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VIZIJA ZAVODA 

 

Vizija 

S kakovostjo, izzivi in medsebojnim sodelovanjem do vrednot, znanja, uspeha in dobrega 

počutja. 

 

Delovanje vrtca temelji na nacionalnem dokumentu – Kurikulumu za vrtce – in veljavni 

zakonodaji, ki omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu, ki se 

razvija in spreminja, pri tem pa upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo 

življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v ožje in širše okolje. 

 

ORGANIZIRANOST VRTCA 

 

Vrtec Most na Soči (vključno z zunanjimi oddelki) deluje kot javni vrtec in je enota v sklopu 

Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči. Ustanoviteljica vrtca je Občina Tolmin. 

Deli zavoda so še oddelki v Dolenji Trebuši, v Podmelcu in na Šentviški Gori.. 

 

Sedež vrtca: 

Most na Soči 21A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Tel: 05 38 41 575, Fax: 05 38 41 570 

Spletna stran: http://www.os-mostnasoci.si  

 

Ravnatelj zavoda:  

CIRIL MAKOVEC 

Tel.: 05 38 41 562 

ravnatelj@o-dmunih.ng.mss.edus.si  

 

Pomočnica ravnatelja za vrtec:                                                        

IRENA KOVAČIČ                                                                                   

Tel.: 05 38 41 575                                                                                                                                     

irena.kovacic1@guest.arnes.si                                                                                

  

Računovodstvo: 

TANJA CVIJANOVIČ in MAJA SIRK 

Tel.: 05 38 41 561 

tanja.cvijanovic@guest.arnes.si 

maja.sirk@guest.arnes.si                   

 

Tajništvo:                                                                                                  :                                                                                                                         

DARJA MRAK 

Tel.: 05 38 41 560                                                                                                                                                                                          

tajnistvo@o-dmunih.ng.mss.edus.si 

 

Organizatorka prehrane: 

MATEJA MARETIČ 

mateja.maretic@guest.arnes.si                                                   

 

http://www.os-mostnasoci.si/
mailto:ravnatelj@o-dmunih.ng.mss.edus.si
mailto:irena.kovacic1@guest.arnes.si
mailto:tanja.cvijanovic@guest.arnes.si
mailto:maja.sirk@guest.arnes.si
mailto:tajnistvo@o-dmunih.ng.mss.edus.si
mailto:mateja.maretic@guest.arnes.si
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POSLOVNI ČAS VRTCA: 

 

Vrtec Most na Soči:       od 6.30 do 16.00 ure 

Vrtec Dolenja Trebuša:  od 6.30 do 15.30 ure 

Vrtec Šentviška Gora:    od 6.30 do 15.30 ure 

Vrtec Podmelec:             od 6.30 do 15.45 ure 

 

Med šolskim letom poslovni čas vrtca spremenimo, če vsaj pet staršev izkaže potrebo po tem. 

Posamezni otrok je lahko po določilih zakona o vrtcih, v vrtcu dnevno največ 9 ur. Če se po predhodnem 

zbiranju podatkov pokaže, da bo med vmesnimi počitnicami oz. pred prazniki v vrtcu prisotnih bistveno 

manj otrok, vrtec racionalizira poslovanje in v ta namen združi oddelke oz. enote. O tem starše otrok 

pravočasno obvestimo. 

V poletnih mesecih so zunanji oddelki v skladu s priporočili ustanovitelja zaprti. Odprt je vrtec na Mostu 

na Soči. Vrtec je v času počitnic odprt glede na potrebe staršev vpisanih otrok. Tudi o tem starše 

pravočasno obvestimo  na oglasnih deskah in na spletni strani OŠ Most na Soči. 

 

VRTEC MOST NA SOČI 

Most na Soči 21a Most na Soči       

Tel.: 05 38 41 575 

 

1. starostno obdobje: 2 oddelka, starost otrok od 1 leta do 3 let   

 

Polžki:             Vzgojiteljica:                           Maja Bizjak 

                         Pomočnica vzgojiteljice:   Maja Košuta 

                    Pomočnik vzgojiteljice:   Blaž Rot 

                    polzki@guest.arnes.si  
       

   

                          

 

Miške:  Vzgojiteljica:       Katarina Uršič  

              Pomočnica vzgojiteljice:    Danijela Brešan 

                        miske@guest.arnes.si  

 

2. starostno obdobje: 3 oddelki, starost otrok od 3 let  do vstopa v šolo 

 

Pikapolonice:  Vzgojiteljica:                Polona Štrukelj 

               Pomočnica vzgojiteljice:         Nika Ozebek    

                        pikapolonice@guest.arnes.si 

 

Zajčki:           Vzgojiteljica:                           Brigita Ostrožnik  

                        Pomočnica vzgojiteljice:         Anita Mravlja 

                        zajcki@guest.arnes.si 

 

Krtki:              Vzgojiteljica:                           Katja Šturm Kovačič 

                         Pomočnica vzgojiteljice:         Mateja Kregelj Čebokli 

                         krtki@guest.arnes.si        

 

 

 

mailto:polzki@guest.arnes.si
mailto:miske@guest.arnes.si
mailto:pikapolonice@guest.arnes.si
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VRTEC DOLENJA TREBUŠA 

Dolenja Trebuša 70, Slap ob Idrijci  

Tel.: 05 38 41 581 

 

2 oddelka, starost otrok od 1 leta do vstopa v šolo   
 

Medvedki:      Vzgojiteljica:                             Sara Burgar 

                         Pomočnica vzgojiteljice:           Kristina Kutin 

                    medvedki@guest.arnes.si  
                  

Želvice:           Vzgojiteljica:                             Petra Barbič 

                         Pomočnica vzgojiteljice:           Nina Kovačič Grosar 

                         zelvice@guest.arnes.si  

                     

   

 

 

VRTEC ŠENTVIŠKA GORA                                     

Šentviška Gora 31, Slap ob Idrijci 

Tel.: 05 38 41 578 

 

2 oddelka, starost otrok od 1 leta do vstopa v šolo 

 

Mucki:            Vzgojiteljica: Alenka Razpet Kranjc   

                         Pomočnica vzgojiteljice: Nataša Gruden 

                         mucki@guest.arnes.si  

 

Kužki:  Vzgojiteljica: Stanislava Črv 

                         kuzki@guest.arnes.si 

 

                          

    

                 

VRTEC PODMELEC    

Kneža 1, Most na Soči 

Tel.: 05 38 41 582 

 

2 oddelka, starost otrok od 1 leta do vstopa v šolo 

  

Račke:          Vzgojiteljica: Silvana Carli  

                      Pomočnica vzgojiteljice: Nina Fon 

                       racke@guest.arnes.si  

 

Žabice:         Vzgojiteljica: Špela Krivec 

                      Pomočnica vzgojiteljice, Lea Golob Florjančič 

          zabice@guest.arnes.si  

  

mailto:medvedki@guest.arnes.si
mailto:zelvice@guest.arnes.si
mailto:kuzki@guest.arnes.si
mailto:racke@guest.arnes.si
mailto:zabice@guest.arnes.si
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PONUDBA IN PREDSTAVITEV PROGRAMOV 

 

Celotno dejavnost v vrtcu izvajamo v skladu z zakonodajnimi spremembami na področju 

predšolske vzgoje. Programi dela z otroki temeljijo na sodobnih teoretičnih osnovah, 

zapisanih v Kurikulumu za vrtce, ter na  naših izkušnjah in izsledkih sodobne pedagogike, 

razvojne psihologije in ostalih humanističnih ved. 

Skladno z Zakonom o vrtcih pripravljamo in izvajamo v vrtcih naslednje programe: 

 

 dnevni program je namenjen otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. 

Obsega vzgojno varstvo ter prehrano (zajtrk in kosilo) in traja od 6 do 9 ur dnevno oz. 

v obsegu poslovnega časa vrtca.  Otroci so glede na starost razporejeni v oddelke 

prvega in drugega starostnega obdobja. Oddelke vodijo vzgojiteljice predšolskih otrok 

in pomočnice vzgojiteljic.  

 

 poldnevni program je namenjen otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. 

Obsega vzgojno varstvo in prehrano (zajtrk) in traja od 4 do 6 ur dnevno – do kosila. 

Otroci so glede na starost razporejeni v oddelke prvega in drugega starostnega 

obdobja. Oddelke vodijo vzgojiteljice predšolskih otrok in pomočnice vzgojiteljic.  

 

 okvirni celodnevni program: zajema sprejem, obroke, raznolike dejavnosti, igro, 

bivanje na prostem, počitek, odhod otrok domov. Program dnevno prilagajamo starosti 

otrok, letnemu času, vremenu ter različnim dejavnostim tako v samem oddelku kot v 

enoti. O spremembah dnevne rutine starše sproti obveščamo z obvestili na oglasnih 

deskah ali spletni strani. 

            Vzgojne dejavnosti se prepletajo v skladu s kurikulom skozi ves dan z elementi   

            dnevne rutine v prostorih vrtca in na prostem – na dvorišču, igrišču, sprehodih v ožjem  

            in širšem okolju, na  izletih …  

 

 program, namenjen otrokom s posebnimi potrebami 

Otroci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programa 

predšolske vzgoje in dodatno strokovno pomoč, so razvrščeni v redne oddelke vrtca 

(z odločbo Zavoda za šolstvo se normativ v oddelku zniža za dva otroka). 

Prilagojeno izvajanje predšolske vzgoje obsega individualno vzgojno-izobraževalno 

in korektivno delo, ki ga izvaja vzgojiteljica v sodelovanju s specialnim pedagogom. 

Prilagojen program izdelajo vzgojiteljica, psihologinja in specialna pedagoginja na 

podlagi ugotovitev zunanjih strokovnjakov (odločba Komisije za usmerjanje) in 

lastnega opazovanja otroka. 

 

 program uvajanja otrok v vrtec 

Otrok ima pravico  in potrebo po postopnem uvajanju v vrtec. 

Vstop v vrtec je za otroka velika sprememba, naj gre za malčka ali starejšega otroka. 

Če se pokažejo težave, ki se lahko kažejo na različne načine, se čim prej dogovorite z     

vzgojiteljico za pogovor. Skupaj boste lažje pomagali otroku pri premagovanju 

začetnih težav. Zelo pomembno pa je vaše zaupanje v naše strokovno delo. 
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Obogatitveni program:  
 praznovanje rojstnih dni 

 obiski v  potujoči knjižnici 

 gledališke predstave  

 policisti na obisku 

 obisk gasilcev (gasilska vaja z evakuacijo) 

 simbioza giba 

 obisk medicinske sestre (zobna preventiva) 

 praznovanje jeseni  

 prireditve ob tednu otroka  

 ogled biološke učilnice 

 ogled trgovine z rabljeno otroško opremo 

 tradicionalni slovenski zajtrk 

 ogled čebelnjaka 

 čebelar na obisku 

 veseli december    

 razdeljevanje voščilnic starejšim krajanom ob praznikih             

 obisk v šolski knjižnici 

 knjižničarka na obisku 

 babice in dedki na obisku  

 ogled muzeja 

 pustno rajanje 

 praznovanje pomladi 

 gozdarka na obisku 

 čistilna akcija 

 priprava in skrb za vrtiček  

 cici vesela šola 

 snemanje radijske oddaje 

 obisk vodnikov reševalnih psov s psi 

 Kolesarčki 

 kolesarjenje  

 priprava dekoracij za knjižnico Tolmin  

 proslave v vrtcu ob državnih praznikih 

 učiteljica 1. razreda na obisku 

 obisk v 1. razredu 

 bralna značka 

 izlet v živalski vrt 

 angleške urice 

 pravljične urice 

 naravoslovne urice 

 plesne urice 

 »projekt« skupine 
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Dodatni program:  Ciciban planinec, Zajčki pohajalčki, nastop na Festivalu Pomlad pesmi in 

plesa, nastop na festivalu v Tolminu - Poj z menoj, javna zaključna prireditev, srečanja s starši 

(delavnice, zaključek, izleti), noč v vrtcu. 

 

Nadstandardni program: je organiziran glede na interese otrok in staršev ter se izvaja 

izključno v popoldanskem času (po izvedbenem kurikulu) oz. glede na želje in interes staršev. 

Namenjen je otrokom pred vstopom v 1. razred. Izvajalke so strokovnie delavke vrtca in zunanji 

izvajalci, ki imajo poleg specializiranih znanj tudi znanja in izkušnje s področja dela s 

predšolskimi otroki. Program je v celoti plačljiv. 

 

 

Plavalni tečaj 

Tečaj izvajajo strokovne delavke vrtca Most na Soči. Organiziran je v Bohinjski Bistrici v 

mesecu marcu in aprilu 2022. 

 

 
 

Vrtec v naravi: tridnevni tabor na eko kmetiji Flander v Zakojci. Organiziran je v mesecu 

maju 2022 . 
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 PROJEKTNO DELO se vsebinsko veže na razvojne cilje vrtca in je kot rdeča nit 

življenja in dela v vrtcu. 

 

Ekovrtec  kot način življenja 

Program Ekošola – ekovrtec je eden od mednarodnih programov Fundacije za okoljsko 

izobraževanje s sedežem na Danskem, v katerega je naš vrtec vključen že štirinajsto šolsko leto. 

Poudarek dajemo zgodnjemu naravoslovju, saj se prav v tem obdobju otrok prvič srečuje z 

naravo.  

S podpisom ekolistine in s pridobitvijo ekozastave se zavezujemo:  

 da bomo s skupnimi prizadevanji in skladno z vizijo ekošole ustvarjali prijazen 

odnos do sebe, soljudi in narave ter 

 gradili občutek soodvisnosti z naravo in okoljem, v katerem živimo.  

Na začetku šolskega leta pripravimo program in si zastavimo cilje, ki jih želimo doseči v 

šolskem letu. Letos smo izbrali glavni tematski sklop  Z ZEMELJKOM raziskujem tla, 

rastline in živali. Poleg glavnega tematskega sklopa bomo sodelovali še v dveh tematskih 

sklopih: Živeti s podnebnimi spremembami in spreminjati sebe, Voda - Energija, 

Odpadki ter sodelovali v dveh natečajih – Likovni natečaj za kreativne izdelke in natečaj 

Ne zavrzi oblek, ohrani planet.  Naravoslovne dejavnosti temeljijo na procesu spoznavanja 

okolja, raziskovalni dejavnosti ter razvijanju ustvarjalnih sposobnosti. Vseskozi pa je 

poudarek na aktivnem delu z otroki, saj se tako učijo samostojnosti, razvijajo vedoželjnost in 

s tem krepijo samozavest. S celotnim  projektom so tesno povezani tudi starši. 
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Mali sonček – Zavod za šport  

Namenjen je otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj. 

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi 

gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena 

otroku. Izvajajo ga vse strokovne delavke, ki delajo z otroki tega starostnega obdobja.  

 

Varno s soncem - NIJZ 

V programu sodelujemo že vrsto let z namenom otroke in njihove starše opozoriti na pomen 

pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem UV sevanja in vzgojiti otroke k pravilnemu 

samozaščitnemu ravnanju. Varno s soncem je nastal z željo po izboljšanju stanja v Sloveniji 

zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože v 

Sloveniji (vir: Register raka RS) in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega 

raka močno povezana z izpostavljanjem UV sevanju in s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v 

otroštvu. Program izvajajo vse vzgojiteljice vrtca v vseh starostnih skupinah. 

 

                                                                         

Punčka iz cunj – Unicef 

Temeljni namen projekta je zbiranje sredstev za UNICEF-ov program cepljenja otrok proti 

šestim nalezljivim otroškim boleznim (davica, ošpice, oslovski kašelj, otroška paraliza, 

tuberkuloza in tetanus) v državah v razvoju. Prav zato je nosilni slogan projekta Posvoji punčko 

in reši otroka. 

Projekt se izvajajo vzgojiteljice  v vseh starostnih skupinah  našega vrtca. 
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Pasavček- SPV CP 

Namenjen je otrokom od drugega do šestega leta starosti. 

Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v okviru Javne agencije RS za varnost 

prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, ki v Sloveniji poteka že od leta 2005. Osnovni 

namen projekta Pasavček je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih 

sedežev in pripetost otrok med vožnjo. Slogan projekta je Red je vedno pas pripet. 

Namreč otroci in mladostniki so najpogosteje udeleženi v prometnih nesrečah, v katerih utrpijo 

tudi najhujše posledice, prav tako potniki v vozilih. Z dosledno pripetostjo otrok med vožnjo, 

lahko tveganje izredno zmanjšali. 

     

                                                                                                                                                                                   

 
 

Objem – Zavod za šolstvo 

V predšolskem obdobju je ena temeljnih nalog razvijanje otrokovih govornih zmožnosti.  

Zelo pomembno je, da otroku nudimo dober govorni model in mu pripravljamo ustrezno učno 

okolje z namenskimi dejavnostmi. 

 

Natečaji – otroci posameznih oddelkov bodo skozi šolsko leto sodelovali na natečajih, ki so 

primerni za predšolske otroke in v skladu s kurikularnimi usmeritvami. 

 

 

PODROČJA SODELOVANJA S STARŠI 

 

Starši ste sestavni del življenja in dela v vrtcu; sodelovanje je nujen pogoj za dopolnjevanje 

družinske in vrtčevske vzgoje otroka. V vrtcu si prizadevamo za prijetno medsebojno 

komunikacijo in skušamo z njo poglobiti medsebojne odnose ter oblikovati pogoje za 

uspešno sodelovanje in vključevanje staršev v življenje posamezne enote. V vrtcu nenehno 

iščemo oblike in vsebine, ki nam omogočajo kakovostnejše povezovanje s starši. 

 

Formalne oblike 

 Roditeljski sestanki 

      Na 1. roditeljskem sestanku (avgust,september) vzgojiteljice predstavijo celoten   

      program dela skozi šolsko leto.    

https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2012/02/red-je-vedno-pas-pripet.pdf
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      Na 2. roditeljskem sestanku (april) vzgojiteljice pripravijo analizo pedagoškega  dela v           

      oddelku.  

 Organizirani individualni pogovori – pogovorne ure 
       med vzgojiteljico, pomočnico vzgojiteljice in starši so načrtovane, dogovorjene in    

       vnaprej pripravljene.  

 Predavanje za starše 

Predvidoma v mesecu aprilu 2021 

 

VRTEC DAN ČAS 

Most na Soči drugi torek v mesecu 15.30–17.00 

Dolenja Trebuša drugi torek v mesecu 15.00–16.30 

Podmelec drugi četrtek v mesecu 15.00–16.30 

Šentviška Gora drugi torek v mesecu 15.30–17.00 

Svet staršev sestavljajo starši posameznega oddelka, izvoljeni na roditeljskih sestankih. 

 

Svet zavoda sestavljajo predstavniki staršev šole, predstavnik staršev vrtca, predstavniki 

lokalne skupnosti in strokovni delavci šole.  

 

 

Neformalna srečanja 

 

 Skupna srečanja 
To so srečanja ob raznih prireditvah, praznovanjih, predavanjih, izletih,  

predstavitev različnih poklicev, zbiraje različnega materiala, odprta vrata,  

delavnice, razstave.  

 Pogovori s starši  
      Ob prihodu ali odhodu otroka starši izmenjujejo informacije, ki so pomembne za       

          otrokovo dobro počutje.  

 

 Kotiček za starše 

     Vsaka skupina ima kotiček za starše, ki je namenjen sprotnemu obveščanju staršev o          

     neposrednem delu v skupini, načrtovanih prireditvah in drugim obvestilom. 

 

 Pisno obveščanje 

Starše pisno obveščamo o načrtovanih prireditvah in aktualnih dogodkih  

      

 Medgeneracijsko sodelovanje 

Med letom odpremo vrata tudi babicam in dedkom.  

 Spletna stran vrtca http://www.os-mostnasoci.si/cms/ 
Preko spletne strani starše obveščamo o življenju in delu. Prav tako so dostopni vse          

informacije in obrazci za tiskanje.    

 Vodja vrtca 
      Vrata pisarne so odprta za vaše predloge in pobude, tudi za morebitna nastala nesoglasja,      

       za katera pa upamo, da jih bomo uspešno reševali in se tako skupaj veselili uspehov ob     

       spremljanju razvoja vašega otroka. 
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PREHRANA V VRTCU 

Prehrani otrok namenjamo veliko pozornost, saj je med najpomembnejšimi dejavniki pri 

varovanju zdravja. Vsa naša prizadevanja so usmerjena v zagotovitev zdrave prehrane, ki 

mora biti uravnotežena, varovalna, pestra, varna. 

Pri načrtovanju prehrane upoštevamo veljavne fiziološke standarde in normative za prehrano 

predšolskih otrok in strokovne smernice predšolskih institucij. Tako skrbimo, da je prehrana 

čim bolj raznolika in v skladu s prehrambno piramido. 

Za posamezne otroke pripravljamo dietno hrano po navodilih zdravnika, zato starše 

naprošamo, naj prinesejo zdravniško potrdilo, da ima njihov otrok dietno prehrano. Veliko 

lažje bomo ustregli tem zahtevam, če se bodo starši oglasili pri vodji šolske prehrane Mateji 

Maretič in se z njo pogovorili o otrokovih posebnostih. 

Delo v kuhinji je v skladu s predpisi HACCP sistema.  

Zaradi kakovostnejšega dela starše naprošamo, da se s pripombami in predlogi obrnejo 

neposredno na Matejo Maretič, vodjo prehrane.  

Zadovoljni bomo, če bo jedilnik nastajal v sodelovanju z vami. 
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PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA 

 

Za dobro sodelovanje upoštevajte pravila in navodila 

 

Pravice staršev 

 

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic.  

 Spoštujemo in upoštevamo starše kot primarne vzgojitelje, ki nosijo glavno odgovornost 

      za otrokovo vzgojo in razvoj, in jim dajemo možnost soodločanja o vseh pomembnih       

      vprašanjih v zvezi z njihovim otrokom.  

 Starše obveščamo o programu vrtca in jih spodbujamo, da sodelujejo pri načrtovanju in 

izvajanju vzgojnih dejavnosti, vendar morajo pri tem upoštevati meje svojega soodločanja 

in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca. 

 S starši gojimo odprt dialog in jih sproti obveščamo o otrokovem razvoju, aktivnostih v 

skupini in vrtcu. 

 Z informacijami o otroku in družini, ki nam jih otroci in starši zaupajo, ravnamo odgovorno 

in jih ohranjamo zaupne. 

 Spoštujemo kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in 

običaje otrok ter staršev. 

 Ob vstopu otroka v vrtec spodbujamo starše, da s svojo prisotnostjo v skupini pomagajo 

otroku pri prilagajanju na vrtec.  

 

 

Obveznosti staršev do vrtca 

 

 Pred rednim vstopom otroka  v  vrtec lahko brezplačno postopno uvajate otroka za 

vstop v vrtec. 

 Sodelujte z delavci vrtca in se zanimajte za otrokov razvoj v dobro svojih otrok in 

kakovosti programov.  

            V kolikor pride do pobude ali pritožbe s strani udeležencev v procesih vzgoje in       

            izobraževanja, se ravnamo po  sprejetem dogovoru glede sprejemanja in odgovarjanja  

            nanje. 

      Če  je pobuda usmerjena na posamezno področje/posameznika, jo le-ta rešuje       

      sam, v kolikor je za to pristojen. O sprejeti pobudi/pritožbi in o poteku reševanja     

      obvesti vodjo vrtca ali ravnateljico. Če vodja vrtca ali ravnateljica presodi, da mora o   

      tem obvestiti tudi druge zaposlene, to tudi stori – po e-pošti, individualno ali na   

      organizacijskih sestankih.   

            V kolikor je pobuda/pritožba širše narave, jo obravnavamo na timskem sestanku,  

            organizacijskih sestankih in po potrebi tudi na svetu staršev. O sklepih/odgovorih   

           pisno obvestimo udeležence. 

 Upoštevajte navodila in obvestila na oglasnih deskah za starše. 

 Izpolnjujte sprejete dogovore, vezane na poslovni čas, finančne obveznosti in izbrani 

program. 

 Pred  vstopom otroka   v vrtec oddajte potrdilo o zdravniškem pregledu otroka. 

 V vrtec in iz vrtca pripelje oz. odpelje otroka pooblaščena oseba. 

 Otroka sprejme in odda odgovorna oseba v vrtcu. 

 V okviru poslovnega časa je otrok lahko v vrtcu prisoten največ 9 ur dnevno. 

 Če  starši zamudijo pravočasen prevzem otroka iz dnevnega varstva po koncu 

obratovalnega časa vrtca, se zaračuna zamudna ura. 
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 Najkasneje do 8. ure  zjutraj javite odsotnost svojega otroka na  e- pošto skupine v 

kateri je otrok ali na tel. številko vrtca v katerem je vaš otrok 

 Če  je vaš otrok zaradi bolezni nepretrgoma odsoten 20 dni ali več, dostavite v 

računovodstvo zdravniško potrdilo, na podlagi katerega se zmanjša plačilo oskrbnine. 

 V vrtec pripeljite zdravega otroka, bolan otrok ne more biti v vrtcu, ker s tem ogroža 

sebe in druge. Če gre za nalezljivo bolezen, povejte vzgojiteljici. Nismo radovedni, le 

vedeti moramo, ali lahko bolezen ogrozi tudi druge otroke. 

 Pridite po otroka, ki zboli, v najkrajšem možnem času. 

 Zdravil otrokom v vrtcu ne dajemo. 

 O počutju in posebnostih svojega otroka sproti obveščajte strokovno delavko v vrtcu. 

 Otrok naj v vrtec ne nosi dragocenih in nevarnih predmetov. Priporočamo pa igračo, 

ki jo rabi za ljubkovanje. 

 V vrtec naj otroci ne nosijo žvečilnih gumijev in drugih sladkarij.  

 Otrok naj ima v vrtcu rezervno obleko. 

 Staršem je vstop v igralnice prepovedan zaradi vzdrževanja higienskega stanja in 

preprečevanja nalezljivih bolezni. 

 Za izpis otroka iz vrtca  je treba oddati izpolnjen obrazec 15 dni pred izpisom. 

 Vse spremembe o pomembnih osebnih podatkih posredujte vodji vrtca. 

 Starši ste dolžni spoštovati in  upoštevati avtonomnost vrtca pri strokovnih odločitvah 

glede notranje organizacije dela. 

 Dolžni ste redno plačevati ceno programa na osnovi Pravilnika o plačilu vrtca 

 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE 

 

Plačilo programa 

 

Ekonomske cene programov so izračunane na osnovi metodologije za izračun cen programov, 

ki jo je predpisal minister za šolstvo. Prispevek staršev k ekonomski ceni je izračunan na 

osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih ter podatkov, ki jih starši posredujejo 

centru za socialno delo. 

Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo programa, ki se določi po lestvici. Starši plačajo največ 

77 % cene programa, v katerega je otrok vključen, in to se smatra kot polno plačilo. Staršem, 

ki ne uveljavljajo znižanega plačila, vrtec izstavi račun v višini polnega plačila.  

Za uveljavitev znižanega plačila programa izpolnite Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih 

sredstev, ki jo oddate Centru za socialno delo (vlogo se odda v mesecu pred mesecem 

nameravane vključitve v vrtec). 

V primeru odsotnosti otroka se od prvega dne dalje odštevajo stroški živil, korigirani z 

odstotkom, s katerim je staršem določeno plačilo za program vrtca.  

Staršem se za daljšo odsotnost, ko je otrok zaradi bolezni odsoten strnjeno najmanj 20 dni v 

času delovanja vrtca,  zniža tudi stroške režije za 50 % . Daljšo odsotnost zaradi bolezni 

otroka starši dokažejo z zdravniškim potrdilom, ki ga oddajo vodji vrtca ali računovodstvu 

šole. 

Starši plačujejo oskrbnino mesečno po položnici, ki jo prejmejo do vsakega 15. dne v mesecu 

za pretekli mesec. Starši so dolžni plačati oskrbnino do datuma zapadlosti, ki je določen na 

položnici. 

Če starši ne plačajo mesečne oskrbnine v roku, ki je določen v 10. členu Pogodbe o določitvi 

medsebojnih pravic in obveznosti staršev,  jim vrtec izstavi opomin za plačilo skupaj z 

zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
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V kolikor starši tudi v naknadnem 8 (osem)-dnevnem roku ne poravnajo svoje obveznosti, 

vrtec v skladu z veljavnimi predpisi vloži izvršilni predlog na pristojno sodišče. 

 

Plačilo programa v poletnih mesecih 

 

Obisk otrok v vrtcih je v poletnih mesecih običajno manjši. Zmanjšanemu obsegu je 

prilagojen tudi obseg dejavnosti vrtca. Zunanji  oddelki so v tem  času  zaprti. Starši lahko 

svoje otroke pripeljejo v centralni vrtec na Mostu na Soči.  

Starši iz občine Tolmin, katerih otroci  v poletnih mesecih obiskujejo vrtec, so dolžni plačati 

program vrtca glede na število dni, ki jih otrok prebije v vrtcu. Starši iz drugih občin plačajo 

program vrtca skladno s pravili njihove občine. Za izračun deleža plačila vrtca se uporablja 

pravilnik o plačilih staršev za programe vrtca. 

Za dodatne informacije  in pojasnila se  lahko obrnete na računovodstvo šole. 

 

Vpisi otrok v vrtec 

                                                                                                                                    

Otroke sprejemamo v vrtec na podlagi prijav in prostih mest vse leto.  

Vsako leto aprila poteka redni vpis za otroke, ki bodo obiskovali vrtec v prihodnjem šolskem 

letu (od 1. septembra do 31. avgusta). Otroka vpišete tako, da izpolnite obrazec, ki ga dobite v 

pisarni ali na spletni strani OŠ oz. Vrtca Most na Soči. 

Otroke sprejemamo od 11. meseca  starosti dalje (določilo 20. čl. Zakona o vrtcih, Ur. l. RS). 

Po končanem vpisu oblikujemo oddelke v skladu z Odredbo o normativih in kadrovskih 

pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS 57/97). Število oddelkov v 

juniju potrdi ustanoviteljica, Občina Tolmin. 

Pri vključitvi v oddelke imajo prednost otroci, ki naš vrtec že obiskujejo. Prednost pri 

sprejemu imajo tudi otroci s posebnimi potrebami, za kar je potrebna odločba Komisije za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ter otroci, za katere starši predložijo mnenje Centra 

za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine. Prednost imajo tudi 

otroci, ki jim je bil odložen vstop v osnovno šolo. Sklep o sprejemu otroka v vrtec starši 

dobijo po oddaji vse potrebne dokumentacije – izpolnjena Vloga za sprejem otroka v Vrtec 

Most na Soči ter dva izvoda Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in 

vrtca.  

V kolikor število otrok, ki jih starši vpišejo v času rednega vpisa, presega število prostih mest 

in jih ne moremo vključiti v oddelke, pri sprejemu upoštevamo Pravilnik za sprejem otrok v 

Vrtec Most na Soči. 

 

Izpis otrok iz vrtca 

 

Za izpis potrebujete obrazec o izpisu otroka, ki ga prav tako dobite v pisarni ali na spletni 

strani vrtca oz. šole. Izjavo o izpisu je treba oddati 15 dni pred želenim datumom izpisa. 

Izpisan otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec.  
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MISLI O OTROCIH IN OTROŠTVU 

 
Vaši otroci niso vaši otroci. 

Čeprav so z vami, niso vaša lastnina.  

Lahko jim darujete vašo ljubezen, ne morete pa jim dati vaših misli, 

kajti imajo svoje. 

                                                Kablil Gibran 

 

Otroci so nepredvidljivi. 

nikdar ne vemo, pri kateri naši nedoslednosti 

nas bodo ujeli. 

                                                                                                                        Frankljin P. Jones 

 

Največ resnic na tem svetu izgovorijo otroci. 

 

                                              Oliver Wendell Holmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci potrebujejo ljubezen, 

še posebno takrat, ko je ne zaslužijo. 

 

                                              Harold S. Hulbert 

 

Vsak otrok je edinstveno človeško bitje, 

ki se razvija po svoje 

in v svojem tempu – razen v šoli. 

 

                                           Jim Grant 
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