
 

 

 
 

 
 

PUBLIKACIJA 
 
 

OŠ DR. IVANA PRIJATELJA SODRAŽICA 
 

ZA ŠOLSKO LETO 

2021/2022 

 

 
 
 

 
 
Ime in priimek:  

Razred:  

Razrednik:  

E – naslov:  

Domači naslov:  

Domači telefon:  

Telefon očeta:  

Telefon matere:  



 

 

Spoštovani, 

 

september je znova tu. Vstopili smo v šolsko leto 2021/2022.  

 

Želimo si, da bi pouk tekel v prostorih šole in da bi  bil živ žav v vrtcu 

prosoten vse dni v letu. Skupaj se bomo trudili, da bi kljub 

zdravstveno-higienskim omejitvam lahko  uresničevali program 

življenja in dela  šole  in vrtca. Da bi bilo leto čim bolj sproščeno in 

uspešno, med igro, obveznostmi, prijetnimi trenutki in učenjem, si 

bomo prizadevali skupaj otroci, učenci, starši in vsi, ki delamo v šoli 

in vrtcu.  

 

Otroci so  vedoželjni in radi raziskujejo svet okoli sebe. Prepričana 

sem, da bodo s pomočjo vzgojiteljic, učiteljic in učiteljev to 

vedoželjnost poglobili in  znanje dobro okrepili. Zadnje leto in pol 

drugačnega načina izvajanja izobraževanja je vsem prineslo nove 

izkušnje, nova znanja in spoznanja. Verjamem, da bomo s skupnim 

delom in trudom  tudi letos poskrbeli, da  boste ob koncu leta 

bogatejši za številna znanja in spoznanja.  

 

V letošnjem letu našo šolo obiskuje 285 učencev, in sicer 272 na 

matični šoli in 13 na Podružnični šoli dr. Janeza Evangelista Kreka 

Sveti Gregor. V enoti vrtca imamo v septembru 147 otrok. V prostore 

šole smo tudi letos sprejeli najstarejšo skupino otrok vrtca, ki imajo 

svojo igralnico SLONČKI ob učilnicah razredne stopnje.   

 

Vsem, otrokom vrtca, učenkam in učencem, vsem strokovnim delavcem 

in drugim zaposlenim na šoli, želim  uspešno novo šolsko leto, ki naj 

bo prežeto z veliko radovednosti, ustvarjalnosti in znanja, z veliko 

dobre volje in prijetnimi  medsebojnimi odnosi.  

 

                                                                 

                                                                  Ravnateljica: 
                  Majda Kovačič Cimperman, prof. 



 

 

ENOTA VRTCA PRI OŠ DR. IVANA PRIJATELJA SODRAŽICA 

 

PODATKI O ZAVODU 

Ime zavoda: OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica 

Sedež zavoda: Cesta Notranjskega odreda 10, 1310 Sodražica 

Vrtec je javni. Deluje v sestavi OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica. 

Spletni naslov: os-sodrazica@guest.arnes.si 

Ustanovitelj: Občina Sodražica  

 

TELEFONSKE ŠTEVILKE 

tajništvo: 01 8350 550 

vrtec: 01 8350 558 

vodja šolske prehrane: 01 8350 559 

pomočnica ravnateljice: 01 8350 565 

 

DELOVNI ČAS VRTCA 

Vrtec posluje od 5.30 do 16.30, 11 ur dnevno. Otrok naj v vrtcu ne bo več kot  9 ur 

(14. člen Zakona o vrtcih - dnevni program traja od šest do devet ur).  

Vrtec posluje pet dni v tednu, od ponedeljka do petka, vse delovne dni. 

Do 6.30 se otroci zbirajo v dežurni igralnici. 

Od 6.30 do 7.45 vzgojiteljice oz. pomočnice vzgojiteljic odpeljejo otroke v svoje 

matične igralnice. 

Od 15. ure naprej se posamezne skupine ponovno združijo. 

V času praznikov in šolskih počitnic, ko je v vrtcu prisotno manjše število otrok, 

zaradi lažje organizacije dela nekatere oddelke združimo. 

 

ZAPOSLENI 

Ravnateljica: 

Majda Kovačič Cimperman, prof., svetnica 

 

Pomočnica ravnateljice: 

Tadeja Topolnik, univ. dipl. ped., prof., svetovalka 

 

Vzgojiteljice: 

Petra Arko, Dragica Debeljak, Štefka Debeljak, Meta Hribar, Tadeja Korelc, Dragica 

Lovšin, Nika Mesec, Mirjam Peterlin, Laura Strah (nadomešča Nino Turk) in 

Melanija Zobec. 

 

Pomočnice vzgojiteljice: 

Maja Lorger, Andreja Malnar, Tadeja Marolt, Andreja Marušič, Nina Muhič, Maruša 

Novak, Urška Rober Milavec, Tina Šega (nadomešča Klaro Arko),  Katarina Šporar, 

Tanja Turk (nadomešča Nadjo Okoren) in Nina Kljun (nadomešča Ireno Zgonc). 

 

Ostali zaposleni: 

Kuharja Erik Ogrinc in Tanja Bojc; kuhinjska  pomočnica Sonja Štupica, kuhinjska 

pomočnica  in perica Lea Ilc; čistilki Ivanka Vintar in Ana Krivdič; hišnik Boštjan 

Perovšek; tajnik VIZ Mateja Prijatelj, knjigovodja in administratorka Tanja Marolt, 



 

 

računovodkinja Tanja Turk, pedagoginja Tadeja Topolnik in vodja prehrane in ZHR 

Maja Žitnik. 

 

KAKO VRTEC DELUJE 

KURIKUL 

Kurikul je nacionalni dokument za vrtce. V njem so zapisana temeljna načela in 

cilji predšolske vzgoje. Vsebuje pet področij dejavnosti: gibanje, jezik, umetnost, 

družbo, naravo in matematiko. Kurikul je strokovna podlaga za delo v vrtcih, 

zagotavlja kakovost in poudarja izpeljavo teorije v praksi. Navaja različne metode in 

oblike dela, ki izhajajo iz vedenj o otrokovem razvoju. 

 

Cilji predšolske vzgoje v vrtcih (Zakon o vrtcih): 

 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 doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja, 

 posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega 

življenja, 

 spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in 

 razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. 

 

LETNI DELOVNI NAČRT (LDN) 

Vsako leto v mesecu septembru pripravljamo LDN vrtca. V njem je predstavljeno 

vse, kar se bo dogajalo v šolskem letu. 

Tudi vsak oddelek ima LDN oddelka, ki ga pripravita strokovni delavki. Starše na 

prvem roditeljskem sestanku seznanita z vsebino LDN-ja. Strokovno usposobljenost 

delavk vrtca nadgrajujemo z različnimi izobraževanji. Prizadevamo si za čim višji 

nivo profesionalnosti. 

Dejavnosti v vrtcu so vsakodnevno skrbno načrtovane, v skladu s kurikulom za 

vrtce. Vsak oddelek vodita vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, v oddelku sta 

skupaj 4, 5 ali 6 ur, odvisno od starosti otrok. 

 

Predšolska vzgoja v vrtcu poteka v dveh starostnih obdobjih: 

o 1. starostno obdobje, v katerem so otroci v starosti 1–3 let, 

o 2. starostno obdobje, v katerem so otroci v starosti 3–6 let. 



 

 

Vzgojno delo poteka v oddelkih, ki so lahko: 

o homogeni – otroci se po starosti razlikujejo za največ eno leto, 

o heterogeni – otroci se po starosti razlikujejo za dve, tri ali več let, 

o kombinirani – v teh oddelkih so lahko otroci obeh starostnih obdobij. 

 

PROGRAM 

V našem vrtcu izvajamo dnevni program. Dnevni program je osnovna dejavnost 

institucionalne vzgoje. Začne se vsako leto 1. septembra in konča 31. avgusta. V ta 

program so vključeni vsi otroci, ki jih starši vpišejo v vrtec in ga potem obiskujejo 

do izpisa oziroma do vstopa v osnovno šolo. Dnevno program traja 11 ur, obsega pa 

vzgojo, varstvo in prehrano otroka. Poteka v skladu s kurikulom, ki na eni strani 

spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi strani pa vpeljuje novejše teoretske 

poglede glede na zgodnje otroštvo. Dosedanje delo tako spreminja, nadgrajuje in 

dopolnjuje z drugačnimi pristopi in rešitvami. 

Dnevni program otroku omogoča: 

o dovolj pestrih dejavnosti, 

o raznovrstne in ponavljajoče se dejavnosti, 

o igre z različnimi gibalnimi in telesnimi položaji, 

o mirne in gibalno aktivne dejavnosti, 

o dejavnosti v različnih prostorih (igralnica, garderoba, telovadnica, atrij, igrišče, 

okolica vrtca), 

o vodeno in spontano dejavnost, 

o individualno, skupinsko in skupno obliko dela, 

o aktivnosti, ki nastajajo zaradi potreb, interesov in spontanih dogodkov, ki imajo 

za otroka vzgojno vrednost, 

o zadovoljevanje potreb po raziskovanju v času in prostoru, 

o dovolj časa in prostora za dosego čustveno emocionalnega razvoja, 

o planiranje časa za delo z nadarjenimi otroki in otroki, ki imajo težave v razvoju 

in vedenju. 

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

Obogatitvene dejavnosti izvajajo strokovne delavke vrtca in pomenijo pomembno 

popestritev programa. Programe se pripravi v septembru, prilagojeni so starosti 

otrok in okolju ter časovno omejeni. 

 

Program obogatitvenih dejavnosti: 

o bralni projekti, 

o ustvarjalni dan, 



 

 

o športno dopoldne, 

o dan brez igrače, 

o športni program »Mali sonček«, 

o zaključni izleti, 

o zobozdravstvena preventiva, 

o obiski gostov iz različnih kulturnih ustanov in drugih institucij,  

o obiski prireditev znotraj vrtca,  

o folklora. 

 

DODATNE POPOLDANSKE DEJAVNOSTI 

V prostorih šole so popoldne organizirane različne dodatne dejavnosti. Vodijo jih 

zunanji izvajalci, plačajo pa starši. 

V letošnjem šolskem letu  bodo na razpolago dodatne dejavnosti: 

o mažoretke, 

o atletika, 

o nogomet. 

 

PREHRANA V VRTCU 

Pri pripravi prehrane skrbimo za kvaliteto: izbiramo biološko vredna živila, čim bolj 

naravna in pripravljena na ustrezen način. Obroki so razporejeni v primernih 

časovnih razmikih. Ponujamo zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Med 

malico in kosilom je sadna malica. Vedno je na voljo voda, čaj ali sok. V starejših 

oddelkih poteka delno samopostrežen način delitve obrokov. Zagotavljamo pogoje 

za umirjen način uživanja obrokov in spodbujamo kulturo prehranjevanja. 

 

OBROKI V VRTCU 

ob 6.00 – zajtrk 

ob 8.00 – malica 

od 11.30 do 12.30 – kosilo 

ob 14.00 – popoldanska malica 

 

PROSTOR 

Otrokova osnovna dejavnost je igra in ta poteka v različnih kotičkih. Le-ti so stalni 

in občasni, glede na temo, trenutna razpoloženja, interese in želje: knjižni, Lego, 

dom, likovni, frizerski, glasbeni, tehnični, družabni in drugi. Razporejeni so v 

igralnicah, občasno v garderobah in zgornjih prostorih vrtca. Uporabljamo lahko 

tudi šolske prostore: športno dvorano, dvorano šole, knjižnico in računalniško 

učilnico. 

 



 

 

POČITEK 

Otrok je dopoldne zelo aktiven, zato je počitek v predšolskem obdobju potreben. 

Počitek je zelo pomemben del dnevne rutine. V tem času se otrokovo telo umiri, 

upočasni se dihanje, sproščajo in obnavljajo se mišice. Počitek ugodno vpliva na 

psihofizično počutje. Po počitku so otroci umirjeni in spočiti in se tako lažje 

spopadajo z izzivi, ki sledijo. Mlajši otroci praviloma potrebujejo več počitka, zato 

počitek traja dlje. Večina otrok tudi tisti, ki doma ne počivajo več, zaspi zaradi 

izzivov in dejavnosti, ki se odvijajo v vrtcu in so drugačni kot v domačem okolju. 

 

ČAS 

V jutranjem in popoldanskem času se oddelki združujejo. Čas, ko otroci prihajajo 

in odhajajo v in iz vrtca, je fleksibilen. Področje dejavnosti, bivanja na prostem, 

gibalne urice lahko vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice načrtujeta glede na 

dnevne potrebe, interese in želje otrok, glede na vreme, evalvacijo preteklega dne. 

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Predšolsko obdobje je najbolj občutljivo in za infekte sprejemljivo obdobje. Vzrok 

zato ni v večji občutljivosti te starostne skupine, temveč v njihovem skupnem 

življenju v kolektivu. Za preprečevanje in širjenje nalezljivih bolezni izvajamo 

preventivne ukrepe, ki so skupna naloga družina, vrtca in zdravstvene službe. 

 

o Družina ima dolžnost, da pravočasno sporoči vzrok odsotnosti otrok. 

Starši ste prvi, ki prepoznate, da je vaš otrok bolan. Ob bolezni otrok potrebuje 

nego in pozornost domačih ter počitek. Zato je pomembno, da otrok ostane doma, 

če ima: 

 povišano telesno temperaturo,  

 težko diha,  

 je v 24 urah več kot dvakrat bruhal,  

 ima drisko več kot dvakrat dnevno,  

 ima razjede v ustih, izpuščaje,  

 gnojen izcedek iz oči,  

 močno kašlja,  

 ima uši. 

 

o Vrtec je dolžan vzdrževati ustrezen higienski režim, obveščati zdravstvene službe 

o pojavu nalezljivih bolezni,  izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja obolenj in 

izvrševati ukrepe, ki mu jih določi epidemiološka služba ob pojavu obolenj. 

 

o Zdravstvene službe morajo diagnosticirati obolenje, če gre za epidemijo; dajejo 

navodila vrtcu za izvajanje ukrepov; izvedejo epidemiološko anketo ter izvajajo 

dezinfekcijo prostorov. 



 

 

V vrtec sodijo samo zdravi otroci! 

ZDRAVSTVENO IN ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO 

Program zajema otroke od 1. leta do vstopa v šolo. Prikaz pravilnega umivanja in 

skrb za ustno higieno izvaja Anka Debeljak in ZP Sodražica v sodelovanju z 

vzgojiteljicami. Enkrat letno najstarejši otroci vrtca obiščejo zobno ambulanto, kjer 

jim dr. Vesna Avdispahić pregleda zobe in jih po potrebi naroči. 

 

PROGRAM DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV SKOZI LETNE ČASE 

 

JESEN 

Formiranje skupin, uvajanje novincev 

Roditeljski sestanek  

Okraševanje vrtca v jesenski preobleki            

Prireditve v Tednu otroka -5 dni z naslovom: Razigran uživaj dan (4.–10.10.2021) 

 športno dopoldne (kros), 

 obisk knjižničarke, 

 delo z nestrukturitanim materialom po skupinah. 

Obisk gasilcev v mesecu požarne varnosti 

Obiski ljudi različnih poklicev (mesar, pek, čevljar, rezbar ) 

Pohodi v bližnjo okolico v okviru Zlatega sončka (Levčki) 

Praznovanja rojstnih dni 

 

ZIMA 

Pravljični mesec december:  

 okraševanje vrtca,  

 izdelovanje novoletnih okraskov, 

 plesno dopoldne, 

 nastop mažoretk, 

 predstava in prihod dedka Mraza, 

 nastop učencev Glasbene šole Ribnica. 

Praznovanje rojstnih dni 

Zimske radosti – igre na snegu 

Pustno rajanje, pustni sprevod po Sodražici, šoli  

Roditeljski sestanek 

 

POMLAD 

Dejavnosti v okviru Malega sončka 

Izdelovanje pomladne dekoracije 

Roditeljski sestanek                           



 

 

Praznovanje rojstnih dni 

Gregorjevo, Velika noč 

Zaključek šolskega leta po oddelkih  in zaključna prireditev 

Plavanje – tečaj prilagajanja na vodo, v aprilu (levčki in slončki) 

 

POLETJE 

Poletne oblike dela: pravljice na temo poletja, skupinske in socialne igre, pesmice o 

poletju, gibalne, zabavne in tekmovalne igre, igre z žogo, poligon, vožnja s skiroji, 

tricikli, ples, gubanje papirja, risanje, slikanje na kamen, tiskanje rok, stopal, 

družabne igre, razvrščanje školjk in pihanje milnih mehurčkov. 

 

 

RAZPORED ZAPOSLENIH IN OTROK PO ODDELKIH: 

I. STAROSTNA SKUPINA 

    

 

 

Oddelek: MRAVLJICE  

Starost otrok: 1–2 leti 

Število otrok: 12 

Vzgojiteljica: Nika Mesec                                                        

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica 

vzgojiteljice: Nina Kljun nadom. Ireno 

Zgonec 

 

  

Oddelek: ČEBELICE                       

Oddelek: JEŽKI 

Starost otrok: 1–2 leti 

Število otrok: 6 

Vzgojiteljica: Laura   Strah   nad. Nino Turk                                                    

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica 

vzgojiteljice: Tina Šega nad. Klaro Arko 

  



 

 

Starost otrok: 1–2 leti 

Število otrok: 12                                

Vzgojiteljica: Melanija Zobec 

Vzgojiteljica predšolskih otrok - pomočnica vzgojiteljice: Maja Lorger 

 

Oddelek: POLŽKI 

Starost otrok: 2–3 leta 

Število otrok: 12 

Vzgojiteljica: Štefka Debeljak 

Vzgojiteljica predšolskih otrok - pomočnica vzgojiteljice: Andreja Marušič 

 

KOMBINIRAN ODDELEK 

 

Oddelek: PIKAPOLONICE 

Starost otrok: 2–4  leta 

Število otrok: 16 

Vzgojiteljica: Meta Hribar 

Vzgojiteljica predšolskih otrok - pomočnica vzgojiteljice: Tanja Turk nadom. Nadjo Okoren 

 

II. STAROSTNA SKUPINA 

 

Oddelek: METULJČKI                          

Starost otrok: 3–4 leta                       

Število otrok: 16 

Vzgojiteljica: Mirjam Peterlin 

Vzgojiteljica predšolskih otrok - pomočnica vzgojiteljice: Nina Muhič 

 

Oddelek: ZAJČKI 

Starost otrok: 4–5 leta 

Število otrok: 18 

Vzgojiteljica: Petra Arko  

Vzgojiteljica predšolskih otrok - pomočnica vzgojiteljice: Maruša Novak 

 

Oddelek: MEDVEDKI 

Starost otrok: 4–5 leta 

Število otrok: 17 

Vzgojiteljica: Dragica Lovšin 

Vzgojiteljica predšolskih otrok - pomočnica vzgojiteljice: Urška Rober Milavec 

 



 

 

Oddelek: SLONČKI 

Starost otrok: 5–6 let 

Število otrok: 21 

Vzgojiteljica: Tadeja Korelc 

 Vzgojiteljica predšolskih otrok - pomočnica 

vzgojiteljice: Andreja Malnar 

 

 

 

 

 

Oddelek: LEVČKI 

Starost otrok: 5–6 let 

Število otrok: 17 

Vzgojiteljica: Dragica Debeljak 

Vzgojiteljica predšolskih otrok - pomočnica vzgojiteljice: Tadeja Marolt 

 

SODELOVANJE VRTCA IN STARŠEV 

Starši so primarni vzgojitelji, ki nosijo odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj, 

zato je usklajenost vzgoje med družino in vrtcem zelo pomembna. 

 

Starši lahko z vrtcem sodelujejo na različne načine: 

o vsakodnevno sodelovanje pri sprejemanju in oddajanju otrok,  

o govorilne ure za poglobljene pogovore o otroku, 

o roditeljski sestanki, 

o skupne prireditve, praznovanja, izleti …,  

o ustvarjalne delavnice; vključevanje staršev v različne dejavnosti oz. v program 

oddelka, 

o predavanja in pogovori s strokovnjaki, 

o spremljanje sporočil in obvestil na oglasnih deskah za starše pred vsako 

igralnico in na skupni oglasni deski vrtca pri vhodu v vrtec. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RODITELJSKI SESTANKI, PREDAVANJA IN MESEČNE POGOVORNE 

URE V VRTCU V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

 
SEPTEMBER   

1. RODITELJSKI 

SESTANEK 

PONEDELJEK, 20. 9. 
TOREK, 21.9. 
SREDA 22.9 

 

 

VSE DNI OB 
16.00-17.00 
17.00-18.00 
18.00-19.00 

 
 

 
FEBRUAR 

2.  RODITELJSKI 

SESTANEK 

TOREK 1. 2. 2022  17.00 – 
PREDAVANJE, 

NATO GU 
 

MAJ 

 3.  RODITELJSKI 

SESTANEK 

TOREK 3. 5. 2022  17.00 – ZA OTROKE I. 

st. obd. 

18.00 - ZA OTROKE 
II.st. obd. 

 
POGOVORNE URE 

 

OKTOBER 
POGOVORNE URE TOREK, 

SREDA 
19. 10. IN  

20. 10. 2021 

16.30–18.00 

 

 
NOVEMBER 
POGOVORNE URE TOREK, 

SREDA 
16. 11. IN  

17. 11. 2021 

16.30–18.00 

 

 
DECEMBER 
POGOVORNE URE TOREK, 

SREDA 
14. 12. IN 

 15. 12. 2021 

16.30–18.00 

 

 
JANUAR 
POGOVORNE URE TOREK, 

SREDA 
 18. 1.  IN 

 19.1. 2022 

16.30–18.00 

 

MAREC 
POGOVORNE  URE TOREK, 

SREDA 
15. 3. IN  16.30–18.00 



 

 

16. 3. 2022 

 
APRIL 
POGOVORNE URE TOREK, 

SREDA 

19. 4. IN  

20. 4. 2022 

16.30–18.00 

 

 
                                                                               

SVET STARŠEV VRTCA 

Vsak oddelek ima v svetu staršev predstavnika, ki je izvoljen na oddelčnem 

roditeljskem sestanku v mesecu septembru. V svetu staršev razpravljajo o 

programih, izražajo skupne interese, predstavljajo problematiko posameznih 

oddelkov in predlagajo rešitve zanje. 

 

POMEMBNE INFORMACIJE ZA STARŠE 

 

VPIS IN SPREJEM OTROKA 

V vrtec pri OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica večino otrok sprejmemo v septembru. 

Na morebitna prosta mesta otroke sprejemamo skozi vse leto.  

Otroka lahko sprejmemo, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev, če starši ne 

uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z 

dela.  

Enkrat letno na spletni strani  OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica, v lokalnih medijih 

ter na oglasnih deskah vrtca objavimo javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.  

Na spletni strani  Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavimo  

informacije: o številu mest, ki jih zagotavljamo  za predšolske otroke, o številu 

prostih mest, ki so staršem na voljo, in podatek o predvideni čakalni dobi, ki 

predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program 

vrtca. 

Starše pisno obvestimo  o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za 

sprejem otroka v vrtec. 

Če je otrok sprejet, vas povabimo na podpis pogodbe med starši in vrtcem in na 

prvi roditeljski sestanek, ki je v mesecu juniju. 

Pred vključitvijo v vrtec mora otrok opraviti pregled pri zdravniku (pediatru), ki izda 

potrdilo o zdravstvenem stanju otroka. Starši potrdilo izročite vzgojiteljici prvi dan 

otrokove prisotnosti v vrtcu. 

 

UVAJALNO OBDOBJE 

Želimo, da bi bil otrokov vstop v vrtec prijazen tako za otroka kot za starše. 

Priporočamo vam, da ste prve dni v vrtcu skupaj z otrokom. Tako se bo otrok ob 

vaši prisotnosti postopno privadil na novo okolje, ljudi, hkrati pa je to priložnost, 

da se spoznamo in izmenjamo pomembne informacije (zdravstvene posebnosti, 

otrokove navade ...). 

 

 

 



 

 

SKRB ZA VARNOST  

Otrok sme prihajati in odhajati v vrtec v spremstvu odraslih oseb, izjemoma je 

lahko spremljevalec tudi otrok, brat ali sestra, ki je dopolnil 10 let. 

Iz vrtca ga smejo odpeljati  starši, ostale osebe pa le s pisnim pooblastilom staršev. 

Prihod in odhod otroka morajo starši javiti otrokovi vzgojiteljici. V primeru, da otrok 

zboli ali se poškoduje oziroma potrebuje nujno medicinsko pomoč, o tem obvestimo 

starše, zato potrebujemo telefonske številke, na katerih ste dosegljivi v času 

otrokovega bivanja v vrtcu. 

 

REZERVACIJA 

Enkrat letno lahko za najstarejšega ali edinega vpisanega otroka uveljavljate 
rezervacijo za daljšo strnjeno odsotnost najmanj enega ali največ dveh mesecev, in 

sicer v juliju ali avgustu (velja za otroke, ki imajo stalno prebivališče v Občini 
Sodražica). Rezervacijo najavite  preko easistenta ali z obrazcem, ki je na spletni 
strani vrtca, najmanj 14 delovnih dni pred koriščenjem le-te. Tako plačate 50 % 
cene, ki vam je sicer določena. 

IZPIS OTROKA IZ VRTCA 

Izpis otroka je mogoč med letom skozi vse leto. Pri tem je potrebno upoštevati 30-

dnevni odpovedni rok. Izpisnico lahko dobite na spletni strani vrtca ali v tajništvu. 

 

PROTOKOL BIVANJA V VRTCU V ŠOLSKEM  LETU 2021/2022 
 

Da bi preprečili ponovne okužbe s COVID-19 in druge okužbe, smo v vrtcu kolikor 
je možno glede na sposobnost dojemanja otrok dolžni izvajati preventivne ukrepe in 
se držati predpisanih omejitev: glede prihoda in odhoda otrok v vrtec, oblikovanja 
vzgojnih skupin, igre na prostem, fizičnih stikov, igrač, prehrane, nege otrok v 1. st. 
skupini ter obravnave primerov s sumom na COVID-19  v vrtcu. 
 
Pri izvajanju v nadaljevanju navedenih ukrepov bomo uspešni samo s skupnim 
sodelovanjem, zato prosimo, da upoštevate opisana navodila protokola bivanja v 
vrtcu. 
 
ZDRAVSTVENE OMEJITVE 
 

 V vrtec naj prihajajo le zdravi otroci in osebje. V primeru, da je v družini, v 

istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima 
zdravstvene omejitve, otroku odsvetujemo vrnitev v vrtec. Posvetujte se tudi 
s svojim zdravnikom. 

 
 Starši skušajte svoje starejše ali imunsko oslabele sorodnike oz. osebe, ki so 

blizu vašim otrokom zaščititi z  uporabo maske. 
 

PRIHOD V VRTEC 
 

 Ob ponovnem prihodu otroka v vrtec starši prinesete podpisano izjavo.  
 

 Starši spremljate zdravstveno stanje otroka in v primeru, da zboli obvestite 
vrtec in otroka ne pripeljete v vrtec. 

 
 



 

 

UVAJANJE 
 

 Ob uvajanju otrok ste lahko prisotni starši ob doslednem upoštevanju 
vseh higienskih ukrepov in uporabi zaščitne maske v igralnicah.  
 

 V igralnico vstopate v primerni obutvi (copati, zaščita za čevlje).   
 
SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI 
 

 Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. 
 V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim 

razkužilom. 
 Umivanje ali razkuževanje rok: 

- pred jedjo, po jedi, po prihodu iz stranišča, 
- pred in po menjavi plenic, 
- po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj, 
- po vsakem prijemanju (kljuk, ograje in drugih površin…), 
- pred in po tolaženju otrok. 

 
V ta namen smo v vrtcu namestili na več mest razkužila. Tehnično osebje vrtca bo 
večkrat dnevno (vsaj 2X) očistilo in razkužilo površine, ki se jih otroci pogosto 
dotikajo (npr. mize, stoli s trdim naslonom, kljuke, ročaji, stranišča, umivalniki).  
Osebje v vrtcu uporablja pralno delovno oblačilo.  
 

 Temeljito prezračevanje prostorov (pred, po prihodu otrok, če omogoča 
vreme, ves dan odprto) 

 Upoštevamo pravilno higieno kihanja in kašlja (pokrijemo usta in nos s 
papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji rokav). Papirnati 
robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si umijemo roke z milom 
in vodo. 

 Otroci se v toaletnih prostorih ne mešajo med skupinami. 
 Pri previjanju se  uporablja rokavice za enkratno uporabo.  
 Umazana oblačila po preoblačenju ali previjanju odložimo v plastično vrečo, 

zavežemo in starši jo prevzamejo ob odhodu.  
 Upoštevamo medosebno razdaljo 1,5–2 metra. 
 Ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami. 
 Sestanki potekajo po telefonu ali preko računalniške povezave. 
 Uporaba maske ob srečevanju z drugimi sodelavci in starši otrok. 

 
OBLIKOVANJE VZGOJNIH SKUPIN 
 

 Otroci so razporejeni v matičnih vzgojnih skupinah s stalno vzgojiteljico in 
vzgojiteljico predšolskih otrok - pomočnico vzgojiteljice.  

 Vzgojne skupine se nahajajo v ločenih prostorih. 
 Vsak otrok naj uporablja isti ležalnik. 
 Razdalja med ležalniki čim večja (od ust do ust od 1,5–2 metra)  
 Izogibamo se prehajanju med skupinami in zastojem na poti v in iz vrtca ter 

v in iz stranišča. 
 
IGRA 
 

 Otroci imajo čim več dejavnosti na prostem (npr. sprehodi, pohodi). 
 Na sprehodu so skupaj otroci iz ene vzgojne skupine. 
 Ne uporabljamo zunanjih igral. 



 

 

 Otroci si ne delijo igrač. 
 Otroci se ne igrajo z igračami, ki se ne dajo očistiti (ne uporabljajo plišastih 

igrač, ampak pralne igrače). Prednost ima gladka didaktična oprema, s 
trdimi površinami. 

 Igrače se čistijo 1-2X dnevno. 
 Otroci načeloma ne prinašajo v vrtec igrač in knjig od doma.  
 Igrače (»ninice, dude) in podobno je treba shraniti za posameznega 

otroka, za čas med spanjem. 
 
KUHINJA IN PREHRANA 
 

 Jedilniki so lahko enostavnejši. 
 Malice bodo pripravljene enoporcijsko, tako da v igralnicah razen razdelitve 

ni potrebnih dodatnih dejavnosti (mazanja namaza na kruh). 
 Otroci dobijo hrano pripravljeno tako, da jim je potrebno čim manj pomagati. 

Otrokom se onemogoči, da posegajo sami po živilih (npr. sadju iz iste 
posode).  

 Časovni režim in organizacija vseh ponujenih obrokov se prilagodi vzgojno-
izobraževalnemu procesu in izvajanju higienskega režima. 
 

OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 V VRTCU 
 

 Če zboli otrok z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se ga takoj 
izolira v posebnem prostoru. O bolezni obvestimo starše ali skrbnike. Starši 
se posvetujejo z izbranim zdravnikom otroka. 
 

 Če je pri otroku nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestite 
vrtec. Vrtec o tem obvesti NIJZ, ki vodi epidemiološko preiskavo. Z 
epidemiološko preiskavo se išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so 
bili v stiku z obolelim otrokom v času kužnosti doma, v vrtcu itd. Pričetek 
kužnosti je dva dni pred pojavom bolezni.  
 

 Prostore vrtca, kjer se je gibal oboleli otrok, vzgojiteljica, vzgojitelj oz. osebje 
s COVID-19 temeljito očisti in izvede dezinfekcijo. Prostore se temeljito 
prezrači. 
 

IZOLACIJA ALI OSAMITEV IN KARANTENA 
 

 Izolacija ali osamitev je ukrep, ki ga izbrani osebni zdravnik odredi bolniku 

s COVID-19. Bolnik ne sme zapuščati doma in mora omejiti stike z 

drugimi. Umakne se v ločen prostor in ne sme sprejemati obiskov. 

 
 Zdrave osebe, ki so v tesnem kontaktu  z obolelim (npr. isto gospodinjstvo), 

so običajno v karanteni. 

 
 Če otroku ni odrejena karantena, lahko obiskuje vrtec. V vrtec naj ga 

pripelje oseba, ki ni v karanteni.  

 
Oseba, ki je v karanteni, naj bo za čas karantene ločena od otroka in ostalih 
članov družine. V kolikor to ni možno, naj ostane doma z osebo v 
karanteni. Tak otrok naj 10 dni ne prihaja v vrtec. 
 



 

 

 Če je v skupini vrtca potrjena okužba z novim koronavirusom pri otroku ali 

zaposlenih, NIJZ na podlagi ocene tveganja predlaga karanteno za cel 

oddelek vrtca. Ostali oddelki nadaljujejo z varstvom v skladu s higienskimi 

priporočili. 

 
 Sorojenec, za katerega ni odrejena karantena, lahko normalno obiskuje 

vrtec ob izvajanju karantene na priporočen način.  

 
 Odsvetuje se, da za otroka v karanteni skrbijo stari starši.  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

»Učenje je 

fantastično, 

kajti vedno 

 ko se učiš česa 

novega, 

tudi postaneš  

kaj novega.« 

                                                   (Manca Košir) 
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