
VRTEC KOLEZIJA



NAŠA VIZIJA
Ustvarjamo vzdušje, ki 

temelji na medsebojnem 
spoštovanju, dogovarjanju  

in razumevanju.

Pomembna nam je toplina 
in dobri medsebojni odnosi, 
ki jih prenašamo na otroke, 
da se v našem vrtcu dobro 

počutimo veliki in mali.



Poslanstvo vrtca je, da zagotavlja in izvaja kakovostni vzgojno-izobraževalni 
program, osnova za delo v vrtcu je nacionalni Kurikulum za vrtce, ki omogoča 

strokovno načrtovanje. Prioriteta pri načrtovanju programa je slediti  predpisanemu 
učnemu programu, s poudarkom na zadovoljnih otrocih, ki v skladu s svojo naravo 

želijo odkrivati, spoznavati in raziskovati svet, v katerega so se rodili. 

Otroci so naša prihodnost. 

Poslanstvo našega vrtca je, da otrokom nudimo še kakovostnejši 
vzgojno-izobraževalni program. Zagotavljamo  spodbudno učno okolje, saj je vsak 

otrok lahko uspešen, če znamo poiskati njegova močna področja in jih nato 
razvijati. Otroke želimo vzgojiti v samostojne, odgovorne in samozavestne osebnosti, 

spodbujati k ustvarjalnosti, spoštljivosti, medsebojnemu razumevanju in 
sprejemanju drugačnosti. 

Sodelovanje vrtca s starši je pogoj  za uspešno vzgojno izobraževalno delo in 
dopolnjevanje družinske vzgoje. Medsebojna podpora, spoštovanje in zaupanje so 

bistveni za optimalni razvoj institucije in posameznika. 

Želimo si, da skupaj vzgojimo otroke v zdrave osebnosti, ki spoštujejo sebe, 
sočloveka, našo kulturo, so odprti do drugih kultur in spoštljivi do okolja, v katerem 

živimo. 

S starši želimo krepiti povezovalni odnos, jih spodbujati k sodelovanju in bogatenju 
vzgojnega dela, saj skupaj zmoremo več.

        
ravnateljica

Nina Klemen

Vrtec je več 
kot le stavba z ograjenim igriščem…



Vrtec Kolezija opravlja svojo dejavnost na štirih lokacijah v 22 oddelkih.  Če želite 
naš vrtec, delo in otroke bolje spoznati in z nami pokramljati, Vas vabimo, da nas 
skupaj z otrokom kadarkoli obiščete. 

KJE ŽIVIMO IN DELUJEMO

ENOTA MURGLE ▶ Pod bukvami 11 ▶ 1000 LJUBLJANA

Enota Murgle je vpeta med nizke hiše murgelskega naselja, odmaknjena od 
prometnega vrveža in obdana z zelenjem. V enoti je 11 oddelkov (oddelki I. in II. 
starostnega obdobja), od teh 1 izmenični in 1 oddelek s prilagojenim programom 
za otroke s posebnimi potrebami.



ENOTA KOLEZIJA
Rezijanska 22 ▶ 1000 LJUBLJANA

Enota Kolezija, na Rezijanski 22, se 
ponaša s prostornim igriščem, ki ga 
krasijo cvetlične gredice, dva 
peskovnika in travnate površine. Vrtec 
je z igriščem neposredno povezan z 
OŠ Kolezija. Atrijsko grajen vrtec ima v 
svojem središču še dodatno igrišče za  
najmlajše. V enoti je 9 oddelkov 
(oddelki I. in II. starostnega obdobja).

Telefonske številke 
A1: 030 317 543
A2: 030 317 545
A3: 030 317 546
A4: 030 317 547
A5: 030 317 548
B1: 030 317 549
B2: 030 317 550
B3: 030 317 551
B4: 030 317 552



ENOTA MENCINGERJEVA ▶ Mencingerjeva 19 ▶ 1000 LJUBLJANA

Enota na Mencingerjevi 19 je locirana v mirnem okolju atrijskih vrstnih hišic. V 
enoti je ena skupina II. starostnega obdobja.



 ▶ Koseskega ulica 17 ▶ 1000 LJUBLJANA

V bloku, v neposredni bližini enote Kolezija, se nahaja še njena dislocirana enota, ki 
jo obiskujejo otroci izmeničnega oddelka. Otroci imajo možnost izhoda na svojo 
teraso ali pa se pridružijo otrokom na velikem igrišču enote Kolezija.



POSLOVNI ČAS VRTCA

Z ustanoviteljem, Mestno občino Ljubljana, je dogovorjen 11-urni poslovalni čas. 
Konkretno ga določimo skupaj s starši, v skladu z njihovimi potrebami (ki jih 
ugotavljamo z anketo na začetku šolskega leta), ga tudi spreminjamo, kolikor nam to 
dopušča notranja organizacija. Zato je poslovni čas v vsaki enoti drugačen.
Znotraj 6- do 9-urnega programa starši pripeljejo otroka v vrtec ob uri, ki jim najbolj 
ustreza. Otrok je lahko v vrtcu prisoten največ 9 ur na dan. Poslujemo 5 dni v tednu, 
od ponedeljka do petka. 
Vrtec posluje celo leto, izjema so dežurstva. V poletnih mesecih in v času praznikov se 
zaradi lažje organizacije, manjše prisotnosti otrok in dopusta delavcev organizira 
dežurstvo v večjih enotah Vrtca. Otroci iz različnih oddelkov so med seboj združeni.
Poslovni čas vrtca je določen v letnem delovnem načrtu vrtca in ga lahko med letom 
spremenimo. Spremembe potrdi Svet Vrtca. 

Splošno veljavni dnevni red
05.30 - 08.00: prihod, počitek, igre, individualne aktivnosti
08.00 - 09.00: zajtrk, nega
09.00 - 11.15: aktivnosti v igralnici in/ali na prostem, malica, nega
11.15  - 14.00: kosilo, počitek, nega
14.00 - 16.00: malica, aktivnosti v igralnici in/ali na prostem
16.00 - 16.30 / 17.00: individualne aktivnosti, igre

Oddelek izmeničnega varstva v enoti Murgle – urnik 
popoldan
11.00 do 12.30: prihod, igre, individualne aktivnosti
12.30 do 15.00: kosilo, počitek, aktivnosti v igralnici in na prostem
15.00 do 15.30: malica
15.30 do 18.30: aktivnosti v igralnici in na prostem, malica
18.30 do 19.00: večerja
19.00 do 21.00: individualne aktivnosti, igre

OKVIRNI POTEK
DELA V VRTCU



PROGRAMI V VRTCU

Strokovna podlaga za načrtovanje dela in življenja v vrtcu je Kurikulum za vrtce. 
Osnova za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje vzgojnega dela je spoznanje, da otrok 
dojema in razume svet celostno in se razvija v aktivni povezavi s svojim okoljem. 
Vzgojno delo na podlagi igre in lastne aktivnosti otrok poteka v večjih ali manjših 
skupinah in tudi individualno. Zasnovano je na temeljnih znanjih o otrokovem razvoju, 
na povezovanju z družino, strokovnimi institucijami ter lokalno skupnostjo.
Aktivnosti s področja jezika, družbe, narave, matematike, umetnosti in gibanja se med 
seboj povezujejo, dopolnjujejo in prepletajo.
Načrtovanje poteka preko letnega delovnega načrt vrtca ter letnega delovneganačrta 
posameznega oddelka. Vsako starostno obdobje ima svoj program.

DNEVNI PROGRAM
Program traja od 6 do 9 ur 
dnevno.
Primeren je za otroke od 
enega leta starosti do 
vstopa v šolo in obsega 
vzgojo, varstvo, nego, 
izobraževanje, počitek in 
prehrano otrok. V tem 
programu preživijo otroci 
najdlje časa, zato jim v 
njem ponujamo tudi 
največ dejavnosti. V 
dnevnem programu 
strokovno delo popestrimo 
z različnimi brezplačnimi 
obogatitvenimi 
dejavnostmi. 



PRILAGOJEN PROGRAM ZA 
PREDŠOLSKE OTROKE
V enoti Murgle izvajamo prilagojen 
program za predšolske otroke. 
Namenjen je otrokom z 
izrazitejšimi težavami v razvoju, 
vodijo pa ga specialna 
pedagoginja-defektologinja, 
pomočnica vzgojiteljice in 
fizioterapevtka. Glede na posebne 
potrebe otrok se vključujejo tudi 
drugi strokovnjaki. Delo v tem 
oddelku poteka po individualnih 
programih.

PROGRAMI ZA OTROKE S 
PRILAGOJENIM IZVAJANJEM 
IN DODATNO STROKOVNO 
POMOČJO
Otrokom, ki imajo posebne potrebe 
na posameznih področjih, je 
namenjeno prilagojeno izvajanje 
programa za predšolske otroke z 
dodatno strokovno pomočjo. Otroku, 
ki je vključen v običajno skupino, 
nudi dodatno strokovno pomoč 
mobilna specialna pedagoginja, ki s 
pestrimi vsebinami, dejavnostmi in 
igrami, prilagojenimi otrokovim 
sposobnostim, spodbuja njegov 
razvoj.
 



ZA PESTREJŠI  PROGRAM 

Poleg rednega programa, ki je oblikovan na osnovi splošno-veljavnega vsebinskega 
programa Kurikula za vrtce, v našem vrtcu izvajamo tudi druge, obogatitvene in 
dodatne dejavnosti, ki jih lahko umestimo med nadstandardne programe.
Kljub temu, da je že v času rednega programa poskrbljeno za spodbude na vseh 
področjih otrokovega razvoja, ponujamo dejavnosti, ki so bile v preteklih letih dobro 
sprejete tako s strani otrok, kot s strani staršev.
 
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Vsebinsko popestritev osnovnega programa predstavljajo obogatitvene dejavnosti, ki 
jih vrtec izvaja brez doplačila staršev. Starši se v začetku šolskega leta na roditeljskih 
sestankih dogovorijo z vzgojiteljicami o izbiri, vsebini in trajanju obogatitvenih 
dejavnosti.
Obogatitvene dejavnosti načrtujemo v posameznem šolskem letu, izvajamo pa jih od 
oktobra do junija. Uvajamo jih premišljeno in strokovno, izhajajoč iz naših izkušenj in 
preverjene tradicije, glede na starost in zrelost otrok ter glede na zanimanje in 
razvojne potrebe otrok. 



Prvo starostno 
obdobje: 
oddelki 1-3 let
▶ Projekt Ciciuhec: 

beremo z malčki
▶ Likovni natečaji  

(LIKfest, Igraj se z 
mano, …)

▶ Projekt Varno s 
soncem

▶ Gledališki 
abonma Vrtca 
Kolezija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drugo starostno obdobje: 
oddelki 4-6 let
▶ Projekt Korak k sončku
▶ Sodelovanje dijaki – otrokom 
▶ BIC gimnazija in veterinarska šola
▶ Sodelovanje z Zavodom 404, 

mladinskim tehnološko raziskovalnim
centrom

▶ Projekt Ciciuhec: beremo z malčki
▶ Projekt Cici vesela šola
▶ Projekt Mali sonček
▶ Likovni natečaji (LIKfest, Igraj se z mano) 
▶ Festival Igraj se z mano
▶ Projekt NMK
▶ Projekt Sobivanje
▶ Cevko
▶ Koncert v glasbeni šoli Vič - Rudnik
▶ Folklora v vrtcu
▶ Pohod ob žici
▶ Projekt Varno s soncem
▶ Gledališki abonma Vrtca Kolezija
▶ Integrirane plesne delavnice – 

gibalni dialog (Neva Kralj)
▶ Integracija tujega jezika – 

▶ Projekt Mreža gozdnih vrtcev
▶ Projekt Eko šola kot način življenja
▶ Projekt Zdravje v vrtcu

 ANGLEŠKI JEZIK

Razvojni oddelek
▶ Projekt »Korak k 

sončku«
▶ Terapevtsko plavanje 

v bazenu
▶ Slovensko društvo za 

terapijo s pomočjo 
živali – Ambasadorji 
nasmeha

▶ Likovni natečaji  
(LIKfest, Igraj se z 
mano, …)

▶ Specialna olimpijada
▶ Plesna Terapija z 

Nevo Kralj
▶ Festival Igraj se z 

mano
▶ Gledališki abonma 

Vrtca Kolezija

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI



DODATNE DEJAVNOSTI
Na ponudbo dodatnih dejavnosti lahko na podlagi želja in pričakovanj podajo 
starši svoje mnenje. Pri izbiri moramo v prvi vrsti upoštevati čustveno in socialno 
doživljanje predšolskih otrok ter njihove potrebe in interese. Zunanje izvajalce 
izbiramo po izdelanih kriterijih in pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vsi. Za vsako 
dejavnost pridobimo strokovno mnenje, katera starost je najprimernejša za  
vključitev otroka.

Dodatne dejavnosti  

Letovanje na morju (5 dni) otroci stari 5-6 let
Vrtec v naravi (3 dni)  otroci stari 4-5 let
Tečaj rolanja   otroci stari 5-6 let
Enodnevni izleti  otroci stari 4-6 let
Smučarski tečaj  



Vzgoja je odgovornost staršev in strokovnih delavcev, zato morata biti vrtec in 
dom tesno povezana. Pedagoški delavci tako iščemo ustvarjalne in učinkovite 
rešitve za čim boljše sodelovanje s starši. Vstop v vrtec je pomembna prelomnica za 
otroka in nenazadnje tudi za njegove starše. 

Skupinske oblike sodelovanja s 
starši:
▶ roditeljski sestanki s starši pred 

vstopom otroka v vrtec;
▶ oddelčni roditeljski sestanki 

(najmanj dvakrat v šolskem letu);
▶ skupne prireditve, praznovanja, 

delavnice;
▶ strokovna predavanja in razgovori s 

Individualne oblike sodelovanja 
s starši:
▶ individualni pogovori s strokovnimi 

delavci pred vstopom otroka v 
vrtec;

▶ prisotnost staršev ob otroku v 
oddelku pri uvajanju otroka v vrtec;

▶ izmenjava kratkih informacij ob 
vsakodnevnih stikih s strokovnimi 
delavci;

▶ mesečne pogovorne ure za daljše 
in poglobljene razgovore o otroku;

▶ pisne informacije o tekočem delu 
in življenju vrtca.

V dogovoru z vzgojiteljico lahko 
aktivno sodelujete pri vzgojnem delu 
tako, da pomagate pri izvedbi posa-
meznih dejavnosti ali pa pripravite 
svojo. Pomagate lahko pri izletih, 
športnih dejavnostih, praznovanjih, 
prireditvah, pri zbiranju vzgojnih 
sredstev in uporabnega odpadnega 
materiala, pri akcijah urejanja okolja, 
pri dejavnostih obogatitvenega 
programa itd.

Šola za starševstvo
Vabimo vas, da se udeležite »Šole za 
starševstvo«, ki vključuje predavanja, 
delavnice in pogovore s priznanimi 
strokovnjaki o aktualnih temah, 
povezanih z vzgojo in razvojem 
predšolskih otrok. Sledite vabilom na 
oglasnih deskah ali na naši spletni strani.



Svet staršev
Predstavlja obliko uresničevanja 

interesov staršev. V svetu staršev 
sodeluje po en predstavnik iz 
vsakega oddelka. Funkcije sveta 
staršev so:

▶ predlaga nadstandardne programe;
▶ daje mnenje o predlogu programa 

razvoja vrtca, o letnem delovnem 
načrtu in poročilu vrtca;

▶ voli predstavnike v svet vrtca;
▶ obravnava pritožbe staršev v zvezi z 

vzgojnim delom ter druge naloge v 
skladu z zakoni in predpisi.

Starši imajo pravico do:
▶ spoštovanja in upoštevanja njihove 

vloge kot primarnih skrbnikov in 
nosilcev glavne odgovornosti za 
otrokovo vzgojo in razvoj;

▶ postopnega uvajanja otroka v vrtec 
tako, da smejo biti skupaj z njim v 
skupini;

▶ korektnega obveščanja o otrokovem 
počutju, razvoju, napredku;

▶ vpogleda v programe dela za otroke;
▶ obveščenosti o življenju in delu v 

vrtcu;
▶ zaščite zasebnosti, s poudarkom na 

varovanju osebnih podatkov;
▶ sodelovanja pri načrtovanju in organi-

ziranju življenja v vrtcu.



DOLŽNOSTI STARŠEV
▶ Prvi dan vstopa otroka v vrtec starši prinesejo zdravniško potrdilo otrokovega 

pediatra.

▶ Spoštujejo veljavni Hišni red in Pravilnik o varnosti otrok.

▶ Otrok lahko pride v vrtec in odide iz vrtca le v spremstvu staršev oziroma 
pooblaščene osebe, starejše od 10 let, če to pisno dovolijo otrokovi starši.

▶ Starši morajo otroka v vrtcu oddati ali prevzeti le v prisotnosti strokovne delavke 
vrtca in ga ne smejo puščati samega v garderobi ali celo pred vrtcem.

▶ Starši seznanjajo vzgojiteljico s posebnostmi otroka.

▶ Upoštevajo, da se fotografije, posnetki in izdelki otrok uporabljajo za predstavitev 
dela v okolju (na spletni strani), na strokovnih srečanjih, v medijih, za namen 
sodelovanja na natečajih ter v namen študijskega gradiva za potrebe vrtca.

▶ Upoštevajo, da se fotografije, ki so nastale v vrtcu, ne uporabljajo oz. objavljajo v 
(socialnih) spletnih omrežjih oz. jih kako drugače javno objavljajo in razmnožujejo.

▶ V primeru bolezni otroka, starši obvestijo vrtec o vzroku odsotnosti. 

▶ V vrtec starši pripeljejo zdravega otroka.

▶ Starši sporočijo vsako spremembo podatkov na upravo vrtca v 8 dneh od nastanka 
spremembe.

▶ Da spoštujejo osebno integriteto vzgojiteljice in drugih delavcev vrtca.

▶ Da upoštevajo strokovno avtonomnost vrtca.

▶ Starši naj poskrbijo za zdravo, udobno ter varno obleko in obutev otrok.  (v kateri se 
lahko tudi umažejo). 

▶ Otrok naj ima v vrtcu rezervna oblačila.

▶ Od staršev pričakujemo, da se bodo zanimali za otrokovo vzgojo in razvoj ter bodo 
sodelovali z vzgojnim osebjem vrtca, upoštevali ter spremljali navodila in obvestila 
na oglasnih deskah za starše.

▶ Prosimo, da starši spoštujejo vse pravne dogovore glede vzdrževanja stikov z 
otrokom v primerih, ko otrok ne živi z obema roditeljema.



▶ V vrtec naj otroci ne prinašajo stvari, ki bi lahko ogrozile zdravje ali varnost ostalih 
otrok. 

▶ S podpisom pogodbe se starši obvežejo, da bodo redno izpolnjevali finančne 
obveznosti do vrtca. Za vsa pojasnila glede plačevanja vrtca naj se osebno ali po 
telefonu obračajo na knjigovodstvo vrtca.

▶ Za praznovanje rojstnih dni otrok starši ne prinašajo v vrtec nobene hrane in pijače. 
V vrtcu bomo poskrbeli za prijetno in doživeto praznovanje (pihanje svečk, rajanje 
ob glasbi, glasbene želje, risanje risbic, darilce s strani skupine …) in otrokom nudili 
posladek (vrtčevski keksi, čaj). 

▶ Prepovedano je prosto prehajanje po (praznih) igralnicah, brez prisotnosti kogarkoli 
od zaposlenih v vrtcu.

▶ Starši se pri prevzemu otroka držijo poslovnega časa enote.

▶ Varnostne kljuke na vhodnih vratih ograje in zaklenjena vrata v vrtec poskrbijo, da 
se otroci ne odpravijo na nenačrtovan potep.

DOLŽNOSTI STARŠEV
▶ Prvi dan vstopa otroka v vrtec starši prinesejo zdravniško potrdilo otrokovega 

pediatra.

▶ Spoštujejo veljavni hišni red in Pravilnik o varnosti otrok.

▶ Otrok lahko pride v vrtec in odide iz vrtca le v spremstvu staršev oziroma 
pooblaščene osebe, starejše od 10 let, če to pisno dovolijo otrokovi starši.

▶ Starši morajo otroka v vrtcu oddati ali prevzeti le v prisotnosti strokovne delavke 
vrtca in ga ne smejo puščati samega v garderobi ali celo pred vrtcem.

▶ Starši seznanjajo vzgojiteljico s posebnostmi otroka.

▶ Upoštevajo, da se fotografije, posnetki in izdelki otrok uporabljajo za predstavitev 
dela v okolju (na spletni strani), na strokovnih srečanjih, v medijih, za namen 
sodelovanja na natečajih ter v namen študijskega gradiva za potrebe vrtca.

▶ Upoštevajo, da se fotografije, ki so nastale v vrtcu, ne uporabljajo oz. objavljajo v 
(socialnih) spletnih omrežjih oz. jih kako drugače javno objavljajo in razmnožujejo.

▶ V primeru bolezni otroka, starši obvestijo vrtec o vzroku odsotnosti. 

▶ V vrtec starši pripeljejo zdravega otroka.

▶ Starši sporočijo vsako spremembo podatkov na upravo vrtca v 8 dneh od nastanka 
spremembe.

▶ Da spoštujejo osebno integriteto vzgojiteljice in drugih delavcev vrtca.

▶ Da upoštevajo strokovno avtonomnost vrtca.

▶ Starši naj poskrbijo za zdravo, udobno ter varno obleko in obutev otrok.  (v kateri se 
lahko tudi umažejo). 

▶ Otrok naj ima v vrtcu rezervna oblačila.

▶ Od staršev pričakujemo, da se bodo zanimali za otrokovo vzgojo in razvoj ter bodo 
sodelovali z vzgojnim osebjem vrtca, upoštevali ter spremljali navodila in obvestila 
na oglasnih deskah za starše.

▶ Prosimo, da starši spoštujejo vse pravne dogovore glede vzdrževanja stikov z 
otrokom v primerih, ko otrok ne živi z obema roditeljema.

▶ V vrtec naj otroci ne prinašajo stvari, ki bi lahko ogrozile zdravje ali varnost ostalih 
otrok. 

▶ S podpisom pogodbe se starši obvežejo, da bodo redno izpolnjevali finančne 
obveznosti do vrtca. Za vsa pojasnila glede plačevanja vrtca naj se osebno ali po 
telefonu obračajo na knjigovodstvo vrtca.

▶ Za praznovanje rojstnih dni otrok starši ne prinašajo v vrtec nobene hrane in pijače. 
V vrtcu bomo poskrbeli za prijetno in doživeto praznovanje (pihanje svečk, rajanje 
ob glasbi, glasbene želje, risanje risbic, darilce s strani skupine …) in otrokom nudili 
posladek (vrtčevski keksi, čaj). 

▶ Prepovedano je prosto prehajanje po (praznih) igralnicah, brez prisotnosti kogarkoli 
od zaposlenih v vrtcu.

▶ Starši se pri prevzemu otroka držijo poslovnega časa enote.

▶ Varnostne kljuke na vhodnih vratih ograje in zaklenjena vrata v vrtec poskrbijo, da 
se otroci ne odpravijo na nenačrtovan potep.



PRAVICE OTROK
Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država enake možnosti za optimalen 
razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, 
telesno in duševno konstitucijo itn. Optimalen razvoj vključuje tudi možnost 
poglobljenega razvoja na posameznih področjih. Uresničevanje zahteve po enakih 
možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire, drugačnosti, ki jo 
omogoča 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 (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport RS). Zato tudi v našem vrtcu zagotavljamo:

▶ Možnost za optimalni razvoj ne glede na raso, barvo, spol, jezik, 
vero, politično ali drugo prepričanje, narodno, etnično ali 
družbeno poreklo, premoženje, rojstvo ali kakršen koli drug 
položaj otroka.

▶ Zagotavljanje enakih možnosti pri dejavnostih, ki potekajo v 
okviru programa vrtca.

▶ Spoštovanje osebnega dostojanstva in osebne integritete otroka.
▶ Spoštovanje in upoštevanje otrokovega pogleda na svet, 

njegovega razumevanja stvari, dogodkov in čustvenega odzivanja.
▶ Upoštevanje individualnih in skupinskih razlik med otroki in 

oblikovanje pogojev za izražanje razlik, pravice do izbire in 
drugačnosti.

▶ Oblikovanje vzgojnega dela glede na znanje in razumevanje 
otrokovega razvoja v posameznem starostnem obdobju in glede 
na značilnosti posameznega otroka.

▶ Varovanje otrok pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih 
otrok in odraslih.

▶ Zagotavljanje varnega, razumevajočega in spodbudnega okolja 
za otrokov telesni, duševni in socialni razvoj in na osnovi pozitivnih 
čustvenih, spoznavnih in socialnih izkušenj njegovo popolno 
zaupanje vase.



UVAJANJE
PRVI DNEVI V VRTCU
Vzgojitelj  se s starši pogovori že pred vstopom otroka v vrtec in skupaj načrtujejo kdaj in 
kako bodo uvajali otroka v oddelek.
Ko se uvajanje začne, sta otrok in mati, (lahko tudi oče, babica) skupaj v oddelku ves čas. 
Prve dni je to običajno od zajtrka do kosila. V tem času je mati tista, ki otroka vodi, 
neguje, spodbuja in varuje. Dokler ji otrok nenehno sledi, se je oklepa, jo išče s 
pogledom se vzgojiteljici ne vključujeta aktivno. Strokovni delavki začneta postopno 

To je tudi čas, ko mati spoznava delo v oddelku, osebje in druge otroke. Lahko se tudi 
ukvarja drugimi otroki, če ji otrok to dopušča. Za vzgojiteljici pa je to čas, ko spoznavata 
mater in otroka, njune potrebe, značilnosti in navade. Skupaj z materjo poskušajo 
usklajevati otrokove potrebe in nagnjenja (spretnosti in sposobnosti, interese, značilnosti 
odzivanja, čas počitka, način uspavanja, navade pri hranjenju, tolažba, ki je je otrok vajen, 
higienske navade in drugo) z zmožnostmi vrtca.
Ko otrok sprejme in se navadi na novo okolje, lahko ostaja dlje v vrtcu in ga navajamo na 
spanje. Otrok se sprva verjetno še ne bo počutil tako varnega in prve dni ne bo zaspal.
Zadnje dni uvajanja naj mati postopoma zapušča oddelek, sprva za nekaj minut, da 
otrok dobi občutek, da mati gre in se vedno vrne. Postopoma pa naj postajajo intervali 
njene odsotnosti vse daljši. Mati naj otroku razloži, da gre in pride nazaj, saj se bo otrok v 
tem času lažje igral, se zamotil, kot pa, da kar naenkrat opazi, da matere ni in ga je strah, 
ker ne ve, če se sploh vrne.

VSAK OTROK POTREBUJE SVOJ ČAS
Časovno obdobje uvajanja v vrtec je odvisno od 
posameznega otroka. Nikar ne mislite, da bo 
otrok, ki ima že bratca ali sestrico v tem vrtcu 
rabil manj časa za uvajanje. Vsak otrok je 
individuum in doživlja prihod v vrtec na svoj način 
zato mu omogočimo, da bo lahko vrtec sprejel kot 
pozitivno izkušnjo in bo vanj rad prihajal.



KAKO LAHKO OTROKU POMAGATE?
▶ Pogovarjajte se z otroki v pomirjujočem tonu.
▶ Približajte jim dnevni red vrtca (predviden čas počitka, kosila).
▶ S seboj naj prinesejo ljubkovalno igračo, dudo, stekleničko. Nekaj kar jim je ljubo in jim 

bo pomagalo premostiti vašo odsotnost.
▶ Od otroka se poslovite v najkrajšem možnem času in ga (sami) predajte vzgojiteljem. 
▶ Čeprav je težko, skušajte biti pri poslavljanju odločni. Prav tako se zjutraj ne zapletajte v 

predolg pogovor z vzgojitelji (dlje časa kot bo trajal pogovor v otrokovi prisotnosti, težje 
bo slovo).

▶ Otroku povejte, da se boste vrnili in kdaj. Pomembno je, da se tega tudi dosledno 
držite.

▶ Ne obljubljate, česar ne boste mogli izpolniti.
▶ Če je mogoče, si v prvih uvajalnih dneh vzemite nekaj dni dopusta. Otrok je v prvih 

dneh v vrtcu v krajših časovnih intervalih, prav tako pa tudi vi ne boste obremenjeni z 
drugimi obveznostmi. 

▶ Če je mogoče, naj otroka vedno uvaja ista oseba. Po možnosti tista, ki se lažje poslovi 
od otroka.

▶ Priporočljivo je, da otroka v vrtec pripeljete in iz vrtca odpeljete ob približno isti uri. Tako 
bo že preko dneve rutine prepoznal, kdaj približno vas lahko pričakuje.

▶ Dobrodošlo je, da v družinsko življenje v uvajalnem obdobju ne vnašate še dodatnih 
sprememb.

▶ Vrtec otrokom predstavljajte v pozitivni luči, razložite jim, kako poteka življenje v vrtcu.
▶ Če boste vi kot starši sprejeli vrtec kot dobro obliko varstva za vašega malčka, se bo tudi 

otrok prej navadil na vrtec. Otroci so zelo senzibilni, zato bodo začutili vaše stiske, 
četudi jih ne boste povedali na glas. Z vzgojitelji skušajte vzpostaviti zaupen odnos, saj 
boste s tem otroku uvajanje zelo olajšali.

▶ Uvajalno obdobje je pot vzponov in padcev, čeprav otrok vseskozi počasi napreduje. 
Uvajalno obdobje otroka lahko traja teden dni ali več, uvajalne težave pa se pri otroku 
lahko kažejo tudi več kot 6 tednov. V tem času so otroci bolj razdražljivi, občutljivi, 
neprestano preverjajo kje ste, že malenkosti jih spravijo v jok. Nekateri otroci opustijo 
zrele načine vedenja (npr. ponovna želja po dojenju, močenje hlačk itd.), drugi 
odklanjajo hrano, pojavijo se motnje spanja, ljubosumnost in podobno. Večinoma so 
te težave prehodnega značaja.

Nekaj mesecev po uvajalnem obdobju je v večini primerov povsem druga zgodba. 
Vrtec postane del otrokovega vsakdana in razlog za veselje tako otrok, kot staršev. 



SVETOVALNA SLUŽBA

Svetovalna delavka sodeluje s strokovnimi delavkami v oddelkih, z vodstvom vrtca in s 
starši pri ustvarjanju čim boljših pogojev za dobro počutje in optimalen razvoj otrok. 
Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom in je usmerjeno predvsem v 
razvojno svetovanje in preventivo. Svetovalna delavka si prizadeva, da bi odrasli otroke 
bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali.
Sodelovanje s starši se nam zdi ključnega pomena. Prizadevamo si, da bi staršem nudili 
oporo, dodatno spodbudo in strokovno pomoč pri težavah, s katerimi se srečujejo. Starši 
se lahko obrnejo na svetovalno delavko tudi individualno, na osebni pogovor, ki temelji 
na zaupnosti, spoštovanju zasebnosti, dogovorih ter je usmerjen v dobrobit otroka.

S svetovalno delavko se lahko posvetujete, če: 
▶ potrebujete pomoč pri uvajanju vašega otroka v vrtec,
▶ potrebujete pomoč ob vstopu otroka v šolo,
▶ se želite posvetovati o vzgoji, otrokovem razvoju in učenju v predšolskem obdobju,
▶ potrebujete nasvet ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, razveza oz. ločitev, 

selitev, smrt, odvisnost, druge socialne, zdravstvene, ekonomske stiske v družini …),
▶ potrebujete pomoč pri odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih 

težav ter stisk (težave pri hranjenju, spanju in bioritmu, močenje postelje, 
nemirnost, nočni strah, samozadovoljevanje, agresivno vedenje in drugo),

▶ želite vključitev v programe zgodnje obravnave za otroka s posebnimi potrebami,
▶ potrebujete nasvet pri spodbujanju razvoja nadarjenega otroka,
▶ se želite vključiti v različne aktivnosti vrtca,
▶ oziroma potrebujete kakršenkoli nasvet ali pomoč.
V kolikor je potrebno, svetovalna delavka v soglasju z vami pri svojem delu sodeluje 
tudi z drugimi strokovnimi institucijami.

Za svetovanje in pogovor lahko svetovalno delavko:
▶ obiščete v pisarni v prostorih uprave v enoti Murgle, Pod bukvami 11,
▶ pokličete po telefonu: 01 42 04 630,
▶ pošljete elektronsko pošto na naslov: svetovalka@vrteckolezija.si,
▶ ali se preko vzgojiteljice dogovorite za obisk svetovalne delavke v vaši enoti.



KAJ PA ZDRAVJE?

Bolan otrok ne sodi v vrtec, pa ne le zato, ker lahko širi bolezen in okuži svoje vrstnike, 
ampak predvsem zato, ker potrebuje počitek, mir, pozornost in skrbno nego, ki je v vrtcu 
ne more biti deležen v zadostni meri. Starši se ob tem morate zavedati, da prevzemate 
veliko odgovornost, če v vrtec pripeljete otroka prezgodaj, ko še ni zdrav, oziroma, da ga v 
primeru vidnih začetnih bolezenskih znakih niste peljali k zdravniku, ki bi izključil 
bolezen kot nevarno drugim otrokom.
Starši ste tako prvi, ki lahko prepoznate bolezen pri otroku že doma.
Kadar ima otrok kateregakoli izmed spodaj navedenih znakov, 
lahko osebje vrtca zavrne sprejem otroka:
▶ Ima povišano telesno temperaturo, neobičajno utrujenost, težko dihanje.
▶ Je v zadnjih 24 urah več kot 2 krat bruhal.
▶ Ima drisko – vodeno blato več kot 2 krat dnevno. 
▶ Ima v ustih razjede in se slini.
▶ Ima izpuščaje, izcedek iz oči.
▶ Ga boli žrelo in ima otekle bezgavke.
▶ Močno kašlja.
▶ Ima uši ali gnide, dokler niso le te odstranjene z ustreznim šamponom.
▶ Ima gnojen izcedek z ali brez vročine. 
▶ Nalezljive otroške bolezni (prihod v vrtec po dogovoru z otrokovim zdravnikom).
▶ Če ima glivično obolenje, gliste, garje ali krastavost.

Ob prebolevanju katerekoli okužbe potrebuje otrok počitek doma. Zdravljenje bo 
hitrejše in boljše, hkrati pa preprečimo širjenje bolezni na druge otroke.
Zato ste starši dolžni, da v vrtec pripeljete zdravega otroka 
predvsem zaradi njegove varnosti, varnosti drugih otrok in kolektiva.
Vsi skupaj poskrbimo, da bodo otroci v vrtcu manj bolni s tem, 
da jih čim prej naučimo dobrih higienskih navad, zlasti umivanja rok.
 
ZDRAVILA V VRTCU

V vrtcu otroku ne dajemo nobenih zdravil, razen v 
primeru kroničnih bolezni po navodilu zdravnika. 
Želimo si, da so v vrtcu zdravi otroci, bolan otrok 
sodi v domačo oskrbo.



PREHRANA
V našem vrtcu skrbimo za čimbolj zdravo in pestro prehrano, kar je v sodobnem svetu 
dokaj težka naloga, predvsem zaradi privzgojenih slabih prehranskih navad, katere nam 
dostikrat vsiljuje prehrambena industrija s svojim agresivnim oglaševanjem. In ravno 
otroci so tisti, na katere ima to velik vpliv, zato je naš osnovni cilj privzgojiti otroku zdrav 
način prehranjevanja.
Pri sestavljanju naših jedilnikov pazimo, da so sestavine čimbolj naravne in brez 
prehranskih dodatkov. Pazimo na pravilno zastopanost ogljikovih hidratov, beljakovin in 
maščob ter na primerno energijsko vrednost obrokov. Otrokom je na voljo čaj skozi cel 
dan, spodbujamo pitje naravne vode, sadni sokovi pa so naravni, brez barvil in 
konzervansov. Posebno pozornost posvečamo sadju in zelenjavi, ki sta vsak dan na 
jedilniku v zadostnih količinah.
Naše kuharice pripravljajo izvrstne namaze (mesne, 
zelenjavne, ribje), ki so sestavljeni iz povsem naravnih 
sestavin in ob katerih bi si obliznili prste tudi največji 
gurmani. Pravi biser so naše tradicionalne slovenske 
sladice, ki jih enkrat tedensko pečemo v naših kuhinjah. 
Tudi enolončnice so pristne, v katerih se dostikrat čuti 
plemeniti pridih priljubljene kmečke kuhinje. Naša 
prehrana pa vsebuje tudi vpliv moderne mediteranske 
kuhinje, saj uporabljamo olivno olje, ribe pa so na 
jedilniku enkrat tedensko.
En dan v tednu imamo brezmesni obrok, ob praznikih 
pa upoštevamo našo slovensko zgodovinsko tradicijo. Pri 
sadju in zelenjavi podpiramo lokalne pridelovalce, na 
jedilnikih je vedno več ekološko pridelanih živil, v skladu s 
finančnimi zmožnostmi. V posebno zadovoljstvo nam je 
tudi to, da z našimi kosili oskrbujemo lokalno 
prebivalstvo.
Še naprej se bomo trudili, da bo otrokom na voljo zdrava 
in pestra prehrana, saj so naši otroci naše največje 
bogastvo, ki ga je potrebno negovati.



*(podrobneje si lahko preberete v Odloku o sprejemu otrok v vrtec, ki ga je sprejel Mestni 
svet MOL, dne 27. 9. 2010)

DRUGE  POTREBNE INFORMACIJE

VPIS IN SPREJEM OTROKA V  VRTEC
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in 
prostih mest vse leto.
Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec na 
predpisanem obrazcu in priložijo zahtevana dokazila. Vloge dobijo starši na upravi 
vrtca (enota Murgle) in na spletnih straneh vrtca (www.vrteckolezija.si) ter Mestne 
občine Ljubljana (www.ljubljana.si). Vlagatelj (eden od staršev oziroma otrokov 
skrbnik) lahko odda le eno vlogo za posameznega otroka v samo en vrtec.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija za 
sprejem otrok.



PLAČILA OSKRBNIN
Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, staršem, ki so zavezanci za 
dohodnino v Republiki Sloveniji, pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega 
dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v 
Republiki Sloveniji, plačajo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.
Storitve dodatnih dejavnosti, ki so izvedene v sklopu vrtca (prevozi, vstopnine...), vrtec 
obračuna na isti položnici kot oskrbnino za vrtec. 
Ekonomske cene programov so izračunane na osnovi Metodologije za izračun cen 
programov, ki jo je predpisal Minister za šolstvo. Plačilo staršev se določi na podlagi 
lestvice, ki starše razporeja v 9 dohodkovnih razredov. Starši plačajo največ 77 % oz. 
najmanj 0 % cene programa, v katerega je vključen otrok. Starši, ki imajo v vrtcu dva ali 
več otrok, v skladu z zakonodajo plačajo za drugega otroka 30 % plačila, ki jim je 
določeno kot znižanje plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni 
plačila vrtca. Položnice izračunavamo za pretekli mesec.
Da bomo vašim otrokom lahko zagotovili dobre pogoje je pomembno, da pravočasno 
poravnate svoje obveznosti. Najmanj težav boste imeli, če na Upravi vrtca uredite 
plačilo položnic s SEPA direktno obremenitvijo (trajnikom).
Če boste na plačilo pozabili, vas bomo opomnili, po poteku zakonitega roka pa predali 
vaš dolg v izterjavo sodišču. Za neplačane položnice vam bomo zaračunali stroške 
opomina in zakonite zamudne obresti.
Ekonomska cena je izračunana za 9 ur dnevnega programa. Ker želimo, da bi med 
seboj dobro sodelovali, vas naprošamo, da v stikih z vrtcem upoštevate s podpisi 
potrjene dogovore med vrtcem in starši.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške 
neporabljenih živil. Če starši otrokovo odsotnost sporočijo v vrtec do 9. ure, vrtec zniža 
ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.



REZERVACIJA
Starši otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa 
predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsot-
nosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra (najmanj en in največ 
dva meseca). 
Rezervacijo lahko uveljavljajo tudi starši iz vseh drugih občin, ki pokrivajo razliko med 
plačilom rezervacije in ceno programa.
Odsotnost je v obeh primerih potrebno pisno napovedati najpozneje en teden pred 
prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.

ZDRAVSTVENA REZERVACIJA

IZPIS IZ VRTCA
Otroka lahko izpišete iz vrtca kadarkoli s 15 dnevnim odpovednim 
rokom, ki prične teči z dnem pisne oddaje odpovedi. Obrazec za 
odjavo dobite in oddate vzgojiteljici v oddelku ali na Upravi vrtca.
Hkrati bi vas radi opozorili, da ste izpis otroka iz vrtca dolžni javiti na 
pristojni Center za socialno delo. Obrazec za sporočanje sprememb 
najdete na  spletni strani Vrtca Kolezija.
Izpisanemu otroku in otroku, ki mu je bilo ponujeno prosto mesto in 

-

V kolikor koristite rezervacijo izven letnega termina, to je od 1. junija do 30. septem- 
bra, morate vlogo za koriščenje zdravstvene rezervacije predložiti v obravnavo vrtcu 
najkasneje v roku sedmih koledarskih dni po prvem dnevu ponovne prisotnosti 
otroka v vrtcu. Vlogi za koriščenje zdravstvene rezervacije morate starši priložiti 
zdravniško potrdilo.

Rezervacijo za namen počitniške dejavnosti ali v primeru bolezni otroka lahko 
koristite v skupnem trajanju največ dva meseca v tekočem letu.
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