca, 
najkasneje do ��. v mesecu za izpis z naslednjim mesecem. 
Upoštevajo poslovni čas vrtca.

•

•

•

•

•

•

•
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•

•



�0



��

Prvič 
v vrtec
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Velika življenjska prelomnica
Vstop v vrtec je pomemben dogodek za otroka in starše. Običajno pomeni prvo daljšo 
ločitev otroka od oseb, na katere je najbolj navezan. Ob tem se mora otrok prilagoditi 
na nov prostor, socialno sredino, ritem življenja in nove zahteve.   

Odzivi otrok pri vstopu v vrtec so odvisni od stopnje njegovega razvoja, značaja in 
preteklih izkušenj.  Na otrokovo prilagajanje vplivajo tudi odzivi in ravnanja staršev, 
saj otrok svet okoli sebe doživlja preko reakcij, ki jih zaznava pri najbližjih. Otroci se 
večinoma hitro prilagodijo novim okoliščinam, nekateri pa za sprejemanje sprememb 
potrebujejo več časa. Izkušnje kažejo, da se večina otrok v mesecu dni že dobro 
prilagodi novemu okolju.

Pred vstopom v vrtec 
Starši lahko pripomorejo k boljši pripravi otroka na vrtec tako,  da se z otrokom 
pogovarjajo o vstopu v vrtec. Pomembno je, da mu povedo, da v vrtcu ne bodo 
skupaj z njim, da pa ga bodo po službi vedno prišli iskat. Z otrokom se o vrtcu vselej 
pogovarjajo pozitivno, tak naj bo tudi njihov odnos do strokovnih delavcev, saj bo 
otrok vzgojiteljem na podlagi tega hitreje zaupal.

Postopno uvajanje
Pred vključitvijo otroka v vrtec starše skupaj z otrokom povabimo na spoznavne urice, 
v okviru katerih se starši in otrok seznanijo s strokovnimi delavci v oddelku, ob tem pa 
spoznavajo nov prostor, igrače, prijatelje. Starši imajo takrat možnost individualnega 
pogovora z vzgojiteljem in načrtovanja, kako podaljševati otrokovo samostojno 
bivanje v vrtcu. 

Pogovorijo se tudi o navadah in značilnostih otroka, o njegovih potrebah in željah. Z 
medsebojnim sodelovanjem in zaupanjem je namreč vključitev otroka v vrtec lažja. 
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Uvajanje otrok novincev v vrtec poteka v zadnjih dneh avgusta in v prvih dneh 
septembra, po potrebi pa tudi dlje časa. Podrobnejše informacije o pomembnosti 
in organizaciji uvajanja dobijo starši na skupnem informativnem sestanku za starše 
otrok novincev v pomladnih mesecih.  Na začetku privajanja na nov življenjski ritem 
potrebuje otrok doma več pozornosti in nežnosti, zato v tem obdobju v otrokovo 
življenje ni dobro vnašati dodatnih sprememb (ne odvzemati stekleničke, dude, 
»ninice«, pleničk …). Za to bo dovolj časa pozneje, ko se bo otrok dobro navadil na 
vrtec. Predlagamo, da si starši za uvajanje otroka v vrtec vzamejo dovolj časa in da ga 
ne prekinjajo, razen če je to nujno potrebno. Priporočamo stalen ritem prihodov in 
odhodov iz vrtca, kar daje otroku občutek varnosti in zaupanja. Slovo od otroka naj 
bo kratko, ko pridejo starši ponj, pa naj mu omogočijo, da se odzove in sprosti svojo 
napetost. Otroka naj spodbujajo, da govori o vrtcu ali da izrazi morebitne stiske tudi 
v obliki igre in risb. 

Zavedamo se, da lahko tudi starši doživljajo stisko ob otrokovi vključitvi v vrtec, kar je 
povsem normalen odziv. Zato naj se tudi straši pogovarjajo o svojih stiskah, predvsem 
pa naj jih zaupajo strokovnim delavcem vrtca. Morebitne začetne težave ob uvajanju 
otroka bodo kmalu minile.

Na prvem roditeljskem sestanku dobijo starši informacije o življenju in delu v oddelku. 
O značilnostih in posebnostih uvajanja se lahko pogovorijo tudi s svetovalno delavko 
vrtca, ki jim bo pomagala z informacijami, ki jih potrebujejo. 
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Dnevni red oziroma strokovno delo v vrtcu je 
naravnano tako, da otroku omogoča varno, zdravo, 
prijetno in srečno otroštvo z razvijanjem njegovih 
miselnih, telesnih, čustvenih in socialnih sposobnosti. 

Jutranji sprejem otrok je prvi vsakdanji stik otroka s 
strokovnimi delavci  in drugimi otroki.

Načrtovane dejavnosti s področij Kurikuluma za 
vrtce potekajo ves dan. Gre za spontano prepletanje 
igre otrok s strokovno pripravljenimi dejavnostmi.  
Strokovni delavci poskrbijo za ureditev prostora, 
pripravo sredstev, za vodene aktivnosti, v katerih 
so upoštevane otrokove potrebe in razvoj. S tem 
omogočajo otroku ustvarjanje, sproščanje domišljije, 
raziskovanje in preizkušanje, uresničevanje želja, 
potreb ter interesov. 

Dejavnosti na prostem potekajo vsakodnevno. Otroci 
imajo možnost igre na urejenih igriščih pri vrtcu in 
njegovi okolici. Dejavnosti na prostem spodbujamo 
tudi v primeru slabega vremena. V skladu z uradnimi 
priporočili Zavoda za zdravstveno varstvo se dejavnosti 
ne izvajajo na prostem ob ekstremnih vremenskih 
razmerah (zelo slabo vreme, zelo nizke ali zelo visoke 
temperature). 

Počitek je v vrtcu zagotovljen glede na potrebe in želje 
posameznega otroka ter v dogovoru s starši. 

Otrokov 
dan v 
vrtcu
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Prehrana 
škratov v 
vrtcu
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V našem vrtcu imamo tri centralne kuhinje (v enotah Maistrova, Šmartno in Mislinja), 
v katerih se dnevno  pripravlja sveža in zdrava hrana. Iz enote na Maistrovi se hrana 
dostavlja v enote, ki imajo zgolj razdelilno kuhinjo. 

Kuharice skupaj z organizatorji prehrane skrbijo, da je hrana uravnotežena, 
prilagojena razvojnim potrebam otrok, varna in pripravljena v skladu z merili 
HACCP sistema. Otroci imajo možnost spoznavanja različnih okusov in pestrosti hrane 
in se na ta način privajajo na zdrav način prehranjevanja.

Poskrbljeno je tudi za otroke, ki potrebujejo dietno prehrano. Ta se pripravi v skladu 
z zdravniškim potrdilom posameznega otroka. 

Kot pri ostalih aktivnostih smo tudi pri prehranjevanju usmerjeni k razvijanju čim 
večje samostojnosti otrok. Obroki so samopostrežni, kar pomeni, da si otroci hrano 
postrežejo sami. Navajamo jih na uporabo jedilnega pribora. Ves čas bivanja v vrtcu 
imajo tudi možnost uživanja nesladkanega čaja ali vode, ki si jo nalijejo sami. 

Otroke spodbujamo tudi k uporabi vljudnostnih izrazov in primernemu vedenju. 

Obroki v vrtcu

zajtrk 8.00

malica �0.��

kosilo

��.00 ali ��.�0
Otroci v starejših oddelkih imajo kosilo prej, mlajši otroci 
prvega starostnega obdobja, v kombiniranih oddelkih in 
oddelkih �–� let obedujejo po počitku.
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Kaj je še 
potrebno vedeti?
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Vpis otrok v VVZ Slovenj Gradec
V vrtec sprejemamo otroke od dopolnjenega enajstega meseca oz. od poteka 
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, do vstopa v osnovno šolo. V 
mesecu marcu poteka redni letni vpis otrok novincev. V skladu z Zakonom o vrtcih 
lahko starši podajo vlogo za vpis kadarkoli med letom, otroke pa lahko med letom 
sprejmemo le v primeru prostih mest ali novih kapacitet. Vse v zvezi z vpisom lahko 
urejate v svetovalni službi vrtca. 

Pri razporejanju otrok v oddelke upoštevamo Pravilnik o normativih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 27/20��). V primeru prevelikega števila 
vpisanih otrok o sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok v VVZ Slovenj Gradec, 
v skladu s kriteriji po Pravilniku o sprejemu otrok v Vzgojno varstveni zavod Slovenj 
Gradec (Ur. l. RS, št. 2�/20��). Pri sprejemu otrok v vrtec imajo prednost otroci iz 
socialno ogroženih družin in otroci s posebnimi potrebami. 

Evidenčni vpis otrok
Večino otrok novincev sprejmemo s �. septembrom, ko na novo oblikujemo oddelke. 
V vrtcu vodimo evidenčni seznam otrok, na podlagi vlog, ki so bile oddane izven časa 
rednega vpisa, in otrok, ki s �. septembrom naslednjega šolskega leta še ne bodo 
izpolnjevali pogojev za vstop v vrtec. Otroci iz evidenčnega seznama se lahko vključijo 
v vrtec v primeru novo nastalih prostih mest med letom. 
Evidenčni vpis ne pomeni rezervacije prostega mesta ali pridobitev dodatnih točk za 
naslednje šolsko leto.

Spoznavanje vrtca
V vseh enotah našega vrtca vsako leto v juniju organiziramo dan odprtih vrat – Parado 
otroških idej. Za otroke pripravimo športne in ustvarjalne delavnice. Parada otroških 
idej je priložnost, da se starši in otroci seznanijo z vrtcem in strokovnimi delavci. Konec 
avgusta in v začetku septembra poteka postopno uvajanje v vrtec. 
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Izpis otroka iz vrtca
Starši otroka praviloma vpišejo v vrtec za celo šolsko leto (od �. 9. do ��. 8. za 
naslednje koledarsko leto). Začasen izpis med letom ni možen, razen izjemoma, zaradi 
objektivnih razlogov (preselitev, daljša hospitalizacija, izguba službe idr.). Starši na 
upravi vrtca oddajo izpolnjen obrazec – Vlogo za izpis otroka, ki ga najdejo na spletni 
strani vrtca, in sicer pod zavihkom »Kotiček za starše – vloge« ali pa ga prevzamejo 
na upravi. Obrazec je potrebno oddati najkasneje do ��. v mesecu, v kolikor želijo 
otroka izpisati z naslednjim mesecem. Ob ponovnem vpisu otrok nima prednosti pred 
ostalimi otroki.

Prehod v šolo in sodelovanje s šolami
Vpis v osnovno šolo poteka vsako leto v mesecu februarju za naslednje šolsko leto, ki 
se začne septembra istega leta. Starši vpišejo v šolo otroka, ki bo v koledarskem letu, 
v katerem bo začel obiskovati šolo, dopolnil šest let. Večina šestletnih otrok se redno 
všola. Za nekatere pa starši ali vzgojitelji ugotavljajo, da še niso pripravljeni za vstop v 
šolo. Odložitev šolanja za eno leto predlagajo starši ob vpisu v šolo (meseca februarja), 
hkrati pa morajo v vrtcu oddati tudi Vlogo za vpis v vrtec.

V luči uresničevanja mehkejšega prehoda otrok iz vrtca v osnovno šolo, ki po mnenju 
številnih strokovnjakov prispeva k boljšim učnim rezultatom, smo v zadnjih letih 
precej okrepili sodelovanje in povezovanje obeh institucij: vrtca in šole. Med letom 
šole za otroke iz vrtca pripravijo in izvedejo raznovrstne delavnice, ki vključujejo 
različna področja kurikula. Otroci se imajo tako že pred vpisom in vključitvijo v šolo 
možnost seznaniti z učitelji, učenci in nenazadnje s šolo kot takšno, kar pripomore k 
zmanjšanju strahu in stresa ob vstopu na novo izobraževalno raven.



��

Plačilo programa
Cene programov predlaga vrtec, potrdita jih občinska sveta MO Slovenj Gradec 
in Občine Mislinja. Cene so objavljene v Uradnem listu RS. Cene programov krijejo 
starši na podlagi Odločbe o višini cene programa in občina stalnega bivališča otroka. 
Prispevek staršev je določen po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih 
(Ur. l. RS št. �29/0�, 79/08, ��9/08, �02/2009, �2/20�0, �0/20�� – ZUPJS in odločbah 
Ustavnega sodišča). 

O višini prispevka z izdano odločbo odloča pristojni Center za socialno delo in sicer na 
osnovi oddane Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Izpolnjen in podpisan 
obrazec starši oddajo na pristojnem CSD, mesec pred nameravanim datumom 
vključitve otroka v vrtec. Dohodninska lestvica in cena programa sta objavljeni na naši 
spletni strani. V primeru začasne odsotnosti otroka (velja za otroke, ki imajo stalno 
bivališče v MO Slovenj Gradec ali Občini Mislinja) zaradi bolezni ali drugih opravičljivih 
razlogov se mesečno plačilo staršev zniža: 

Če je otrok neprekinjeno odsoten �–�0 delovnih dni, se od plačila odšteje 
sorazmerni delež prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred) in še 
�0 % cene programa za odsotne delovne dneve (odločba CSD).
Če je otrok neprekinjeno odsoten ��–20 delovnih dni, se od plačila odšteje 
sorazmerni delež prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred) in še 
�0 % cene programa za odsotne delovne dneve (odločba CSD).
Če je otrok neprekinjeno odsoten 2� delovnih dni ali več, se od plačila odšteje 
sorazmerni delež prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred) in še 
�0 % cene pro grama za odsotne delovne dni (odločba CSD).
V primeru nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki zahteva daljšo 
neprekinjeno odsotnost otroka (več kot �0 delovnih dni), lahko starši uveljavljajo v 
vrtcu dodatno znižanje plačila s pisno vlogo in predložitvijo ustreznih zdravniških 

•

•

•

•
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potrdil. Plačilo staršev v tem primeru znaša 20 % oskrbnine glede na določeni 
plačilni razred (odločba CSD) od prvega dne odsotnosti. 

Poletna rezervacija
Starši, ki želijo za svojega otroka ob najmanj enomesečni ali največ dvomesečni 
odsotnosti v času od �. 7. do �0. 9. rezervirati mesto (poletna rezervacija), plačajo 
v mesecu, ko je otrok v celoti odsoten, 2� % višine njihovega plačilnega programa 
razreda, zmanjšanega za stroške neporabljenih živil.

Nasilje v družini
Vrtec je v skladu z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini (Ur. l. RS, št. ��/2008, 
�8/20��, ��/20�7) dolžan prijaviti vsak sum nasilja v družini pristojnemu CSD. V 
primerih suma storitve kaznivega dejanja nad otrokom je vrtec dolžan podati prijavo 
policiji. Vsak delavec vrtca je dolžan prijaviti sum nasilja, če je bil sam priča nasilju, 
če je pri otroku opazil spremembe, ki bi lahko bile posledice nasilja, če mu je otrok 
zaupal, da je žrtev nasilja ali če ima vzgojitelj ali drug delavec vrtca informacijo o 
nasilju od tretje osebe. Prijava z zapisom dogodka in poročilo o otroku sta del spisovne 
dokumentacije, ki se vodi na CSD in del osebne mape, ki jo je dolžan voditi vrtec.
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