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Spoštovani starši ! 

Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi 

za otroke ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih 

telesnih in duševnih sposobnosti. Zavedamo se, da je vsak 

otrok, ki je vključen v naš vrtec, edinstvena osebnost, zato 

pri svojem delu izhajamo iz otroka, upoštevamo razlike in 

osebnosti vsakega posameznika. 

Družina vsakega otroka je celica, kjer doživlja življenje v 

svoji popolnosti, kjer ima zavetje ljubezni, sreče in 

varnosti. 

Vrtec pa je otrokov drugi dom, ki to življenje dopolnjuje. 

Le s skupnimi cilji in sodelovanjem bomo otroke popeljali 

varnemu, srečnemu in uspešnemu življenju naproti. 



 

 

VRTEC SE PREDSTAVI 

Vrtec Znajček je zasebni vrtec. Ustanovitelj je Zavod G-

REGA. 

Naš naslov uprave vrtca: 

ZAVOD G-REGA 

VRTEC ZNAJČEK 

Hladilniška pot 36 

1000 Ljubljana 

Gsm: 040/50 55 26 

E-pošta: info@znajcek.si 

 

Direktor:   Gregor Pust 

Pedagoški vodja vrtca:  Maja Kirar Zver 

Poslovni čas: 

Vrtec je odprt vse dni v tednu od ponedeljka do petka, in 

sicer Enota Zalog od 7.00 do 16.30 ure in Enota Ježica od 

7.00 do 16.30 ure. 

 

ŽIVLJENJE V NAŠEM VRTCU 

☺ Življenje v vrtcu poteka po nacionalnem dokumentu 

KURIKULUM ZA VRTCE, ki je strokovna podlaga za 

delo. 

☺ V obeh skupinah se izvaja celodnevni program, ki 

traja od 6 do 9 ur in zajema vzgojo, varstvo in 

prehrano otrok.  

☺ Programi so organizirani in namenjeni otrokom: 

 1. starostnega obdobja; od 1 do 3 let 

 2. starostnega obdobja; od 3. leta do 

vstopa v šolo 

Organiziranost skupin: 

PIKAPOLONICE – oddelek 

1. star. Obd. 

 (12 otrok)  

JEŽKI – kombinirani 

oddelek (17 otrok)  

 

ENOTA JEŽICA – kombiniran oddelek - SOVICE 

1 – 5 let  (17 otrok)                                                              

 

☺ Programi se odvijajo vse leto od 01.09. do 31.08. vsak 

delavnik od ponedeljka do petka. 



 

 

☺ Otrokom dajemo možnost, da z vsakodnevno igro in 

izkustvenim učenjem prepletajo in povezujejo 

spoznanja z različnih področij dejavnosti. 

Okvirni celodnevni program zajema: 

☺ razvoj in učenje, 

☺ počitek, hranjenje in druge vsakodnevne dejavnosti, 

☺ negovanje odnosov med otroki, med otroki in 

odraslimi ter socialno učenje, 

☺ ureditev prostora, 

☺ sodelovanje s starši in seznanjanje z vsebinami dela 

v skupini, 

☺ dejavnosti s področja gibanja, jezika, umetnosti, 

družbe, narave, matematike, 

☺ dejavnosti obogatimo z različnimi projekti, izleti v 

bližnjo in daljno okolico, pripravo praznovanj, 

lutkovnih igric, glasbenih pravljic, sodelovanje z 

zunanjimi institucijami … 

STROKOVNOST 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ga je sprejel 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. 

Kurikulum predstavlja strokovno podlago za delo vrtcev in 

je obvezen za vse vrtce. 

Sam pojem kurikulum je širši od pojma program, saj zajema 

celotno življenje otrok in odraslih v vrtcu. Otroka postavlja 

v ospredje, torej v središče dogajanja. Program je 

prilagojen posamezniku in skupini. Dejavnosti in aktivnosti, 

razvojne, kakor tudi individualne zmožnosti in posebnosti 

otrok so opažene in sprejete kot motivacija za načrt dela v 

oddelku in se prilagajajo posamezniku in njegovim 

potrebam. Otrok v oddelku sodeluje, njegova participacija 

je pomemben vidik vzgojnega dela in odraz dela v oddelku, 

česar se strokovni delavci še prav posebej zavedamo. 

Kurikulum poudarja otrokove pravice, ki izhajajo iz 

Deklaracije o človekovih pravicah in Konvenciji o otrokovih 

pravicah. Otrok ne oblikuje le dnevnega programa, njegova 

participacija se odraža tudi na prilagajanju in spreminjanju 

prostora, sredstev in oblik dela. 

Dejavnosti potekajo v majhnih skupinah, ki jih vodita obe 

strokovni delavki načrtovano in s poglobljeno refleksijo. 

Tako delo daje smernice za naprej. V evalviranje 

vsakodnevnega dela se vključujejo tudi otroci. 



 

 

Na tak način je njihov doprinos k načrtovanju in izvedbi 

dejavnosti resnično usmerjen v zadovoljevanje otrokovih 

potreb in želja po odkrivanju in spoznavanju novega. 

 

NAČELA PREDŠOLSKE VZGOJE 

Predšolska vzgoja je sestavni del sistema vzgoje in 

izobraževanja, ki poteka po načelih: 

☺ demokratičnosti, pluralizma, 

☺ avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti 

zaposlenih, 

☺ enakih možnosti za otroke in starše, upoštevanje 

različnosti med otroki, 

☺ pravice do izbire in drugačnosti, 

☺ ohranjanje ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega 

razvoja, 

☺ sodelovanje z okoljem. 

 

 

 

CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE 

Sledimo ciljem, ki so opredeljeni v Zakonu o vrtcih: 

☺ Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja 

sebe in drugih. 

☺ Razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje 

različnosti in sodelovanja v skupinah. 

☺ Razvijanje sposobnosti prepoznavanje 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. 

☺ Razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in 

pri skrbi za zdravje. 



 

 

TEMELJNE NALOGE VRTCA 

 Pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, 

 izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter, 

 ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in 

duševnih sposobnosti. 

DEJAVNOSTI V VRTCU 

Vsebinska popestritev našega programa je že všteta v 

ceno vrtca. To so: izleti, obiski raznih ustanov, 

praznovanja, delavnice, tečaj plavanja, tečaj smučanja. 

Starši se o programih odločajo na roditeljskih sestankih 

v začetku šolskega leta in med letom.  

 

SODELOVANJE VRTEC – STARŠI 

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik 

kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko 

prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in 

institucionalne vzgoje. Pri odnosu je zelo pomembna delitev 

odgovornosti in različnih pristojnosti. Vrtec kot institucija 

naj staršem ponuja storitve in naj ne posega v njihovo 

zasebnost. Starši pa morajo upoštevati meje svojega 

soodločanja, ki ne sme posegati v strokovnost institucije.  

 

UVAJANJE OTROKA V VRTEC 

Že pred vključitvijo otroka v vrtec vas bodo vzgojiteljice 

povabile na skupni roditeljski sestanek, kjer se boste 

pogovorili o vseh informacijah, ki so potrebne vzgojiteljici 

in vam, da boste skupaj poiskali način, ki bo otroku pomagal 

pri uvajanju na življenje v vrtcu. Vzgojiteljica vam bo 

priporočila način uvajanja in priprave otroka doma. Ob 

vsaki težavi ali dvomu se obrnite na otrokovo vzgojiteljico 

ali pomočnico vzgojiteljice.  

Vsi želimo, da bi bila vključitev za otroka v vrtec čim manj 

stresna in da se boste starši dobro počutili, ko boste 

svojega otroka zaupali novim ljudem. 

Ob pozitivnem sodelovanju staršev in vrtca bomo prav 

gotovo zgradili trdne in zdrave temelje otrokove 

osebnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RODITELJSKI SESTANKI 

So informacijske narave. Vzgojiteljica predstavi 

predvideno tematiko dnevnega reda, se s starši dogovarja, 

izmenja informacije. Predvideni so trije roditeljski 

sestanki na leto. 

POGOVORNE URICE 

Organizirane so 1x mesečno ali po potrebi. Namenjeno so 

poglobljenemu pogovoru o otroku. 

KRATKI POGOVORI S STARŠI 

Ob prihodu in odhodu otroka omogočajo izmenjavo 

informacij glede otrokovega počutja, stanja in podobno. 

SKUPNA SREČANJA 

Druženje med otroki, starši in strokovnimi delavci ob 

raznih prireditvah, praznovanjih, delavnicah, piknikih, 

izletih… 

OGLASNA DESKA 

Namenjena je sprotnemu obveščanju staršev o 

neposrednem delu skupine, planiranih dejavnostih, 

obvestilom, opozorilom… 

 

 

 

PRAVICE STARŠEV IN OTROK 

Pravice staršev in otrok so določene v mednarodnih 

dokumentih, ustavi in zakonih. 

☺ Vrtec je ustanova, ki mora skrbeti za uresničevanje 

temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi 

zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi 

zakoniti zastopniki. 

☺ Otrokom, ki so vključeni v javni vrtec, zagotavlja 

država možnost za optimalni razvoj glede na spol, 

socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno 

pripadnost, telesno in duševno konstitucijo. 

Optimalni razvoj vključuje tudi možnost 

poglobljenega razvoja na določenem področju. 

☺ Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni možno 

brez upoštevanja razlik in pravic do izbire 

drugačnosti, ki jo mora omogočati 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 imate pravico do vpogleda v programe za 

predšolske otroke, do obveščenosti o življenju in 



 

 

delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s 

poudarkom na varstvo osebnih podatkov… 

☺ Ravno tako imate pravico do sodelovanja pri 

načrtovanju življenja in dela v vrtcu in skupini, 

vendar ne smete posegati v strokovno avtonomnost 

vrtca. 

☺ Starši imate pravico do postopnega uvajanja otroka v 

različne programe vrtca. 

 

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA 

☺ Redno plačevanje stroškov programa, v katere je 

otrok vključen. V primeru dvomesečne zamude 

plačilo za dolgovani znesek vrtec vloži izvršilni 

predlog na sodišče. 

☺ Ob sprejemu otroka v vrtec morate starši predložiti 

potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka in 

opozoriti vzgojiteljico na otrokove zdravstvene 

posebnosti. 

☺ Da v vrtec pripeljete otroka, ki s svojim 

zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe in drugih. V 

vrtec pripeljete le zdravega otroka. V primeru, ko 

otrok zboli v vrtcu, pridite čim prej ponj, za kar vam 

bo zelo hvaležen. 

☺ V primeru otroških nalezljivih bolezni takoj 

obvestite odgovorno osebo v vrtcu. 

☺ Prijavite izostanek otroka v vrtec do 8.30 ure. 

☺ Upoštevate sprejete dogovore in poslovni čas vrtca. 

V primeru zamude plačate zamudnino. 

☺ Obveščajte vzgojiteljico o spremembah glede vaše 

dosegljivosti (telefonske številke) v času otrokovega 

bivanja v vrtcu. 

☺ Berite navodila in obvestila na oglasni deski… 

☺ Otroci naj bodo obuti in oblečeni primerno 

vremenskim pogojem in dejavnostim na prostem. 

☺ Starši poskrbite, da otroci ne prinašajo v vrtec 

nevarnih in dragih predmetov ali igrač. 

☺ Starši upoštevate pravilnik o varnosti otrok v vrtcu. 

☺ Izpis otroka iz vrtca pisno najavite 15 dni pred 

izpisom. 

 

PLAČEVANJE PROGRAMOV 

Plačilo staršev določi Zavod G-Rega na podlagi 

lestvice, ki starše razvršča v plačilne razrede, 

upoštevajoč dohodek na družinskega člana v 

primerjavi s povprečno plačo zaposlenega v Republiki 

Sloveniji in upoštevajoč premoženje družine. 



 

 

 

ZDRAVJE V VRTCU 

Skrb za zdrav način življenja: 

 Otrokom nudimo zdravo in raznovrstno prehrano. Pri 

načrtovanju in pripravi dosledno upoštevamo 

prehranske normative, priporočila strokovnjakov. 

 Zdravje krepimo preko raznovrstnega gibanja in 

športnih aktivnosti. 

 Otroke navajamo na osvojitev kulturno – higienskih 

navad. 

 Skrbimo za ustvarjanje dobre socialne in čustvene 

klime. 

   Skrb za čisto in urejeno okolico: 

 Skupaj z otroki skrbimo za zelenje in cvetje okoli 

vrtca. 

 Skrbimo, da so igrišča varna in urejena. 

Skrbimo za preprečevanje širjenja otroških bolezni in 

za zobozdravstveno varstvo otrok v povezavi z 

Zdravstvenim domom Ljubljana – Zalog. 

 

VPIS IN IZPIS OTROKA 

VPIS 

☺ V vrtec sprejemamo otroke stare od 11 mesecev 

do vstopa v osnovno šolo. 

☺ Otroka vpišete z izpolnjeno prijavo na posebnem 

obrazcu, ki ga dobite na upravi vrtca. 

☺ Vpis med letom je mogoč le, če je v vrtcu prosto 

mesto. 

   IZPIS 

☺ Otroka lahko izpišete iz vrtca z izpisnim listom, ki ga 

dobite na upravi vrtca in sicer 30 dni pred želenim 

izpisom. 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE VRTCA Z OKOLJEM 

Vrtec sodeluje z raznimi zunanjimi institucijami, kot so: 

☺ sodelovanje z zavodom G-rega 

☺ sodelovanje z Javnim zavodom Šport Ljubljana 

☺ sodelovanje z vrtcem Pedenjped 

☺ sodelovanje s športnim centrom Laguna 

☺ sodelovanje s knjižnico Črnuče 



 

 

☺ sodelovanje s knjižnico Zalog 

☺ glasbena šola Črnuče 

☺ glasbena šola Moste 

☺ Gasilska brigada Ljubljana  (obisk gasilcev) 

☺ Policija Ljubljana (obisk policistov) 

☺ Zdravstveni dom Ljubljana (obisk reševalcev, obisk 

sestre za preventivo zob) 

☺ obisk vodnikov reševalnih psov 
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