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Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem
Krvavška cesta 4

4207 Cerklje na Gorenjskem
ravnatelj

mag. Boštjan Mohorič
Telefon: (04) 25 26 011

Vrtec “Murenčki” Vrtec “Murenčki” 
pri OŠ Davorina  Jenka Cerklje 

na Gorenjskem
pri OŠ Davorina  Jenka Cerklje 

na Gorenjskem
ENOTA CERKLJE ENOTA ZALOG
Krvavška cesta 2 Zalog 29

4207 Cerklje na Gorenjskem 4207 Cerklje na Gorenjskem

Vodja vrtca
Vlasta Košnik

Telefon: (04) 25 26 020

Tajništvo in računovodstvo vrtca
Urška Jereb

Telefon: 041 653 901

Organizacijski vodja Vrtca “Murenčki” 
Enota Zalog  

Barbara Šteblaj
Telefon: (04) 25 26 032

Elektronski naslov vrtca: vrtec.dj-cerklje@guest.arnes.si
Elektronski naslov osnovne šole: tajnistvo@osdj-cerklje.si

Spletna stran vrtca: http://www.osdj-cerklje.si/Vrtec
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VIZIJA VRTCA 

Z medsebojnim spoštovanjem in delovnim vzdušjem se učimo 
in vzgajamo za ustvarjalno življenje –

ZNANJE ZA ŽIVLJENJE

POSLANSTVO VRTCA 

DOBRO IN UGODNO OTROKOVO POČUTJE V VRTCU, 
OTROKOVA LASTNA AKTIVNOST IN USTVARJALNOST, 

PRIJAZNO IN STROKOVNO OSEBJE, 
ODPRTOST VRTCA DRUŽINI  IN OKOLJU.

V vizijo in poslanstvo smo vpletli vrednote (spoštovanje, strpnost, 
solidarnost, pravičnost, prijateljstvo, zaupanje, ustvarjalnost, učiti se 
biti), ki nas bodo usmerjale pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega in 
izobraževalnega dela v vrtcu. Dosledno jih bomo upoštevali tako odrasli 
kot otroci.
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USTANOVITELJ IN SESTAVA

Vrtec “Murenčki” pri Osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje na Goren-
jskem je javni vrtec  in izvaja program, ki je določen s Kurikulom za 
vrtce. Kurikul v središče postavlja otroka, njegove individualne razlike 
v razvoju in učenju ter hkrati upošteva celosten in uravnotežen razvoj s 
pestro ponudbo vsebin, oblik in metod dela. Njegove vsebine in usmer-
itve izvajamo s pomočjo metodologije Korak za korakom, ki temelji na 
sodobnih dosežkih teorije in prakse zgodnjega učenja. Naš vrtec je pros-
tor, odprt za sodelovanje in komunikacijo vseh. Ustanoviteljica vrtca je 
Občina Cerklje na Gorenjskem.
V sklop Vrtca “Murenčki” pri Osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje na 
Gorenjskem spadata dve enoti:

vrtec, enota naslov skupina, telefon

Vrtec 
“Murenčki”
Cerklje na 

Gorenjskem, 
enota Cerklje

Krvavška 
cesta 2
4207 

Cerklje na 
Goren-
jskem

VODSTVO - (04) 25 26 020
ODJAVA OTROK - 041 653 901
MEDVEDKI IN ČEBELICE (04) 25 26 043
ZAJČKI IN JEŽKI - (04) 25 26 012
MUCKI IN POLŽKI - (04) 25 26 035
VEVERICE - 041 653 904
PIKAPOLONICE - (04) 25 26 044
METULJČKI - (04) 25 26 042

Vrtec 
“Murenčki”
Cerklje na 

Gorenjskem, 
enota Zalog

Zalog 29
4207 

Cerklje na 
Goren-
jskem

MIŠKE - (04) 25 26 039

ŽABICE - (04) 25 26 032

RAČKE - (04) 25 26 031
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PEDAGOŠKO IN ORGANIZACIJSKO VODSTVO

Ravnatelj vrtca mag. Boštjan Mohorič (04) 25 26 011, 
041/979 852

Vodja vrtca Vlasta Košnik (04) 25 26 020
Organizacijski vodja 
enote Zalog Barbara Šteblaj (04) 25 26 031

PREDSTAVITEV ODDELKOV

enota št. 
oddelkov št. otrok starost otrok poslovni čas

Cerklje 9 165 od 11 mes. do 6 let 6.00 – 16.30
Zalog 3 57 od 18 mes. do 6 let 5.30 – 16.00
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SKUPINE IN RAZPOREDITEV STROKOVNIH DELAVCEV

enota skupina št. 
otrok vzgojiteljica pomočnica 

vzgojiteljice

Cerklje

MEDVEDKI 24 Petra Fireder/Jas-
mina Jerič

Patrcija Rutar 
Zorman

VEVERICE 24 Karmen Basej Tilen Stenovec/
Petra Fireder

ČEBELICE 12 Mateja Čebašek Katarina Soldat/
Tjaša Kovač

ZAJČKI 24 Mateja Čadež Martina Zmerz-
likar

JEŽKI 19 Suzana Martinjak Monika Bitenc
MUCKI 19 Tea Zupanc Nataša Zorman
POLŽKI 19 Marija Habjan Polona Korbar

METULJČKI 14 Gordana Vukman Manca Krsnik
PIKAPOLONICE 14 Mira Ravnikar Stanka Grilc

Zalog
MIŠKE 12 Barbara Šteblaj Francka Porovne
ŽABICE 21 Eva Firšt Murnik Petra Kladnik
RAČKE 21 Tina Vrnik Martina Ferlan

Sočasnost v skupinah pokriva pomočnica vzgojiteljice Stanka Grilc.

DRUGI ZAPOSLENI V VRTCU

enota gospodinja čistilka hišnik

Cerklje Nada Zevnik
Marjeta Lončar

Danica Rehberger
Džemila Damajlovska

Benedikt 
Žagar

Zalog
Mateja Mali 
pomočnica 
kuharice

Marica Paškić Milan 
Vreček

Večina zaposlenih dopolnjuje svoj delovni čas v OŠ Davorina Jenka Cerklje 
na Gorenjskem oz. v Podružnični šoli Zalog.
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DNEVNI RED VRTCA

ura dejavnosti

5.30 – 7.50 • prihod otrok v vrtec, dejavnosti po želji otrok v 
manjših skupinah

8.00 – 8.30 • zajtrk

8.30 – 11.20

• načrtovane vodene dejavnosti in dejavnosti na 
pobudo otrok v manjših skupinah v igralnici in v 
drugih prostorih vrtca: to so dejavnosti, ki razvija-
jo otrokov gibalni, čustveni, socialni in spoznavni 
razvoj

• gibanje na prostem, sprehodi, različni ogledi in 
prireditve

11.30 – 12.00 • kosilo (jaslični oddelki imajo kosilo ob 11.00, ob 
11.30 priprava na počitek)

12.00 – 13.45 • priprava na počitek in počitek
• indvidualne dejavnosti za otroke, ki ne zaspijo

13.45 – 14.15 • popoldanska malica

14.20 – 16.30 • dejavnosti po želji v oddelkih ali na prostem
• odhod otrok domov

DIETE V VRTCU

Otrokom v vrtcu omogočamo dietno prehrano ob različnih boleznih, kot 
so: celiakija, diabetes, razne alergije itd. Diete pripravljamo po navodil-
ih zdravnikov. Starši se glede vprašanj v zvezi s pripravo jedilnikov za 
posamezne diete obrnejo na vodjo prehrane v vrtcu go. Majo Pintar (ele-
ktr. naslov: maja.pintar1@gmail.com).
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ORGANIZACIJA DEŽURNEGA VARSTVA MED ŠOLSKIMI 
POČITNICAMI

V času dežurnega varstva (med šolskimi počitnicami, ki so določene v 
šolskem koledarju za šolsko leto 2020/2021), bomo otroke obeh enot vrt-
ca združevali. Varstvo bomo organizirali v enoti Cerklje na Gorenjskem.
 
Med poletnimi počitnicami (julij, avgust 2021) bo vzgojno-izobraževalno 
delo potekalo v enoti Cerklje na Gorenjskem, s programom za otroke iz 
obeh enot Vrtca “Murenčki”.

OBOGATITVENI PROGRAMI

Nacionalni Kurikulum je odprt in fleksibilen za različne programe, ena 
izmed izvedbenih oblik je tudi program Korak za korakom, ki temelji 
na uvajanju takih vsebin, ki so osredotočene na otroka. Delali bomo na 
pedagoških področjih, ki smo jih v preteklih letih že spoznali – učno 
okolje, profesionalni razvoj, strategije poučevanja, družina in skupno-
st, zdaj jih bomo povezane med seboj učinkovito vnesli v vsakodnevno 
prakso. Letošnje šolsko leto pa bomo nadaljevali s poglobljenim spozna-
vanjem pedagoškega področja spremljanje, ocenjevanje in načrtovanje, s 
katerim smo lani komaj začeli. 

Tudi vsa medsebojna spremljanja bomo načrtovali s pomočjo kazalnikov 
kakovosti tega področja. Zelo sistematično bomo zbirali dokumentaci-
jsko gradivo za otrokovo osebno mapo in portfolio strokovnega delavca. 
Pri otrocih se bomo osredotočili na razvojne napredke, pri strokovnih 
delavcih na profesionalni razvoj.  Na razgovorih po spremljanjih in na 
sestankih USS, bomo evalvirali izvedbo načrtovanih aktivnostih. Večina 
strokovnih delavcev je že bila na uvodnem seminarju za delo po me-
todologiji KZK, nekateri bodo izobraževanje letošnje šolsko leto nadalje-
vali

Na otroka osredotočena metodologija temelji na dveh osnovnih načelih:
- otroci oblikujejo svoje znanje na svojih izkušnjah in v interakciji s 
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svetom okrog sebe,
- vzgojitelji krepijo otrokovo rast in razvoj, če gradijo na njihovih inter-
esih, potrebah in močnih področjih.

Pravilno načrtovano okolje spodbuja otroka, da raziskuje, se uči in krei-
ra. Strokovni delavec  mora imeti visok nivo znanja o otrokovem razvoju 
in zagotavljanju vzgojnih sredstev ter pripomočkov za učenje. Njegova 
naloga je, da določi primerne cilje za vsakega otroka in za skupino kot ce-
loto, da odgovori na interese otrok, upošteva individualno moč in potrebe 
vsakega otroka, da obdrži pri življenju naravno radovednost otroka in da 
krepi sodelovalno učenje.

Program Reggio Emilia koncept
Nekatere elemente posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia, 
ki poudarja pomen vseh čutil pri otrokovem izražanju svoje identitete, 
bomo vnesli v izvedbeni načrt pri vseh kurikularnih področjih, posebno 
pa še pri naravoslovnih dejavnostih.  

Program Krepimo družine
Preventivni program je osredotočen na pozitivne zaščitne dejavnike. 
Staršem omogoča, da so bolj povezani z vrtcem, jih izobražuje in uči o 
razvoju otroka. Dobro pripravljeni roditeljski sestanki, strokovno vodene 
govorilne ure, zgibanke o značilnostih posameznih razvojnih obdobij 
otroka, svetovalni razgovor - vse to krepi vzgojno delovanje staršev. Več 
pozornosti bomo namenili možnostim staršev, da neposredno spremljajo 
vzgojno-izobraževalno delo (obiski staršev v skupini v času načrtovanih 
dejavnosti) in da sami vodijo določene aktivnosti. Poskušali bomo raz-
viti še nove oblike sodelovanja s starši predvsem v okviru nacionalnega 
projekta Trajnostna mobilnost v vrtcu. (Vse v primeru, če nam bodo 
varnostne razmere to omogočale).

Močno partnerstvo med strokovnimi delavci vrtca, družinami in drugimi 
člani skupnosti je bistvenega pomena za otrokovo učenje in razvoj. S 
prepoznavanjem vloge družine in domačega okolja kot otrokovega pri-
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marnega učnega in socialnega okolja strokovni delavci s spodbujanjem 
neprekinjene dvosmerne komunikacije gradijo povezave med vrtcem, 
družino ter skupnostjo.

IZVAJANJE PROGRAMA ‘’NOGOMETNI VRTCI’’
Nogometna zveza Slovenije vsako leto izbere 9 novih klubov po Sloveniji 
za sodelovanje v programu ‘’Nogometni vrtci’’. Tako je dobil priložnost 
tudi Nogometni klub Velesovo in naš vrtec. Program poteka v izved-
benem času kurikula, enkrat tedensko eno uro in je namenjen otrokom 
predšolskih skupin. V enoti vrtca v Cerkljah se bo izvajal v športni dvo-
rani vsak petek od 12. do 13. ure, v enoti vrtca v Zalogu pa vsak torek 
od 9. do 10. ure v telovadnici šole. Cilj programa je zadovoljiti otrokovi 
potrebi po gibanju in igri v tem obdobju ter jih seznaniti z nogometom 
kot igralno in gibalno aktivnostjo, ki sta osnovna cilja in potrebi za nara-
vni razvoj otroških potencialov.
Klub zagotovi ustrezen strokovni kader in skupaj z vrtcem sodeluje v 
programu najmanj 3 leta.

PROJEKTI

V tem šolskem letu bomo v vrtcu  izvajali nacionalni projekt Trajnost-
na mobilnost v vrtcu. Projekt bo v treh skupinah potekal preko celega 
šolskega leta, tako da bodo vzgojiteljice vsebine projekta prepletale s 
temami, ki jih bodo predlagali otroci. Na ravni celega vrtca pa bomo 
v okviru tega projekta izvedli več tedenski akciji (v načrtu imamo vsaj 
eno igro v dveh mesecih). Projektne skupine bodo v tem času izvajale 
igro Beli zajček, vse ostale skupine pa prav tako, samo vsaka na svoj, 
prilagojen način. Prva igra bo jeseni 12.-16. 10. 2020 (15. 10. svetovni 
dan hoje). Kot evalvacija nam bodo služili zapisi izjav otrok, fotografije 
dejavnosti in izdelki.  Vsebine  omenjenega projekta se lepo dopolnjujejo 
z vsebinami rdeče niti šole in vrtca Vse gre za med, ki je tudi del projekta 
v okviru Erasmusa.
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Eden izmed pomembnejših ciljev tega  projekta je zagotovo ozaveščanje 
otrok o čim manjši količini zavržene hrane. Ob naših zgledih in pogovoru 
pri obrokih,  bomo otrokom priporočali, naj si vzamejo hrano oz. pridejo 
po dodatke rajši večkrat in v manjših količinah. Tako se bo zavrglo manj 
hrane, čisti ostanki vsaj pri malicah pa so bodo lahko porabili kasneje 
tekom dneva. 

Voda, eden najpomembnejših naravnih virov, je otrokom samoumevna. 
Pogovarjali  se bomo, zakaj je pomembna za življenje, ter kaj bi nar-
edili, če bi jo zmanjkalo. Poudarek bo tudi na pravilnem ločevanju od-
padkov. Starše bomo spodbujali k različnim načinom prihajanja otrok v 
vrtec (peš, s kolesi…). Te dejavnosti bomo na različne načine spremljali 
(plakati, diagrami…).

Zelo veliko bomo koristili okolju, če bomo otroke navajali, da skupaj s 
svojimi starši uporabljajo v trgovinah vrečke iz blaga ali papirja. Pred-
stavitev filma o tem, kako so oceani polni plastike, jih bo verjetno moti-
viral za aktivno sodelovanje.

Ob dnevu vrtca v mescu marcu 2021 bomo oba projekta povezali v 
zanimive dejavnosti, pri katerih bodo aktivni tako otroci kot tudi 
njihovi straši (družine). Interaktivno bomo predstavili vsebine in de-
javnosti, ki so preko celega šolskega leta potekale preko obeh pro-
jektov.

V nacionalnem projektu Planetu Zemlja prijazen vrtec, bosta sodelovali 
skupini MEDVEDKI  ČEBELICE in VEVERICE: EKO BERI in skupi-
na ZAJČKI: ČEBELJA POT

Projekt ANGLEŠČINA V VRTCU bo v skupini otrok ZAJČKI vodila 
vzgojiteljica Mateja Čadež. 
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Enota Cerklje na Gorenjskem 
• obiski kulturnih in drugih ustanov lutkovne in gledališke predstave
• srečanja s posebnimi gosti v vrtcu
• sodelovanje otrok v šoli pri izbirnem naravoslovnem predmetu  (Or-

ganizmi v naravnem in umetnem okolju).
• lutkovne in dramske predstave vzgojiteljic
• izleti s starši in z otroki
• orientacijski pohodi
• noč v vrtcu
• folklora (Manca Krsnik, Petra Fireder)             
• pevski zbor (Polona Korbar, Suzana Martinjak)
• Orffov zborček (Stanka Grilc)
• srečanje s starimi starši
• plavalni tečaj (predšolski skupini)
• vrtec v naravi (predšolski skupini)
 

Enota Cerklje na Gorenjskem – celoletne dejavnosti
• Z gibanjem do zdravja (skupno poimenovanje za  dejavnosti Zdravje 

v vrtcu in Mali sonček). Koordinatorka projekta bo Mateja Čebašek.
• Nahrbtnik nas povezuje (različne vsebine s ciljem dobrega sodelo-

vanja s starši)  
• Bralna značka (predšolski skupini)

Enota Zalog – celoletne dejavnosti
• Z gibanjem  do zdravja (skupno poimenovanje za  dejavnosti Zdravje 

v vrtcu in Mali sonček) – vse skupine  
• Bralna značka – (RAČKE)
• Bralni nahrbtnik – (ŽABICE)
• S knjigo v svet – (MIŠKE)



14

Enota Zalog
• osebna mapa otroka
• srečanja s posebnimi gosti v vrtcu (knjižničar, čebelar…)
• foto orientacija s starši v okviru Malega sončka
• lutkovne in dramske predstave vzgojiteljic
• folklora (Eva Firšt Murnik, Petra Kladnik))
• športno druženje s starimi starši
• noč v vrtcu
• plavalni tečaj (predšolska skupina)
• obiski kulturnih in drugih ustanov
• vrtec v naravi
• kuharske delavnice (Tina Vrtnik, Martina Ferlan)

Vzgojiteljici Tina Vrtnik in Martina Ferlan bosta enkrat  mesečno  pri-
pravili kuharsko delavnico za otroke iz enote vrtca v Zalogu.  Preproste 
jedi iz neporabljenih obrokov, zavržene hrane  in preprostih sestavin.

Vzgojiteljici Tea Zupanc in Katarina Soldat  bosta vodili gibalne de-
javnosti za otroke skupaj z njihovimi starši.  Potekale bodo vsako prvo 
sredo v mesecu od 16.30 do 18.00 za prvo starostno obdobje in vsak 
prvi četrtek v mesecu od 16.30 do 18.00 za drugo starostno obdobje  v 
telovadnici  v enoti Zalog. Cilj gibalne urice, ki jo starši preživijo skupaj 
z otrokom je prijetno in veselo druženje, poglabljanje čustvene naveza-
nosti, pa tudi poznavanje gibalnih sposobnosti in zavestnega spreml-
janja gibalnega razvoja otrok. Program gibalnih dejavnosti bo potekal 
od meseca oktobra 2020 do meseca aprila 2021. Če se bodo varnostne 
razmere zaostrile, programa ne bomo izvajali.
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DODATNI NADSTANDARDNI PROGRAM V OBEH ENOTAH  
(program plačajo starši)

Predstave za otroke:  za vse otroke v vrtcu. Otroci si bodo ogledali 4 pred-
stave različnih žanrov. Vse predstave bodo izvedli člani LG FRU – FRU  
Ljubljana.

Prvo predstavo si bodo skupaj z učenci prvih  razredov  OŠ ogledali v Kultur-
nem hramu Ignacija Borštnika in sicer  7. 10. 2020 ob 10:30 -  To ni pika. 
Za izvedbo vseh preostalih predstav se bomo z izvajalci dogovarjali sproti glede 
na varnostne razmere.

Razpored ostalih predstav:
Predstava OPIČJA UGANKA - 16. 12. 2020 – ob  10:30 za otroke obeh enot 
vrtca v kulturni dvorani. 
MAJHNO TEŽAVO IMAM - 17. 3. 2021 - ob  10:30 za otroke obeh enot vrtca 
v kulturni dvorani. 
KRTEK ZLATKO ali KAKEC, KI JE PADEL Z NEBA – 5. 5. 2021 - ob  
10:30 za otroke obeh enot vrtca v kulturni dvorani. 
V kolikor nam bo omogočen obisk LG Ljubljana v mesecu aprilu ali maju, 
zadnje omenjene predstave ne bomo izvedli.
Nekaj predstav nam pripeljejo v vrtec dijaki srednjih šol  iz katerih prihajajo k 
nam na  izvajanje obveznega pedagoškega usposabljanja.
 
PLESNE URICE: Program bo vodila plesna učiteljica iz Plesne šole Miki iz 
Jarš pri Domžalah. Otroci bodo plesne urice lahko obiskovali vsak  torek v enoti 
Cerklje (15.30 do 16.15) in vsak torek v enoti Zalog (14.30 do 15.15) celo leto.

GIBALNE URICE S TADEJO BRANKOVIČ: razne športne aktivnosti se 
bodo izvajale v telovadnici vrtca  vsak četrtek (14.30 do 15.15) in ponedeljek 
(nogomet – od 14.30 do 15.15) v enoti Cerklje in vsak petek v enoti Zalog 
(15.00 do 15.45 – gibalne aktivnosti in nogomet)   

PROGRAMI UČENJA PLAVANJA, SMUČANJA IN ROLANJA (zunanji 
izvajalci)

ANGLEŠČINA SKOZI IGRO (Jezikovna šola Čveka) – sreda od 15.00 do 
15.45
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MALA ŠOLA KARATEJA v okviru Sankuakai kluba Cerklje za otroke 
predšolskih skupin v mali telovadnici Športne dvorane Cerklje.

PLAVALNI TEČAJ ZA PREDŠOLSKE SKUPINE (v CIRIUS Kamnik) : od 
25. do 29. 1. 2021

KONČNI IZLET Z OTROKI: v povezavi s celoletnim projektom vrtca

TRIDNEVNI TABOR: Vrtec v naravi (od 2. 6. do 4. 6. 2020)  – COŠD 
Škorpijon (vodja Tea Zupanc)

Sestanek za starše otrok, ki bodo odšli na tabor bo v mescu maju 2021 ob 18. uri 
v telovadnici enote vrtca v Cerkljah.
K dejavnostim dodatnega programa starši lahko v letošnjem šolskem letu 
na novo vpišejo otroke v atletsko šolo Rožleta Prezlja in k ritmični gimnas-
tiki  Športnega kluba Bleščic

OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI

Vsakodnevna srečanja, izmenjava informacij: vrtec – dom

Roditeljski sestanki
Informativnega  sestanka za starše novo sprejetih otrok  v juniju 2020  zaradi 
varnostnih ukrepov nismo mogli izvesti v fizični obliki, ampak smo jim vse 
informacije in potrebno gradivo poslali po e-asistentu.

Prvi oddelčni sestanki:  
Zaradi omogočanja večje varne razdalje, bodo potekali v razredih osnovne šole:
PIKAPOLONICE, METULJČKI, POLŽKI – 22. 9. 2020
ČEBELICE, VEVERICE, MEDVEDKI – 23. 9. 2020
MUCKI, JEŽKI, ZAJČKI – 24. 9. 2020 

Drugi oddelčni sestanki: 
Potekali bodo v mesecu februarju (od 9. 2. do 11. 2. 2021). Razpored terminov 
za roditeljske sestanke bo objavljen na oglasni deski in spletni strani vrtca. Vs-
ebina bo namenjena pregledu polletnega dela in vzgojni problematiki otrok v 
skupinah. Priporoča se delavniška oblika dela.

Dan  odprtih vrat vrtca –  25. 2. 2021 od 9:00 do 11:00  – V dneh pred javnim 
razpisom otrok v vrtec, bodo imeli starši priložnost obiskati vrtec, se seznaniti z 
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njegovim programom in pridobiti ostale pomembne informacije.

Govorilne ure:  
Enkrat mesečno v dogovoru z vzgojiteljico. Starši se predhodno vpišejo na 
oglasni deski pred vhodom v skupino. Strokovni delavci se pripravijo na razgo-
vor (zapis) in ob zaključku povzamejo sklepe in dogovore. V primeru, da  ne 
bomo mogli zagotoviti varnih pogojev za izvedbo, bo ta potekala po telefonu z 
vnaprejšnjim dogovorom.

Šola za starše: 
Starše naših otrok bomo obveščali o vsebini in terminu predavanj za starše v 
šoli.

Nastopi otrok za starše: 
Srečanja s starimi starši, slovo od vrtca, dan vrtca, druženja ob koncu šolskega 
leta…

Izlet z otroki:
Ustvarjalne delavnice na določeno temo: ob dnevu vrtca v mescu marcu 2021
Vključeni otroci, starši oziroma družine in strokovni delavci vrtca. Delavnice 
bodo potekale na dan vrtca, ki bo v mesecu marcu 2021. Dejavnosti  bodo pov-
ezale vsebine obeh tekočih projektov in omogočale aktivnost vseh sodelujočih. 
Program se bo izvedel v popoldanskem času.  

Zabavna srečanja:
orientacijski pohodi, kostanjev piknik z otroki, srečanje s starimi starši, srečanja 
z otroki sosednjih vrtcev, druženje z učenci prvega razreda…

Akcija »Zbirajmo star papir«: 
skupaj s starši zbiramo star papir. Sredstva gredo v Šolski sklad in so med 
drugim namenjena tudi za delno kritje avtobusnih prevozov otrok. 

Svet staršev vrtca:
Predstavnika in njegovega namestnika izvolijo starši vsake posamezne skupine. 
Starši dajejo mnenja o predlogu programa dela vrtca, dajejo predloge o izva-
janju nadstandardnih programov v vrtcu, obravnavajo pritožbe staršev v zvezi 
z vzgojno-izobraževalnim delom, opravljajo druge naloge, ki so v skladu z za-
konom in drugimi predpisi. Dogovarjajo se tudi o porabi sredstev iz Šolskega 
sklada za potrebe vrtca. 
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OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA

Starši ob prvem sprejemu otroka v vrtec oddajo potrdilo pediatra o zdravs-
tvenem stanju otroka.
Starši obvestijo vzgojiteljico o posebnostih otrokovega zdravstvenega 
stanja, ki so pomembne za uspešno medsebojno sodelovanje. 
V vrtec starši pripeljejo le zdravega otroka.

Odsotnost otroka se sporoča preko E-ASISTENTA. Za pravočasno 
odjavo se šteje sporočilo oddano do 8.00 na dan odsotnosti, lahko pa 
odsotnost najavite tudi več dni vnaprej.
Odsotnost se lahko sporoča tudi na telefonski številki 041 653 901 ali 04 
25 26 020. 
V času dežurnega varstva, ko potekajo šolske počitnice, se odsotnost 
sporoča vnaprej do datuma, ki bo naveden na obvestilu, kateri bo 
pravočasno, pred dežurnim varstvom, poslan preko e-asistenta.

Starši morajo obvestiti vzgojiteljico o morebitni dieti otroka in prines-
ti zdravniško potrdilo. Otrokom v vrtcu omogočamo dietno prehrano 
ob različnih boleznih, kot so: celiakija, diabetes, razne alergije itd. Diete 
pripravljamo po navodilih zdravnikov.

Starši dosledno upoštevajo Pravilnik o varnosti otrok, ki pravi, da lahko 
otroci prihajajo v vrtec in odhajajo domov le v spremstvu osebe, ki je starejša 
od 10 let. Če po otroka pride oseba, ki je ne poznamo, nas morajo starši 
predhodno pisno obvestiti. 

Otroka vedno izročijo vzgojiteljici ali pomočnici v oddelek. 

Otrok ne sme priti sam v igralnico.

Starši upoštevajo dnevni red vrtca.

Vsako spremembo naslova, zaposlitve, števila družinskih članov, telefonske 
številke itd. starši sporočijo vodstvu vrtca oziroma vzgojiteljici v oddelku.

Starši poskrbijo za primerno otrokovo obleko in obutev, ker bo le tako 
otrok varen in sproščen pri igri v vrtcu in na prostem (v vsakem vremenu).
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V vrtec ni dovoljeno prinašati nevarnih in dragih igrač ter drugih predme-
tov.

O vseh problemih in težavah se starši pogovorijo z otrokovo vzgojiteljico ali 
pomočnico vzgojiteljice oz. vodstvom vrtca.

Starši upoštevajo dovoljeni (9-urni) čas bivanja otroka v vrtcu, v nasprot-
nem primeru  vrtec zaračuna dodatne stroške varstva.  

Starši redno in pravočasno plačujejo svoj delež cene programa najkasneje 
v osmih dneh po prejemu položnice. 

Starši redno spremljajo vsa obvestila preko e-asistenta, na oglasnih 
deskah in spletne strani vrtca.

PRAVICE STARŠEV IN OTROK

V vrtcu uresničujemo temeljne otrokove pravice, ki izhajajo iz Konven-
cije o otrokovih pravicah, iz ciljev in načel, ki so zapisani v Zakonu o 
vrtcu in Kurikulumu za vrtce. Otrokom zagotavljamo možnost za opti-
malen razvoj glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, 
narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo.

Spoštujemo in upoštevamo otrokov pogled na svet, njegovo razumevanje 
stvari, dogodkov in položajev ter čustveno odzivanje nanje in spodbu-
jamo možnost dojemanja iste stvari ali dogodka iz različnih perspektiv.
Vrtec je svetovnonazorsko nevtralen.

Upoštevamo individualne in skupinske razlike med otroki. Otroci imajo 
pravico do enakih možnosti ob upoštevanju različnosti. Pravica do izbire 
in drugačnosti se kaže v organizaciji življenja in dela v vrtcu. Povezana 
je z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvi-
janjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.

Zagotavljamo jim varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za 
njihov telesni, duševni in socialni razvoj. Otroka varujemo pred telesnim 
in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih. Ob sumu zanemarjanja 
ali zlorabe otroka obvestimo odgovorno osebo ali institucijo.
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PLAČILO VRTCA

Ceno mesečnih programov v vrtcih krijejo starši in Občina Cerklje na 
Gorenjskem. Občina krije del cene programa za otroke, katerih starši 
imajo na njenem območju stalno prebivališče. 

UVELJAVLJANJE ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA

Izpolnjena Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev se odda na pristo-
jnem Centru za socialno delo osebno, po pošti ali elektronsko. 

Staršem pripada pravica do znižanega vrtca od prvega dne naslednjega meseca 
po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev 
in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje 
javnih financ plačajo 30 % plačila za drugega otroka, ki jim je določeno kot 
znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila 
vrtca.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila, vrtec izstavi račun v višini 77 % 
cene vrtca.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v RS, plačujejo polno ceno programa, v 
katerega je otrok vključen.

Starši plačajo nižjo ceno oskrbnine za dneve odsotnosti otroka na osnovi 
pravočasne odjave, to je do 8. ure zjutraj. V tem primeru znižamo cena os-
krbnine še z istim dnem. V primeru, da nas starši ne obvestijo pravočasno 
o otrokovi odsotnosti, stroškov prehrane ne odštejemo od določene cene 
oskrbnine.

Spoštujemo in upoštevamo starše kot primarne vzgojitelje, ki nosijo glav-
no odgovornost za vzgojo in razvoj in jim dajemo možnost soodločanja 
o vseh pomembnih vprašanjih v zvezi z njihovim otrokom. Starši imajo 
pravico do vpogleda v programe za otroke in pravico do obveščenosti o 
življenju in delu v vrtcu.

Upoštevamo pravico do zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih po-
datkov. Z informacijami o otroku in družini, ki so nam zaupane, ravnamo 
odgovorno.
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TRAJNI IZPIS OTROKA IZ VRTCA

Če se starši odločijo za stalen izpis iz vrtca, morajo izpolniti STALNO 
IZPISNICO, ki jo dobijo v vrtcu. Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca 
kadarkoli s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom, ki začne veljati z 
dnem pisne odpovedi na sedežu vrtca.

Izpisan otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec.
  
ZAČASNI IZPIS OTROKA ZARADI ZDRAVSTVENIH RA-
ZLOGOV S PREDLOŽITVIJO ZDRAVNIŠKEGA POTRDILA ZA 
OTROKA

Kot začasni izpis zaradi bolezni se upošteva odsotnost otroka nad 11 
strnjenih delovnih dni. V času odsotnosti starši plačajo 50% mesečnega 
prispevka staršev za program, v katerega je vključen. Zdravniško potrdi-
lo se v vrtec predloži najkasneje do konca meseca, v katerem se je začela 
odsotnost zaradi zdravstvenih razlogov.

REZERVACIJA V ČASU POLETNIH POČITNIC

Rezervacija se lahko uveljavlja za neprekinjeno odsotnost otroka za naj-
manj 20 in največ 30 koledarskih dni. Starši plačajo rezervacijo v višini 
60% mesečnega prispevka za program, v katerega je bil otrok vključen 
pred začasno odjavo. Starši uveljavljajo rezervacijo na podlagi pismenene 
najave odsotnosti najmanj 30 dni pred predvideno odsotnostjo na pred-
pisanem obrazcu. O terminu oddaje rezervacije bomo starše pravočasno 
obvestili preko e-asistenta. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več 
kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega 
se ne sofinancira oziroma financira plačilo staršev za otroka iz državnega 
proračuna.
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