
 
1  ORGANIZIRANOST VRTCA 

 
Osnovna šola Videm 
Videm pri Ptuju 47 

2284 Videm pri Ptuju 
 

ravnatelj: mag. Robert Murko 
 

telefon: 02 761 94 12 
tajništvo šole: 02 761 94 10 

 
 

 VRTEC SONČEK 
Videm pri Ptuju 47 

2284 Videm pri Ptuju 
 

VRTEC MAVRICA 
Zg. Leskovec 10 

2285 Zg. Leskovec 
 

VRTEC ZVEZDICE 
Sela 33 

2324 Lovrenc na Dravskem polju 
 
 
 

telefonske številke vrtcev: 
02 761 94 20 – Videm 

02 763 10 43 – Leskovec 
02 781 28 12 – Sela 

 
 

elektronski naslov: info@vrtecvidem.si 
spletna stran: http://vrtec.solavidem.si 
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2  ORGANIZACIJSKA PREDSTAVITEV 
 
Vrtec je pod okriljem Zavoda Osnovne šole Videm in je javni vrtec, ki 
izvaja program, določen v KURIKULUMU ZA VRTCE. Ustanoviteljica vrtca 
je Občina Videm. 
V vrtcu v šolskem letu 2020/21 deluje dvanajst oddelkov na štirih 
lokacijah, ki izvajajo dnevni program vzgoje in varstva. Oddelki so 
številčno zasedeni po normativih in standardih.  
Sedež vrtca je pri OŠ Videm – VRTEC SONČEK 
Enota v podružnični šoli Leskovec – VRTEC MAVRICA.  
Enota v podružnični šoli Sela – VRTEC ZVEZDICE. 
Delovni čas je prilagojen potrebam staršev, tako da vrtec posluje od 5.30 
do 16.00 v vseh treh enotah. Vrtec obiskujejo otroci, ki potrebujejo 
celodnevno vzgojo in varstvo.  

 
 

 
Nejc, 1 leto. 
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PREDSTAVITEV ODDELKOV  
 
VRTEC SONČEK pri OŠ Videm: 

1. starostno obdobje: 

• homogeni oddelek     skupina SONČEK 

• homogeni oddelek   skupina ZVEZDICE 
 

       kombinirani oddelek: 

• kombinirani oddelek          skupina OBLAČEK 
 

2. starostno obdobje: 

• homogeni oddelek      skupina MAVRICA 

• homogeni oddelek        skupina LUNA 

• homogeni oddelek          skupina SNEŽINKE 
 
 

VRTEC MAVRICA pri podružnični šoli Leskovec: 
1. starostno obdobje: 

• heterogeni oddelek       skupina BREZA 

• homogeni oddelek          skupina BUKEV 
 

        kombinirani oddelek: 

• kombinirani oddelek      skupina GABER 
 

       2. starostno obdobje: 

• homogeni oddelek         skupina HRAST 
 

 
 

VRTEC ZVEZDICE pri podružnični šoli Sela: 

• kombinirani oddelek        MODRA skupina 

• kombinirani oddelek         RUMENA skupina 
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Vsi otroci so vključeni v dnevni program vzgoje, ki traja od 6 do 9 ur, in 
zajema vzgojo, varstvo ter prehrano s tremi obroki (zajtrk, kosilo, 
malica). Otroci so lahko v vrtcu največ 9 ur dnevno. 
 
Diete v vrtcu  
Otrokom v vrtcu omogočamo dietno prehrano ob različnih boleznih. 
Zanje pripravljamo jedilnike po navodilih zdravnikov. 
 
Otroci imajo dnevno na razpolago sezonsko sadje, kruh in napitke. 
 
 
 

DNEVNI RED VRTCEV 

 
1. starostno obdobje: 
   5.30−8.15 sprejem otrok 
   8.15−9.00  nega in zajtrk  
  9.00−11.00 aktivnosti otrok v igralnici in na prostem 
11.00−12.00 priprava na kosilo in kosilo, nega 
12.00−13.30   počitek otrok 
13.30−14.00 malica in nega 
14.00−16.00 aktivnosti otrok v igralnici in na prostem,                  
                      odhod otrok 
 
 
kombinirani oddelki: 
   5.30−8.15 sprejem otrok 
   8.15−9.00  nega in zajtrk  
  9.00−11.00 aktivnosti otrok v igralnici in na prostem 
11.00−12.00 priprava na kosilo in kosilo, nega 
12.00−13.30   počitek otrok 
13.30−14.00 malica in nega 
14.00−16.00 aktivnosti otrok v igralnici in na prostem,                  
                      odhod otrok 
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2. starostno obdobje: 
   5.30−8.15 sprejem otrok 
   8.15−9.00 priprava na zajtrk in zajtrk 
  9.00−11.30 aktivnosti otrok v igralnici in na prostem 
11.30−12.00 priprava na kosilo in kosilo 
12.00−13.30 aktivni, pasivni počitek otrok 
13.30−14.00  malica 
14.00−16.00  aktivnosti otrok v igralnici in na prostem, 

odhod otrok   
                            
Skupine se združujejo zaradi gospodarnega in racionalnega poslovanja 
ob manjšem številu otrok ob jutranjem sprejemu in odhodu otrok. 
Združujejo se tudi ob praznikih in med šolskimi počitnicami, in sicer 
med:  
− jesenskimi počitnicami (26. 10. 2020–30. 10. 2020), 
− božično-novoletnimi prazniki (28. 12. 2020–31. 12. 2020), 
− zimskimi počitnicami (15. 2. 2021–19. 2. 2021),              
− prvomajskimi prazniki (27. 4. 2021–30. 4. 2021), 
− poletnimi počitnicami (26. 6. 2021–31. 8. 2021). 
 
Stalni ritem prihodov in odhodov iz vrtca daje otroku občutek varnosti 
in zaupanja, zato, starši, izpolnite obljube, ki jih dajete svojim otrokom.  

 
 

 
Val, 3  leta. 
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3  PROGRAMSKA PREDSTAVITEV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vrtec izvaja vzgojno delo po programu KURIKULUMA ZA VRTCE, ki je 
nacionalni dokument in je namenjen vzgojiteljem in vzgojiteljem 
predšolskih otrok - pomočnikom vzgojiteljev ter omogoča strokovno 
načrtovanje in kakovostno izvajanje predšolske vzgoje. Ta se na ravni 
izvedbenega kurikuluma razvija in spreminja, pri tem pa se upoštevajo 
neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacija življenja v vrtcu ter 
vpetost vrtca v okolje. Otrok je aktiven udeleženec procesa, ki z 
raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti pridobiva 
nova znanja in spretnosti. Temeljni poudarki so na vzgojno-
izobraževalnem procesu ter na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se 
otrok uči. Kurikulum vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja 
področja:  

• GIBANJE, 

• JEZIK, 

• UMETNOST, 

• DRUŽBA, 

• NARAVA, 

• MATEMATIKA.  

 
Otroci vam ob odraščanju 

v samostojne osebnosti sporočajo: 

 

»Pomagaj mi, da 
naredim sam.« 
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 CILJI predšolske vzgoje v vrtcih so: 
− razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in 

drugih,  
− razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti 

in sodelovanje v skupinah, 
− razvijanje sposobnosti za prepoznavanje čustev in spodbujanje 

čustvenega doživljanja in izražanja, 
− spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno 

uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja, 
− negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in 

intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja, 
− 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.  
 
 
 

 
Mia, 5 let. 
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PROGRAM VZGOJNEGA DELA ZA OTROKE 
 
SEPTEMBER:  

- uvajalni mesec, sprejem otrok, seznanitev z novim okoljem, 
- pričakovanje »tetke« jeseni, zanimive in pestre aktivnosti. 
 

OKTOBER:  
- praznovanje jeseni, vsebine za ta letni čas, 
- teden otroka – od 5. do 9. oktobra 2020 – otrokom popestrene 

dejavnosti, kostanjev piknik z ustvarjalnimi delavnicami, 
- srečanje z babicami in dedki, 
- plavalni tečaj za starejše otroke. 
 

NOVEMBER:  
-  ustvarjalna delavnica – bazar.  
 

DECEMBER:  
- pričakovanje božiča in novega leta ter »babice« zime 

(dejavnosti glede na letni čas, izdelovanje voščilnic, obisk 
Božička …),  

- skupna srečanja staršev in otrok ob veselem decembru, 
novoletnem bazarju, delavnice. 
 

JANUAR: 
- predstava za otroke. 

 
FEBRUAR:  

- praznujemo slovenski kulturni praznik − 8. februar (obisk 
knjižnice, ure pravljic, ustvarjalne delavnice, učimo se lepega 
ravnanja s knjigo …), 

- skupaj se veselimo pusta (rajamo, izdelujemo maske, se 
fotografiramo, si priredimo svojo povorko − mlajši, starejši se 
udeležijo otroške povorke v kraju in na Ptuju). 
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MAREC:  
- dejavnosti ob pričakovanju pomladi,  
- vsebine na temo starši – izdelovanje darilc, voščilnic …,  
- prireditve ob materinskem dnevu. 

 
APRIL:  

- dejavnosti ob tednu knjige, knjižni sejem, 
- očkov dan.  

 
MAJ:  

- izleti otrok, 
- olimpijski festival otroških vrtcev, Lepoglava, 
- kros vrtcev, Ptuj. 

 
JUNIJ:  

- skupni pikniki za otroke na vrtčevskih igriščih ob dnevu vrtca, 
- zaključna srečanja. 

 

 

 

 
Stella, 4 leta. 
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OBOGATITVENI PROGRAM 
 
Program izvajamo strokovne delavke v okviru kurikuluma. Z njim 
obogatimo vrtčevsko okolje, da bi bilo še prijetnejše za otroke in njihove 
starše. 
 
Vanj je vključeno:   

− zobozdravstvena vzgoja in občasni obiski zobne asistentke,  
− spremljanje telesne teže in višine, 
− lutkovne in dramske predstave strokovnih delavk, 
− igralni dnevi, 
− jesenski piknik, ustvarjalne delavnice, 
− novoletna praznovanja, obdarovanja, 
− športne aktivnosti v telovadnici, 
− glasbene delavnice, 
− izlet otrok, 
− projekt MALI SONČEK, 
− projekt PASAVČEK, 
− projekt SIMBIOZA GIBA, 
− mini maturanti, 
− pravljične urice, 
− otroški pevski zbor, 
− Cici vesela šola, 
− razvijanje bralne kulture – BRALNI PALČEK, 

                                             - ZVEZDICA POJE. 
 

 
NADSTANDARDNI PROGRAM 
 
Organizira se kot interesne dejavnosti, ki omogočajo druženje in 
sodelovanje otrok s sorodnimi interesi in sposobnostmi. Le-te so 
financirane s strani staršev. Vanje se vključujejo večinoma otroci 2. 
starostnega obdobja. Izvajajo jih zunanji sodelavci pred izvajanjem 
oziroma po izvajanju kurikuluma za vrtce. Sem spadajo: 
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− športne urice, 
− začetne urice angleščine, 
− plesne urice, 
− plavalni tečaj in                                                                                                                          
− pohodništvo. 

 

 
 
ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM 

 
V vrtcu zagotavljamo ustrezen zdravstveno-higienski režim in izvajanje 
predpisov v skladu z Zakonom o varstvu pred nalezljivimi boleznimi in 
drugimi predpisi. 
 
Otroci iz vseh oddelkov preživljajo nekaj časa na prostem. Izvajamo 
veliko sprehodov v bližnjo in daljno okolico vrtca ter igralne dejavnosti 
na igrišču. 
 
Starše prosimo, da v igralnice ne vstopate s čevlji. 
 
Nadloga, s katero se pogosto srečujemo, so uši. Dobi jih lahko prav vsak, 
ne glede na to, kako skrbi za higieno. Pomembno je, da hitro ukrepamo, 
zato o tem takoj obvestite vzgojiteljice. 
 
 

 
Delila, 3 leta. 
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Higienska priporočila v vrtcu za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 
 
V vrtcu z različnimi ukrepi poskušamo čim bolj prilagoditi vzgojno-
izobraževalni proces, zato da bi lahko omogočali in ohranjali čim bolj 
varne socialne stike med otroki. 
 
 
PRAVILA, KI VELJAJO V VRTCU 
 
Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. 
 
Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi oziroma neumitimi 
rokami. 
 
Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 oziroma 2 metra. 
 
Upoštevajmo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo ali kihnemo, si 
pokrijmo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljajmo oziroma 
kihnimo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi 
odvrzimo med odpadke in si nato umijmo roke z milom ter vodo. 
 
Zaprte prostore pred prihodom otrok in po njihovem odhodu ter 
večkrat dnevno temeljito prezračimo (okna naj bodo odprta na stežaj). 
 
V vrtec naj vstopajo samo otroci in zaposleni ter starši, ki naj 
upoštevajo vse potrebne ukrepe, preostali le po potrebi in po 
predhodni najavi- zudi ti naj upoštevajo vse potrebne ukrepe (nošenje 
obrazne maske, higiena rok, kašlja). 
 
Pridobivanje informacij naj starši opravijo po telefonu ali prek 
računalniške povezave. 
 
V zaprtih prostorih uporabljamo obrazne maske v skladu s priporočili. 
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4  PRAVICE STARŠEV IN OTROK 

 
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih 
pravic. 
 
V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi 
zakoniti zastopniki. 
  
Otrokom, vključenim v javne vrtce, država zagotavlja možnost za 
optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 
veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno rast. 
 
Optimalni razvoj vključuje možnost poglobljenega razvoja na 
določenem področju. 
 
Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez 
upoštevanja razlik, pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti 
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. 
Javni vrtci smo svetovnonazorsko nevtralni. 
 
Starši imate pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke, do 
obveščenosti o življenju in delu vrtca ter do zaščite zasebnosti s 
poudarkom na varstvu osebnih podatkov. 
 
Starši imate pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju 
življenja in dela v vrtcu ter skupini, pri tem pa morate upoštevati meje 
svojega soodločanja. V strokovno avtonomnost vrtca ne morete 
posegati. 
 
Za način uvajanja otroka v vrtec, se dogovorite z vzgojiteljico v vrtcu. 
 



OBVESTILO STARŠEM    2020/2021 

14 

 

Starši lahko svoje interese uresničujete s pomočjo Sveta staršev vrtca. 
 
Starši ste dolžni redno sporočati  odsotnost svojega otroka v primeru 
nalezljive bolezni in o posebnostih zdravstvenega statusa otroka. 
 
Starši otroka osebno predate vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice. V 
primeru da pride kdo drug po otroka, starši oddate pisno pooblastilo. 
 
 
 
 

 

 
Nejc, 5 let 
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5  OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA 
 
Starši morate ob prvem sprejemu otroka v vrtec oddati potrdilo 
pediatra o zdravstvenem stanju vašega otroka. 
 
Vzgojiteljice ste dolžni obvestiti o posebnostih otrokovega 
zdravstvenega stanja, ki so pomembne za uspešno medsebojno 
sodelovanje. 
 
V vrtec lahko pripeljete le zdravega otroka, ki s svojim zdravstvenim 
stanjem ne ogroža sebe in drugih. V primeru nalezljive bolezni takoj 
obvestite odgovorno osebo. V vrtcu dajanje zdravil ni dovoljeno. 
 
Redno morate sporočati o vzrokih izostankov otrok − do 8. ure. 
 
Med urami dejavnosti (od 8.15 do 12.00) ne kličite po telefonu, če  ni 
res nujno! 
 
Dosledno morate upoštevati Pravilnik o varnosti otrok, ki pravi, da lahko 
otroci prihajajo v vrtec in odhajajo domov le v spremstvu polnoletne 
osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, in 
mladoletniki, če to dovolite starši s pisno izjavo. V takšnem primeru ste 
starši v celoti odgovorni za varnost otroka na poti v vrtec in domov. 
 
Pisno nas morate obvestiti, če po otroka pride oseba, ki je ne poznamo 
in je niste navedli v izjavi. 
 
Otrok ne sme priti v igralnico sam, vedno ga morate predati vzgojiteljici 
ali pomočnici v oddelek.  
 
Upoštevajte dnevni red vrtca. Prihod otrok je do 8.15. 
Vrata vrtca so med 8.15 in 12.00 zaradi varnosti otrok zaklenjena. V 
primerih neizogibnega kasnejšega prihoda uporabite domofon. 
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Zavedati se morate, da vrtec prevzame odgovornost za otroke le v času 
bivanja v vrtcu, pri dejavnostih, ki jih izvajamo na igrišču in v okolici 
vrtca.  
 
Otrok naj  ob praznovanju svojega rojstnega dne prinese v vrtec knjigo, 
primerno otrokovi starosti, ki jo bo pustil v vrtcu. Z njo bo obogatil 
knjižni kotiček v skupini. 
Otroci radi prihajajo v vrtec s »priboljškom«. Trudimo se, da bi v vrtcu 
zmanjšali uživanje sladkarij. Prosimo, pomagajte nam pri tem.  
 
Vsako spremembo naslova, zaposlitve, števila družinskih članov, 
telefonske številke itd. sporočite vodstvu šole oziroma vzgojiteljici v 
oddelku. 
 
Otroka primerno oblecite in obujte, ker bo le tako varen in sproščen pri 
igri v vrtcu in na prostem (v vsakem vremenu). 
 
Igrače, ki jih otroci prinašajo v vrtec, so del doma. Nanje so navezani. Ne 
dovolite jim prinašati v vrtec nevarnih in dragih igrač ter drugih 
predmetov, ki vzbujajo agresijo. Za igrače, ki jih prinese otrok v vrtec, ne 
odgovarjamo. 
 
O vseh problemih in težavah se pogovorite z vzgojiteljicami ali 
vodstvom vrtca. 
 
Upoštevajte 6- do 9-urni čas bivanja otroka v vrtcu. V ceni oskrbnine je 
upoštevano do 9-urno bivanje. 
 
Redno in pravočasno plačujte svoj delež cene programa (najkasneje v 
osmih dneh po prejemu položnice). 
 
Redno spremljajte vsa obvestila na oglasnih deskah, le tako boste na 
tekočem z vsemi novostmi in boste lahko prispevali k boljšemu 
sodelovanju. 

  



OBVESTILO STARŠEM    2020/2021 

17 

 

6  NAČINI POVEZOVANJA IN SODELOVANJA S STARŠI 
 

• Vsakodnevni pogovori, izmenjava informacij vrtec – dom. 
 

• RODITELJSKI SESTANKI: 
Vrtec Sonček september 2020  maj 2021 

Vrtec Mavrica september 2020  maj 2021 

Vrtec Zvezdice september 2020 maj 2021 

 
Informativni roditeljski sestanek za starše otrok novincev iz vseh treh 
enot bo 26. 8. 2020. 

 

• POGOVORNE URE: 
Vrtec Sonček prvi delovni torek   16.00−18.00 

Vrtec Mavrica zadnji delovni četrtek 16.00−18.00 

Vrtec Zvezdice prvi delovni četrtek 16.00−18.00 

   (Starši se za pogovorno uro predhodno vpišete.) 
 

• PREDAVANJE ZA STARŠE: 
Vrtec Sonček 
Vrtec Mavrica 
Vrtec Zvezdice 

 
november 2020 

februar 2021 

 

• SREČANJE S STARŠI IN Z OTROKI: 
 Vrtec Čas 

TEDEN OTROKA  
(5.–9. oktober 2020) – 
ustvarjalne delavnice s 
kostanjevim piknikom  

Sonček 
Zvezdice 
Mavrica 

oktober 2020 
oktober 2020 
oktober 2020 

 

veseli december  Sonček 
Zvezdice 
Mavrica 

december 2020 
december 2020 
december 2020 
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prireditev ob 
materinskem dnevu 

Sonček 
Zvezdice 
Mavrica 

marec 2021 
marec 2021 
marec 2021 

očkov dan Mavrica april  2021 

zaključna srečanja po 
oddelkih 

Sonček 
Zvezdice 
Mavrica 

junij 2021 
 

 
Sodelovanje staršev v vzgojno-izobraževalnem delu:  

- sodelovanje v akciji zbiranja starega papirja, 
- sodelovanje pri organizaciji piknika, 
- priprava predstave za otroke v veselem decembru, 
- sodelovanje pri organizaciji izleta. 

 
 
Vsak oddelek vrtca ima svojega predstavnika, ki interese oddelka 
predstavlja v Svetu staršev vrtca. 
 
Sodelovaje med vrtcem in starši je zelo pomembna plat kakovosti 
predšolske vzgoje. 
 

 
Kataya, 1 leto. 
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7  PLAČILO VRTCA 
 
Ceno mesečnih programov v vrtcu krijete starši in Občina. Občina krije 
del cene programa za otroke, pri katerih imajo starši na njenem 
območju stalno bivališče. 
 
Plačilo staršev določi Center za socialno delo glede na povprečni 
mesečni dohodek na osebo. 
 
Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je otrok vključen, 
in določen razred na plačilni lestvici.  
Cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka in ne 
vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje. 
 
Plačilna lestvica je predstavljena na oglasni deski vrtca. 
 
 

8  UVELJAVLJANJE ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA 
 
Znižano plačilo vrtca lahko starši uveljavljate za otroke, ki so vključeni v 
javni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada 
pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po 

vložitvi vloge na CSD za obdobje enega leta. Nove vloge z mesecem 
izteka dodeljene pravice ni treba vložiti, saj bo center za socialno delo 
po uradni dolžnosti odločil o nadaljnji upravičenosti do pravice. Če med 
upravičenostjo do pravice pride do spremembe dejstev in okoliščin, ki 
vplivajo na priznanje pravice, CSD o pravici odloči na novo.  
                
Staršem, ki ne uveljavljate znižanega plačila vrtca, šola izstavi račun v 
višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).  
 
Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je 
otrok vključen, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. 
Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik. 
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Starši, ki imate v vrtcu dva ali več otrok, za drugega otroka plačate  
30 % plačila, ki vam je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo 
vrtca. Za vsakega naslednjega otroka ste oproščeni plačila vrtca. 
 
Starši, ki niste zavezanci za dohodnino v RS, plačujete polno ceno 
programa, v katerega je otrok vključen. 
 
Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo 
programa vrtca ogrozilo socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih 
razlogov, določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem morajo biti posebej 
opredeljeni razlogi za neugodni socialni in materialni položaj osebe, na 
katere oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni pomoči centra za 
socialno delo pripravljena začeti odpravljati v dogovorjenem roku in na 
dogovorjen način. 
 
 
OSKRBNINA SE ZNIŽA V NASLEDNJIH PRIMERIH 
 

• Pri dnevnih odsotnostih se na podlagi pravočasne odjave − do 
8.00 – odštejejo stroški prehrane. Možna je tudi elektronska 
odjava z obrazcem, ki je objavljen na spletni strani vrtca. 

• Pri daljši zdravstveni odsotnosti otroka (30 dni in več) z 
zdravniškim potrdilom – 25 odstotkov cene; 

• REZERVACIJE: koristite jih lahko starši otrok, če bodo v času od 
15. junija do 15. septembra otroci neprekinjeno odsotni 30 
koledarskih dni. Plača se 50 odstotkov cene iz plačilnega 
razreda, ki vam je bil določen z Odločbo o določitvi višine plačila 
za program vrtca, znižane za sorazmerni del stroškov 
neporabljenih živil. 
Vlogo morate oddati do 1. junija tekočega leta vodstvu vrtca. 

 
STALEN IZPIS: Če se starši odločite za stalen izpis iz vrtca, morate 
izpolniti posebni obrazec, ki ga dobite v šoli ali na spletni strani vrtca, in 
ga oddati vodstvu vrtca.  
Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec. 
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Pri otrocih ni majhnih korakov. 

Vse, kar storijo in naredijo, so velike stvari. 

Predvsem srca imajo velika. Vanje spravijo vse, 

kar vidijo in vse, česar se zavedajo – tudi majhen kamenček, 

ki so ga opazili na cesti, listek z drevesa, poljubček kar-tako, 

mravljico ali črička, predvsem pa vse ljudi, ki so okoli njih. 

(Pearl S. Buck) 
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