
Šolsko leto 2022/2023 

V septembru je v vrtcu 150 otrok v 9 oddelkih. 

1. STAROSTNO OBDOBJE: 4 oddelki 
(Mravljice, Čebelice, Polžki in Pikapolonice) 

2. STAROSTNO OBDOBJE: 5 oddelkov 
(Metuljčki, Zajčki, Medvedki, Levčki, Tigrčki) 

DNEVNI PROGRAM AKTIVNOSTI: 

5. 30–8.00 sprejem otrok, igre po želji 
6.00 zajtrk 
8.00–8.30 zajtrk/malica 
8.30–10.00 vodene aktivnosti 
10.00 sadna malica 
10.15–11.30 vodene dejavnosti na prostem, 
igra na igrišču, sprehodi, priprava na kosilo 
11.30–12.30 kosilo 
12.30–14.00 počitek, umirjene dejavnosti 
14.00 popoldanska malica 
14.00–15.00 igre po želji 
15.15–16.30 igra, odhajanje domov 

OBLIKE SODELOVANJA VRTCA S STARŠI 

SVET STARŠEV predstavljajo predstavniki 
staršev vsakega oddelka. Izvolijo jih starši na 
1. roditeljskem sestanku. 
 
RODITELJSKI SESTANKI bodo v septembru, 

februarju in maju (3. teden v mesecu). 

1. 
RODITELJSKI 
SESTANEK 
 

tor.-pon. 
13.-19.9.2022 

17.00  
 

2. 
RODITELJSKI 
SESTANEK 

21. 2.  
2023 

17.00 za 
otroke 1. st. 
obdobja 

 18.00 za 
otroke 2. st. 
obdobja 

3. 
RODITELJSKI  
SESTANEK 

9.5.  
2023 

17.00 za 
otroke 1. st. 
obdobja 

 18.00 za 
otroke 2. st. 
obdobja 

POGOVORNE URE so namenjene 

individualnim pogovorom staršev s strokovnimi 

delavkami. Potekale bodo 3.torek v mesecu: 

oktober 18. 10. 2022 17.30 –19.00 

november 15. 11. 2022 17.30 –19.00 

december 20. 12. 2022 17.30 –19.00 

februar 21. 2. 2023 17.30 –19.00 

marec 21. 3. 2023 17.30 –19.00 

april 18. 4. 2023 17.30 –19.00 

 

DRUGE OBLIKE SODELOVANJA so 

neformalna druženja z namenom povezovanja 

in vzpostavljanja dobrih odnosov med družino 

in vrtcem. 

PRIHODI IN ODHODI OTROK 

Otroci prihajajo v vrtec le v spremstvu 

polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi 

otroci, starejši od 10 let, če to s podpisom 

izjave dovolijo starši oz. skrbniki (5.odst. 91. čl. 

Zakona o varnosti cestnega prometa, Ur. l. RS, 

št. 56/08). 

OBVEZNOSTI STARŠEV 

Za dobro medsebojno sodelovanje vas 

prosimo: 

 da upoštevate poslovni čas, tako da 

otroka pripeljete v vrtec do 8. ure in 

pravočasno pridete ponj (v vrtcu naj bi 

bil največ 9 ur), 

 da redno izpolnjujete finančne 

obveznosti do vrtca in pravočasno 

vložite Vlogo za znižano plačilo vrtca 

na  pristojni CSD, 

 sporočite vsako spremembo bivališča 

in spremembo telefonske številke za 

klic v nujnih primerih, 

 obolele otroke zadržite doma in v vrtec 

sporočite vzrok odsotnosti. 

PRAVICE STARŠEV 

Starši imate pravico do: 

 vpogleda v programe za 

predšolske otroke (Kurikulum), 

 obveščenosti o življenju in delu v 

vrtcu, 

 zaščite zasebnosti s poudarkom 

na varstvu osebnih podatkov, 

 postopnega uvajanja otrok v vrtec, 

 do sprotne izmenjave informacij in 

poglobljenega razgovora o otroku. 

 



O VRTCU 

Ime zavoda: Vrtec pri OŠ dr. Ivana Prijatelja 
Sodražica 
 
Sedež zavoda: Cesta Notranjskega odreda 10 
Spletni naslov: 
os-sodrazica@guest.arnes.si 
 
Zaposleni 
Ravnateljica: Majda Kovačič Cimperman, prof. 
 
Pomočnica ravnateljice: Tadeja Topolnik, uni. 
dipl. ped., prof. 
 
Vzgojiteljice: Petra Arko, Dragica Debeljak, 
Štefka Debeljak, Meta Hribar, Tadeja Korelc, 
Dragica Lovšin, Nika Mesec, Mirjam Peterlin, 
Katarina Šporar in Nina Turk 
 
Vzgojiteljice predšolskih otrok - pomočnice 
vzgojiteljic: Živa Ilc, Nina Kljun, Klara Lavrič,  
Andreja Malnar, Tadeja Marolt, Andreja 
Marušič, Nina Muhič, Maruša Novak, Nadja 
Okoren, Urška Rober Milavec, Tina Šega in 
Irena Zgonc 
 
Pomembne telefonske številke 
Vrtec: 01 8350 558, 01 8350 557  

Ravnateljica: 01 8350 551 

Pomočnica ravnateljice: 01 8350 565 
Računovodstvo: 01 8350 552 
Tajništvo: 01 8350 550 
 
DOBRO JE VEDETI 
 

 Otrokovo odsotnost sporočite v 
vzgojiteljici oz. v vrtec najkasneje do 

12. ure, da odštejemo stroške 
prehrane za naslednji dan. 
 

 Zaradi racionalizacije poslovanja v 
času počitnic združujemo oddelke. 
 

 Za najstarejšega ali edinega vpisanega 
otroka lahko 1X letno uveljavite 
rezervacijo za daljšo strnjeno 
odsotnost (1 ali 2 meseca), in sicer v 
juliju ali avgustu. Najaviti jo morate 
najmanj 14 dni pred uveljavljanjem le-
te. Tako plačate 50 % cene, ki vam je 
sicer določena.  

 
VPIS IN IZPIS  
 
Večino otrok sprejmemo v mesecu 
septembru. Na morebitna prosta mesta v 
skupini otroke sprejemamo skozi vse leto. 
 
Vlogo za sprejem otroka v vrtec dobite na 
spletni strani vrtca oz. šole. Oddate jo v 
času razpisa v tajništvu šole in vrtca oz. 
preko celega leta, če potrebujete varstvo. 

 
       Otroka lahko izpišete iz vrtca med in ob     
       koncu leta, pri čemer morate upoštevati  
       30-dnevni odpovedni rok. 

 
Otroke, ki odidejo v šolo, je potrebno 
pravočasno izpisati iz vrtca. 
 

    PRIPOROČILO: Omogočite svojemu            
       otroku vsaj teden ali dva počitnic v šol. l., 
       saj s tem krepite njegov čustveni in     
       osebnostni razvoj ter gradite kvaliteten   
        odnos z njim. 

INFORMACIJSKA 

ZGIBANKA 

 

VRTCA PRI OŠ DR. IVANA 

PRIJATELJA 

SODRAŽICA 

 

 

Ni večjega privilegija od tega, da lahko 
vzgojite naslednjo generacijo.  
 
  (Nishan Panwar, povzeto po:     

  https://www.raptas.si/misli-o-otrocih-in- 

    starsevstvu/ 
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