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zdravje

Pomembna so nam teoretična in praktična psihološka in pedagoška vedenja o otroku, ki jih obnav- 
ljamo in sledimo spremembam. Prizadevamo si za zdravo in varno bivanje.

Poleg premišljeno načrtovanega dela z otroki si želimo tudi kakovostnega sodelovanja z vami. Cen-
jeni starši, v vrtcu bomo veseli vaših pobud in sodelovanja, saj nam vaše zadovoljstvo veliko pomeni.  
Starši ste pri našem delu partnerji, zato si želimo, da vas bolje spoznamo in prisluhnemo vašim 
potrebam. Kljub dobremu sodelovanju pričakujemo, da nam zaupate ter spoštujete našo strokov-
nost in kompetentnost. Medsebojno sodelovanje, spodbuda in podpora, razvijanje inovativnosti, 
puščanje prostora za domišljijo, vztrajnost, priznanja in pohvale so vodilo našega dela. Z majhnimi 
koraki lahko vsak dan storimo veliko. Dobra volja, zadovoljstvo in dobro počutje so naši skupni cilji.

Sledili bomo viziji vrtca in bomo hiša, ki nudi zavetje, kjer smo med seboj spoštljivi in strokovni. 
Poudarek je na medsebojnem sodelovanju in „odpiranju vrat“ oddelkov ter deljenju dobre prakse.

SPOŠTOVANI STARŠI

V našem vrtcu si prizadevamo delati odgovorno in s skupnimi močmi uresničevati naše poslanstvo. 
Trudimo se za kakovostno, strokovno in dobro delo, še posebej dajemo poudarek na varno okolje 
s pozitivno energijo in na dobro počutje vsakega otroka. Vsi zaposleni smo osebno soudeleženi v 
življenju in bivanju otrok. Poslušamo jih, jih spodbujamo in sledimo njihovim potrebam, pri tem se 
zavedamo, da je pomemben pozitiven zgled vsakega posameznika.

Sledimo javnemu vzgojno-izobraževalnem procesu, ki poteka po načelih in ciljih dokumenta pred-
šolske vzgoje v vrtcih Kurikulum za vrtce. Zavedamo se, da je največja moč v tem, da smo pri delu 
kompetentni ter da vemo, kaj je naša vizija dela z otroki. Trudimo se in si želimo korektnega sode-
lovanja z vami, starši, in z bližnjim in daljnim okoljem.

Otrokom skušamo pomagati in jih spodbujati, da razvijajo svoje potenciale. Znamo upoštevati nji-
hove individualne potrebe in sposobnosti. V življenju se vsi srečujemo tudi z medsebojno različ-
nostjo. Eden od naših pomembnih ciljev je spoštljivo delo z otroki, ki imajo težave. Zavedamo se, 
da je to velika odgovornost, ki jo moramo vsak dan znova razvijati in delovati v skladu z našimi 
zmogljivostmi.
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Kako vidimo poslanstvo našega vrtca? 

• Želimo biti vrtec, kjer prevladujejo ljubeznivost, poštenost, prijaznost, odkritost in medsebojno  
 spoštovanje.

• Delovati želimo odkrito in pošteno, pri tem pa skrbimo za strokovnost, za ljubezen do otrok,  
 njihovo sprejetost in varnost.

• Zaposlenim je pomembna pomoč v medsebojnih odnosih do okolja.

• S sprejemanjem drugačnosti v varnem okolju gradimo prihodnost otrok.

• Vrtec naj bo temelj prijateljstva.

• Prihodnost naših otrok uresničujemo z osnovnimi vrednotami. 

Narava nam je blizu

V vrtcu se zavedamo, da smo strokovni delavci tisti, ki otroke lahko navdušimo. Prav tako vidimo 
našo pomembno vlogo v tem, da spodbujamo otroke in njihove starše, da se vrnejo v naravo in jo 
začnejo opazovati. Otrokom ne moremo vsiljevati svojega, naša vloga je, da jim naravoslovje pri-
bližamo. Zavedamo se, da moramo delovati preprosto in za otroka zanimivo. Ko primemo cvet, list 
ali opazujemo mavrico, spodbujamo otroka k opazovanju in ga spremljamo, kako to doživlja. Smo 
večni raziskovalci in ljubitelji narave, vanjo pa vodimo in usmerjamo tudi otroke. 

VIZIJA IN POSLANSTVO VRTCA

Vizija našega vrtca 

»NAŠ VRTEC JE HIŠA, KI STOJI NA TEMELJIH SPOŠTOVANJA IN STROKOVNOSTI.«

 
•  HIŠA: Vrtec je v štirih različnih enotah, imamo dislocirane oddelke. Izvedbene dejavnosti so ople-
menitene z različnimi metodološkimi pristopi. Trudimo se za spoštljive odnose. Zavedamo se, kako 
pomembno je, da delujemo v skupno dobro. Skrbimo za prijetno, varno, sproščeno in toplo vzgojo, 
kjer se otrok počuti varnega, sprejetega, enakovrednega in spoštovanega.

• SPOŠTOVANJE: V vrtcu se družimo različni posamezniki – majhni in veliki. Prav zato ker je vrtec 
stičišče takšne različnosti, je pomembno, da so medsebojni odnosi spoštljivi in da iščemo poti, da bi 
otrokom zagotovili čim več možnosti za optimalen razvoj.

• STROKOVNOST: Skrbimo za to, da smo otrokom pozitiven zgled. Da se bomo v vrtcu dobro  
počutili, bodimo strokovni in pripravljeni na sprejemanje drugačnosti. Z iskrenostjo do sebe in dru-
gih gradimo največjo strokovnost.
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V vrtcu svoje delo načrtujemo prek nacionalnega dokumenta Kurikulum za vrtce. Ta v središče  
postavlja otroka, njegove individualne razlike v razvoju in učenju, hkrati pa upošteva njegov celosten  
in uravnotežen razvoj s pestro ponudbo vsebin, oblik in metod dela. Vrtec ima svojo avtonomnost 
in strokovno odgovornost.

V ospredju našega delovanja je otrok z vsemi svojimi značilnostmi, posebnostmi, potrebami in 
željami. Pri tem smo usmerjeni tako, da vsebine povezujemo z različnimi področji dejavnosti, jih 
dograjujemo in dopolnjujemo. Skrbimo za kakovostno bivanje na prostem, na igrišču pred vrtcem, 
v bližnji okolici, na sprehodih, izletih. Spremljamo razvoj otroka, kar je osnova za dobro načrtovanje 
dela v oddelku in za načrtovanje dela s posameznim otrokom. Igralnice »razširimo« v garderobe, 
na hodnike in druge primerne prostore. Različni kotički jim omogočajo ustvarjalnost, igro, zabavo, 
odkrivanje novega, učenje, pa tudi zasebnost. Časovno razporeditev usklajujemo z bioritmom otrok 
in potrebami staršev. Prav tako je z otrokovimi potrebami in željami usklajen tudi počitek.

Velik pomen pripisujemo vlogi odraslih, ki sodelujemo pri vzgojnem procesu. S svojim vedenjem se 
trudimo biti zgled, v interakciji skušamo vplivati na socialno učenje otrok. S pravilno komunikacijo 
spodbujamo, usmerjamo, primerjamo in otroke učimo. Prav tako s timskim delom zagotavljamo 
dvig kakovosti, boljšo izmenjavo informacij in usklajenost pedagoškega dela strokovnih delavcev.  
Z vami, starši, se povezujemo z željo in namenom, da čim bolj kakovostno dopolnjujemo družinsko 
in institucionalno vzgojo in smo vam pri tem v pomoč.

Otroka skušamo postaviti v čim aktivnejšo vlogo, kjer se lahko vzpostavijo mehanizmi učenja.  
Z odkrivanjem, eksperimentiranjem in postavljanjem vprašanj želimo, da otroci delajo smiselne 
povezave s prejšnjimi izkušnjami in novimi spoznanji.

Vir: Kurikulum za vrtce, Ministrstvo za šolstvo in šport (1999).

CILJI IN NAČELA PREDŠOLSKE VZGOJE

Temeljna naloga vrtcev je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja  
družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Naloge uresničujemo preko ciljev predšolske vzgoje (Zakon o vrtcih: Ur. l. RS, št. 12/96 s spremembami):

• razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
• razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
• razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
• negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega  
     mišljenja,
• spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito 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.

Cilje uresničujemo z upoštevanjem načel:

• demokratičnosti,
• pluralizma,
• avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
• enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki,
• pravice do izbire in drugačnosti,

• ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja.
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Igra s svojim namenom in cilji kot temeljna dejavnost predšolske vzgoje se prepleta preko celega 
dopoldneva. Okoli 12. ure otrokom ponudimo kosilo. Čas po kosilu je namenjen mirnejšim vzgojnim 
dejavnostim in počitku, ki je odvisen od individualnih potreb otroka. Do odhoda domov se otroci 
združujejo v skupine, ki omogočajo različne igralne aktivnosti. Otrokom, ponudimo tudi popoldansko 
malico.

Cicibanove urice so organizirane za otroke, ki vrtca ne obiskujejo. Prednost imajo otroci v starosti od  
3 do 6 let. Potekajo dvakrat tedensko po dve uri. Program se izvaja v primeru, da je vpisanih vsaj 8 otrok.

Vrtec lahko razpiše skrajšani brezplačni program za otroke v starosti od 5 do 6 let. Program se izvaja, 
v kolikor je vključenih otrok dovolj za en oddelek. 

Izvajanje programa za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno  
strokovno pomočjo 

Strokovni delavci se zavezujemo, da bodo otroci s posebnimi potrebami  s pomočjo strokovnega kadra 
in sovrstnikov premagovali vsakodnevne dejavnosti in se v sožitju z drugimi učili živeti v različnosti. 
Posamezni otroci s specifičnimi težavami so vključeni v redne oddelke. Za vključitev in integracijo 
vsakega otroka je potrebno glede na njegove potrebe pripraviti ustrezne pogoje. 

Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami ureja celostno zgodnjo ob-
ravnavo otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju. Otroci s po-
sebnimi potrebami v predšolskem obdobju so otroci z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami oziro-
ma motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju 
ter dolgotrajnimi boleznimi. Ti otroci so vključeni v zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in 
otrok z rizičnimi dejavniki ki jo izvajajo centri za zgodnjo obravnavo. V vrtcu se oblikuje strokovna sku-
pina za zgodnjo obravnavo, ki skrbi in se trudi, da se otrok uči in napreduje na vseh razvojnih področjih.

Otroka usmerjamo v njegove pozitivne lastnosti. Zagotavljamo mu polno in aktivno sodelovanje z 
vsemi drugimi otroki. Omogočamo mu dostop do raznovrstne ponudbe materialov in sredstev, tako 

PROGRAMI ZA PREDŠOLSKE OTROKE

Programi glede na starostna obdobja

Predšolska vzgoja poteka v dveh starostnih obdobjih:

• prvo starostno obdobje – otroci od prvega do tretjega leta starosti,
• drugo starostno obdobje – otroci od tretjega do šestega leta starosti. 

Otroci so razporejeni v naslednje oddelke:

• starostno homogene, kjer so vključeni v starostnem razponu enega koledarskega leta,
• starostno heterogene, kjer so vključeni otroci različne starosti od 1 do 3 ali od 3 do 6 let,
• starostno kombinirane, kjer so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja
• in oddelke, v katerih so otroci stari od 3 do 4 leta.

Programi po trajanju

V skladu s Kurikulumom in Zakonom o vrtcih nudimo različne programe. Celodnevni programi 
vzgoje in varstva se izvajajo v vseh enotah v obsegu do 9 ur dnevno. Večina otrok pride v vrtec do  
8. ure. Ta čas je namenjen predvsem sprejemu otrok, igralnim aktivnostim, zajtrku in drugim vzgojnim  
dejavnostim. Preko celega dopoldneva potekajo najrazličnejše vzgojne dejavnosti, ki so načrtovane  
z vsebinami, cilji in sredstvi ter potekajo v igralnicah, v skupnih prostorih ali na prostem. V tem času 
otrokom omogočamo aktivnosti z različnih področij dejavnosti: gibanje, jezik, umetnost, družba, na-
rava in matematika. Otroci izbirajo med različnimi dejavnostmi in vsebinami glede na svoje želje, 
interese in sposobnosti.
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Cicibanove urice so organizirane za predšolske otroke, ki vrtca ne obiskujejo. Program poteka od 
septembra do junija. Namen le-teh je druženje s sovrstniki in doživljanje vsebin predšolske vzgoje. 
Izvaja se pod pogojem, da je prijavljenih vsaj 6 otrok. 

Skupne obogatitvene dejavnosti

Poleg osnovnega programa razvijamo v vseh enotah vrtca obogatitvene dejavnosti, ki jih izvajajo 
strokovni delavci vrtca ali zunanji izvajalci, potekajo pa v okviru programa vrtca in so za starše brez-
plačne. V njih otroci doživljajo dodatne spodbude za ustvarjalnost, pridobivajo nove spretnosti in 
znanja. Izvajamo gibalne urice, naravoslovni kotiček, pevski zborček, urejanje vrtičkov, ustvarjalne 
likovne delavnice, kotiček za sproščanje, spanje v vrtcu. 

Na področju razvoja gibanja in ljubezni do športa se udeležujemo Teka po ulicah Tržiča, katerega 
soorganizator je tudi vrtec, Mini olimpijade ter Olimpijskega festivala.

Smučarski tečaj organiziramo v sodelovanju s KUTS Tržič v primeru ugodnih vremenskih razmer.

Plavalni tečaj organiziramo v sodelovanju z Zavodom za šport Kranj.

Obiski Gorenjske plaže se izvajajo ob ugodnem vremenu.

Vse programe popestrimo z najrazličnejšimi prireditvami, ki jih načrtujejo posamezne enote in so 
zabeleženi v LDN-ju:

• obiski razstav, muzejev in galerij,
• obiski gledaliških predstav,

da lahko izbira dejavnosti in načine, ima možnost izbire ožje ali širše igralne skupine, po potrebi pa 
tudi umika v zasebnost. Pomoč otrokom nudijo naši strokovni delavci s pomočjo ravnateljice, special-
ne pedagoginje in svetovalne delavke vrtca, hkrati pa po izkazanih potrebah sodelujemo z zunanjimi 
strokovnimi sodelavci (socialni pedagog, logoped, surdopedagog in drugi po potrebi). Otroci lahko 
pridobijo tudi fizično pomoč – spremljevalca. 

OBOGATITVENE IN DODATNE DEJAVOSTI
Obogatitvene dejavnosti izvajamo v naši izvedbi in v sodelovanju z zunanjimi sodelavci.

Mali sonček je športni program, namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen 
je iz štirih stopenj, ki se sistematično nadgrajujejo in dopolnjujejo.

• Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti
• Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti
• Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti
• Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi 
vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki sta prijetni in prilagojeni otroku. V program so vključeni 
tudi otroci s posebnimi potrebami, ki jim je treba posvetiti še več pozornosti ter jim prilagoditi na-
loge oziroma oblike in metode dela.

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos 
ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek 
ugodja, varnosti, veselja, skratka, dobrega počutja.

• obisk Kekčeve dežele,
• drugi, priložnostni ogledi.
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PROJEKTI

Redno iščemo nove poti in načine dela z otroki. Ustvarjanje krajših projektov je postalo stalnica kot 
oblika spodbujanja in razvijanja inovacijskih dejavnosti pri otrocih. V skupinah našega vrtca pote-
kajo najrazličnejši projekti, katerih izvajanje sledi interesom in kompetencam strokovnih delavcev. 

Mednarodno sodelovanje

Mednarodno dimenzijo pri povezovanju strokovnih delavcev realiziramo s sodelovanjem v projektu 
ALPE ADRIA, ki povezuje tri države, Avstrijo, Italijo in Slovenijo. V oddelkih, ki so vključeni, potekajo 
dejavnosti v treh jezikih, v nemščini, italijanščini in slovenščini. Glede na oteženo situacijo zaradi 
omejevanja širjenja virusa Sars-Cov-2 se povezujemo na daljavo. V kolikor bo možno, ostaja želja, 
da bi strokovni delavci imeli možnost spremljanja dela v vrtcu v Celovcu. Spremljamo tudi možnosti 
mednarodnega sodelovanja v okviru Erasmus+ programa oziroma projektov zavoda CMEPIUS. Red-
no pa se poslužujemo mednarodnega sodelovanja skozi e-Twinning projekte. 

Zdravje v vrtcu

NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) želi s programom razviti in okrepiti zmožnosti (»capacity 
building«) vrtcev za oblikovanje okolij, ki izpostavljajo dobro počutje in zdravje kot pomembni vred-
noti in si prizadevajo ustvariti pogoje za dobro počutje in zdravje ter krepijo sposobnosti posamez-
nika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju.

Sodelovanje v Dnevih evropske kulturne dediščine

Dnevi evropske kulturne dediščine so skupna akcija številnih evropskih držav pod okriljem Sveta 
Evrope in Evropske komisije. Vsako leto znova prireditelji izberejo raznovrstne teme, s katerimi sku-
šajo domači javnosti, Evropejcem in svetu predstaviti kulturno dediščino Evrope. Otroci tako skozi 
ljudsko izročilo (pesmi, plese, pripovedke), učenje in igro spoznavajo našo dediščino.

Korak za korakom

Metodologija Korak za korakom je zasnovana na tezi, da se otrok najbolje razvija takrat, ko je razvoj 
posledica lastnega učenja in izkušenj. Zato so oddelki oblikovani v centre dejavnosti – kotičke, ki za-
gotavljajo razvojno primerne učne priložnosti za slehernega otroka. Ponujajo priložnost za razvijanje  
lastnih sposobnosti, raziskovanje, ustvarjanje, ponujajo možnost za izbiro in odločitev, priložnost 
za reševanje problemov in podpirajo aktivno učenje v majhnih skupinah. Metodologija poudarja 
in pospešuje tudi aktivno vključevanje staršev v dejavnosti oddelka. Starši so soustvarjalci skupnih 
srečanj, kjer se spletajo nitke medsebojnega prijateljstva in zaupanja. Na skupnih srečanjih drug 
drugega bogatimo in razvijamo kakovostne medosebne odnose v dobrobit otroka.

Pedagoški koncept Reggio Emilia

Koncept Reggio Emilia je sodoben (postmoderen) koncept predšolske vzgoje, ki temelji na človekovih  
in otrokovih pravicah, demokratičnih vrednotah in pravni državi ter zagovarja pluralnost vednosti 
in konceptualno integracijo različnih znanosti. Značilnosti tega koncepta sta odprtost projektov in 
pedagogika poslušanja, ki zagotavljata strokovnemu delavcu sledenje otroku. Otroku je omogo-
čena participacija pri načrtovanju, izvajanju in evalviranju projektov. Strokovni delavci skrbimo za 
uresničitev načrtovanega, hkrati pa zagotavljamo otroku možnosti za napredek v njegovem razvoju.

Prometno-preventivne akcije – sodelovanje s SPV

V okviru sodelovanja v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tržič otroke  
ozaveščamo o varnosti v cestnem prometu prek različnih dejavnosti:

• seznanitev otrok z varnim vedenjem v prometu (pogovor z otroki),
• vključevanje otrok v promet,
• spoštovanje in upoštevanje prometnih pravil,
• neposredno opazovanje prometa na cesti,
• prometne igre na igrišču,
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• likovno ustvarjanje na temo prometa,
• uporaba odsevnih brezrokavnikov ali odsevnih trikotnikov na sprehodih,
• pogovori z otroki o prometnih vsebinah,
• igre na poligonu (skiroji, avtomobili, poganjalci, prometni znaki),
• kotički v igralnicah s sredstvi za igro promet (preproge, kocke, avtomobilčki …),
• dogovor s Policijsko postajo Tržič za spremstvo policistov na sprehodu,
• izvedba Prometnega dneva.

Preventivna dejavnost za preprečevanje nasilja

Preventivno dejavnost za preprečevanje nasilja v Vrtcu Tržič izvajamo po načelih projekta Krepimo 
družine, katerega glavni cilj je preventivne narave, da še bolj povežemo družine z vrtcem. Vrtec naj 
bi bil za otroke in starše topel, prijazen, sprejemajoč prostor, kjer starši lahko najdejo pomoč, nove 
vire moči. Z delovanjem smo usmerjeni tako tudi na krepitev družin, in sicer neposredno v oddelkih 
in pri delu s starši, predvsem pa z oblikami sodelovanja, kjer starši lahko širijo socialne mreže. Star-
šem pomagamo pri njihovi vzgoji, k stabilnosti v družini in ponudimo pomoč v kriznih situacijah. Pri 
otrocih smo pozorni na vedenje in spremembe v vedenjih in na druge znake nasilja ali zanemarjanja.  
Krepimo socialne in čustvene kompetence otrok. Z namenom zaščititi otroke pred nasiljem oz. zlo-
rabo izvajamo program NEON - varni brez nasilja, ki je namenjen primarni preventivi pred različ-
nimi oblikami nasilja in zlorab. Osnovni cilj programa je krepiti kompetence otrok in jim predstaviti 
ustrezne informacije in veščine, da bi se znali sami zaščititi v potencialno ogrožajočih situacijah 
nasilja oziroma zlorabe. Projekt se v najstarejših oddelkih izvaja s pomočjo delavnic, iger vlog in 
pogovorov.

Gozdna pedagogika

Vključeni smo v Mrežo gozdnih vrtcev in šol, ki je stičišče vseh pedagoških delavcev – ljubiteljev 
gozdne pedagogike. Gozd nudi priložnost, da otroci ne krepijo samo znanj s področja narave, mate-
matike, slovenščine, ampak vsak otrok na najboljši možni način razvija svoje individualne sposob-
nosti, cel oddelek se razvija kot skupina in krepi se socialna mreža. Nemir, nepozornost, občutek 
utesnjenosti, stres, tekmovalnost, pomanjkanje samozavesti, ki jih pri naših otrocih opažajo stro-
kovni delavci, se v naravi v veliki meri umaknejo ustvarjalnemu navdihu in sodelovanju.

EKOšola - EKOvrtec

Otroci skupaj s strokovnimi delavci sodelujejo v nagradnih natečajih, projektih in eko-dejavnostih. 
Redno skrbimo za ponovno uporabo odpadnega materiala ter v dobrodelne namene zbiramo tudi 
plastične zamaške. Povezujemo se tudi z lokalno skupnostjo, predvsem pa sodelujemo s Komunalo 
Tržič. Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in 
naravo postane del življenja. S skrbjo za naravo raste tudi skrb za medsebojne odnose. 
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Starši se s svetovalno delavko lahko posvetujete: 

• o vključitvi otroka v vrtec in navajanju na  
   življenje v vrtcu,

• o težavah otroka pri vključevanju in sodelo- 
    vanju v skupini,

• o vzgoji otroka,

• o otrokovem razvoju,

• o težavah, ki jih ima ob različnih kritičnih  
    situacijah (rojstvo sorojenca, ločitev staršev,  
    socialno-materialne stiske, nasilje v družini,  
    razne odvisnosti …),

• o vprašanjih in dilemah pri prehodu in  
   pripravi na vstop v šolo,

• o razvojnih, čustvenih in vedenjskih težavah  
   ter stiskah (težave pri hranjenju, spanju,  
   močenju postelje, nemirnosti, agresivnosti …).

SVETOVALNA SLUŽBA
V vrtcu se trudimo, da staršem pomagamo in dopolnjujemo družinsko vzgojo. Doprinesti želimo h kako-
vostnemu življenju njihovih predšolskih otrok. Z vstopom otroka v vrtec se odpre nova pot sodelovanja 
med starši in vrtcem. Na tej poti se vključuje tudi svetovalna delavka v vrtcu.

Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega specifičnega znanja prek svetovalnega odnosa in na 
strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vpra-
šanj vrtca. Sodeluje z vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in vodstvom vrtca pri načrtovanju, spremljanju in 
evalvaciji dela vrtca ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.

Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom, ki so vključeni v vrtec. Pri tem izhaja iz temeljnih 
programskih smernic za delo svetovalne službe, kjer so opredeljene tudi temeljne dejavnosti: dejavnosti 
pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Svetovalna delavka skupaj z drugimi skrbi in si prizadeva, da bi otroke bolje razumeli in se na njihove 
potrebe primerno odzvali.

Svetovalno delo z otroki zajema pomoč otrokom v podporo in spodbudo za njihov najboljši možen razvoj, 
pomoč otrokom s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja, pomoč otrokom z razvojnimi težavami in po-
moč otrokom s posebnimi potrebami.

Svetovalno delo v vrtcu je namenjeno tudi vsem staršem. Temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovo-
ru, po načelih dvosmerne komunikacije ter zaupnosti in je usmerjeno v dobrobit otroka. Za svetovanje 
in posvetovanje se starši odločijo prostovoljno, lahko se zanj dogovorijo osebno, s pomočjo strokovnih 
delavcev v oddelku ali po telefonu.

Vrtec ima zaposleno tudi specialno pedagoginjo, ki s svojim specifičnim specialno-pedagoškim znanjem 
spremlja, opazuje otroke, ki morebitno odstopajo na posameznih področjih v določenem razvojnem 
obdobju. Nudi tudi strokovno svetovanje tako strokovnim delavcem kot tudi staršem posameznih otrok.  
V sklopu svetovalnih ur se lahko izvaja tudi individualna specialno-pedagoška pomoč.

Svetovalna delavka  
Nataša Brzin, univ. dipl. ped.

Za srečanje in pogovor se lahko  
dogovorite po telefonu 04 59 71 607  
ali 070 554 440, prek e-pošte  
natasa.brzin@vrtec-trzic.si ali  
prek strokovnih delavcev v oddelku 
vašega otroka.

Specialna pedagoginja  
Mirjam Miguel, univ. dipl. spec.  
in reh. ped. 

Za srečanje in pogovor se lahko  
dogovorite po telefonu 031 764 075, 
prek e-pošte mirjam.miguel@ 
vrtec-trzic.si ali prek strokovnih  
delavcev v oddelku vašega otroka.

KAM PO POMOČ V STISKI

Poleg naše svetovalne službe lahko poiščete pomoč tudi pri različnih organizacijah in društvih.  
Povezave najdete na spletni strani Vrtca Tržič.
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PREVENTIVNE DEJAVNOSTI SVETOVALNE 
SLUŽBE

Vsem staršem vsako leto ponudimo tematska srečanja, kjer želimo poudariti pomen zdrave stabilne 
vzgoje za otroka, predstaviti otrokove razvojne značilnosti in ustrezne odzive in ravnanja ob tem in 
tako krepiti tudi moči družin.

Približati se želimo najbolj perečim problemom vzgoje ter medsebojnim odnosom med starši in 
otroci. Izvajalci srečanj so specialna pedagoginja, svetovalna delavka vrtca, ravnateljica in pomočnici 
ravnateljice ter drugi zunanji strokovni sodelavci. O delavnicah in okroglih mizah starše obveščamo 
sproti preko elektronske pošte, spletne strani ali z osebnimi vabili. Svoje želje glede tem predavanj 
in delavnic lahko sporočite svetovalni delavki vrtca ali strokovnim delavcem oddelka, ki ga obiskuje 
vaš otrok. 

Z informiranjem in aktivnim vključevanjem strokovnih delavcev v preventivno dejavnost želimo 
povečati, širiti tudi razumevanje za problematiko nasilja in pridobivanje, krepitev kompetenc za 
prepoznavanje nasilja.

Sodelovanje staršev z vrtcem je najboljša pot za otrokov optimalen razvoj. Skupaj smo uspešnejši.

DRUŽINSKO SVETOVANJE

Namen družinskega svetovanja je podpora in pomoč družinam, ki se spopadajo s težavami in iščejo od-
govore na različna vprašanja. Zavedamo se, da so težave, ki se pojavijo v družinah, pogosto večplastne. 
V težave sta vključena oba starša in otroci. Nikogar ne želimo prezreti, v družinskem svetovanju zato  
v vrtcu ponujamo ustrezno dodatno strokovno terapijo oz. svetovanje obema partnerjema oz. vsem čla-
nom družine pri soočanju z vsakodnevnimi izzivi, kar naj bi omogočilo boljšo kakovost življenja.

Srečanja so zaupne narave, vodita jih geštalt izkustvena družinska terapevtka in geštalt izkustvena dru-
žinska psihoterapevtka. Zagotavljamo vam varovanje vseh podatkov. Svetovanja so samo za starše otrok 
našega vrtca in so brezplačna.

Svoje dileme in želje za srečanje lahko izrazite: 

•  na elektronski naslov:  tatjana.blazi@vrtec-trzic.si

•  po telefonu:   04 59 71 601 ali 031 723 474
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ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM

Med pomembnimi nalogami našega vrtca sta tudi dobro počutje in zdravje otrok. Vsi zaposleni si priza-
devamo omogočiti vsem otrokom, da v polni meri razvijejo svoje telesne, psihične in socialne zmožnosti.  
V vzgojno-izobraževalno delo vnašamo tak vzorec življenja in dela, ki razvija vrednote v smislu navad, ki 
so potrebne za zdrav način življenja.

Čisto, varno in zdravo bivalno okolje oblikujemo s pomočjo vzpostavljenega zdravstveno-higienskega  
režima, ki temelji na veljavnih zakonskih predpisih s tega področja ter na navodilih in priporočilih ustrez-
nih strokovnih institucij.

Ob pojavu nalezljivih bolezni izvajamo poostrene higienske ukrepe. Strokovne zdravstvene institucije 
nam pomagajo k hitremu prepoznavanju in obvladovanju le-teh. Starše dosledno obveščamo o pojavih 
bolezni in jim posredujemo navodila za ravnanje.

Zdravje otrok krepimo z rednim prezračevanjem prostorov, veliko gibanja na svežem zraku na igriščih 
vrtca, na sprehodih v različnih vremenskih pogojih ...

Tudi v našem vrtcu si prizadevamo za naravno in čisto okolje, zato bomo v letošnjem šolskem letu izvedli 
akcije zbiranja starega papirja po posameznih enotah in zbiranje tekstila v eni od njih. Z ločevanjem 
odpadkov skrbimo za zdravo in čisto okolje ter otroke, njihove starše in strokovne delavce tudi tako 
spodbujamo k ekološki osveščenosti.

Zavedamo se, da skrb za zdravje in odnos do zdravja nista prirojena, zato v našem vrtcu skrbimo, da zavest 
do zdravja razvijamo že pri najmlajših otrocih. Verjamemo, da otroci, ki živijo v zdravem okolju, spoznavajo 
zdrav način življenja ter usvajajo zdrave navade in veščine, lahko odrastejo v zdrave odrasle osebe.

PREHRANA

V vrtcu skrbimo za zdravo, varno, pestro in uravnoteženo prehrano, ki pomembno vpliva na naše zdravje 
in počutje. Zdrava prehrana je še posebej pomembna za otroke, ker je odraščanje obdobje intenzivnega 
fiziološkega, psihosocialnega in kognitivnega razvoja posameznika. Pridobljene prehranjevalne navade  
v otroštvu so popotnica za način prehranjevanja tudi v kasnejših življenjskih obdobjih.

Za otroke pripravljamo zajtrk, malico in kosilo. Otrokom nudimo dodatni obrok, popoldansko malico. 
Zajtrk se pripravlja v vsaki enoti, kosilo pa v centralni kuhinji. Obroki so pripravljeni po načelih zdrave 
prehrane za predšolske otroke. Čas malice in kosila je premakljiv glede na delo v oddelku. Otroci v vrtcu 
zaužijejo 70 % celodnevnih energijskih in hranilnih potreb. Lahko si izberejo količino hrane oz. česa bodo 
pojedli več, česa manj. Vedno je poskrbljeno, da niso žejni in da zaužijejo različne pijače, prizadevamo 
si za pitje vode iz pipe. V dopoldanskem času kot dopoldanska malica je otrokom vedno na razpolago 
različno sezonsko sadje, včasih tudi v kombinaciji z zelenjavo.

V vrtcu upoštevamo sistem HACCP, ki je sistemska metoda za ugotavljanje in ocenjevanje dejavnikov 
tveganja pri posameznih postopkih proizvodnje in prometa z živili, določa načine nadzora in prepoznava 
kritične kontrolne točke. Sistem HACCP nam vsem zagotavlja večjo varnost na celotni prehranski verigi 
– od njive do mize.

Otrokom s prehrambnimi alergijami na osnovi zdravniškega potrdila zagotavljamo dietno prehrano.  
V primeru potreb po dietni prehrani se starši lahko obrnejo na organizatorko prehrane.

Organizatorka prehrane  
Suzana Smolej

•  e-naslov: suzana.smolej@vrtec-trzic.si 

•  telefon: 04 5971 608

Organizatorka zdravstveno-higienskega režima  
Katja Eler

•  e-naslov: katja.eler@vrtec-trzic.si 

•  telefon: 04 5971 609
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DNEVNI URNIK

Trudimo se, da otroci in njihove družine doživljajo red in navade v vrtcu tako, da se v njih dobro 
počutijo.

Potek dneva v našem vrtcu

5.30–8.00:  prihod otrok in združevanje v skupine

8.00:  zajtrk

8.00–12.00:  igralne aktivnosti, načrtovane dejavnosti, dopoldanska malica, dejavnosti na prostem

11.30–12.00:  kosilo za otroke prvega starostnega obdobja

12.00–12.30:  kosilo za otroke drugega starostnega obdobja

12.00–14.00:  spanje, počitek  ali umirjene dejavnosti otrok

14.00–16.30:  igralne aktivnosti 

15.15–16.30:  združevanje oddelkov, popoldanska malica in odhod domov

 

Časovna razporeditev je okvirna. Načrtovane dejavnosti in organizacija se prilagaja individualnim in 
razvojnim potrebam otrok, njihovim interesom, sposobnostim in razpoloženju. Upoštevamo načela 
omogočanja izbire, drugačnosti in enakih možnosti ter različnost med otroki.

Dnevni urnik in dnevna rutina oblikujeta osnovno strukturo vsakega dne v vrtcu. Trudimo se, da 
otroci razumejo navade in osnovna zaporedja v vrtcu.
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UVAJANJE OTROKA

Ko otrok prvič vstopa v vrtec, zapušča varno domače okolje. Prvič se sreča z ločitvijo od staršev in 
družine, zato je zelo pomembno, da so prve izkušnje čim manj stresne in neboleče. Da je ta dogo-
dek čim bolj prijeten, lahko v veliki meri prispevate tudi starši.

• Ob vpisu se starši lahko o vseh vprašanjih in dilemah, ki jih imate, pogovorite s svetovalno delavko,  
   pomočnico ravnateljice ali z ravnateljico.

• Pred uvajalnim obdobjem se pogovorite z vzgojiteljico oz. vzgojiteljem o otrokovih potrebah, nava- 
   dah, posebnostih.

• Prve dni naj bo otrok v vrtcu le nekaj ur. V oddelkih od 1 do 3 let starši ostanite nekaj časa z njim,  
    v starejših oddelkih to storite po potrebi.

• Otroku povejte, kam odhajate in kdaj pridete ponj. Bodite pozorni, da vrtec predstavljate v pozitivni luči.

• Priporočamo, da se držite ustaljenega časovnega ritma.

• Poslavljanja od otroka ne zavlačujte po nepotrebnem. Vedite, da stisko staršev občutijo tudi otroci.

• Na začetku so prilagoditvene težave običajne. Če trajajo dlje časa, predlagamo ponoven razgovor  
   z vzgojiteljico oz. vzgojiteljem ali svetovalno delavko.

• Otrok si mora pridobiti občutek varnosti in sprejetosti v skupini, za kar potrebuje čas. Dovolimo mu,  
   da si ga vzame.

• Otroci morajo na poti do vrtca in iz vrtca imeti spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko  
   tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki oziroma mladoletnice, če to dovolijo starši otroka s pisno  
   izjavo. V vseh teh primerih so starši v celoti odgovorni za varnost otroka na poti v vrtec in na poti  
   domov. Otroka sprejme in odda strokovni delavec.

SODELOVANJE S STARŠI

Povezanost  staršev in vrtca je pomembna in jo negujemo na različne načine. Pri tem se trudimo, da vas, 
starše, seznanimo z našim delom in da ste vključeni k oblikovanju le-tega s svojimi predlogi in pobudami.  
Omogočamo vam aktivno sodelovanje, sproti vas obveščamo in vam predstavljamo delo v oddelku. 
Prav tako vas seznanjamo z dosežki oz. težavami vašega otroka. Pri tem se poslužujemo individualnih in 
skupnih oblik sodelovanja.

Individualno srečanje s starši je vnaprej pripravljeno in načrtovano ter temelji na strokovni obravnavi  
otrokovega razvoja. To so tako imenovane pogovorne ure, ki potekajo petkrat letno. Vzgojiteljice pova-
bijo starše k pogovornim uram na način, za katerega se domenite na prvem roditeljskem sestanku. Starši 
lahko kadar koli v primeru težav ali stiske zaprosite za individualni pogovor z vzgojiteljico ali svetovalno 
delavko. Pogovorne ure lahko potekajo tudi v dopoldanskem času.

Priložnostni pogovori ob vsakodnevnem srečanju s starši nam pomenijo obliko spontanega sodelovanja 
ter kratkega informiranja. Trudimo se, da najdemo za to primeren čas in prostor.

Organiziramo tudi roditeljske sestanke, kjer starše seznanimo z osnovnimi pravili delovanja vrtca, skupaj 
pregledamo Letne delovne načrte in načrtujemo konkretne oblike sodelovanja.

Skupna družabna srečanja so na primer: praznovanja, nastopi otrok, predstavitev projektov, razstave, 
izleti, okrasitve igralnic in vrtcev, ogledi predstav ipd. in so namenjena skupnemu druženju otrok, star-
šev in vzgojiteljev. Poleg vzpostavljanja medsebojnega zaupanja in spoštovanja je pri odnosu med vrt-
cem in starši zelo pomembna delitev odgovornosti. Vrtec ob nudenju svojih storitev ne posega v sfero 
zasebnosti družine in v pravice staršev, starši pa naj upoštevajo meje svojega soodločanja in naj ne 
posegajo v strokovnost institucije. 

Starše redno seznanjamo in obveščamo tudi prek spletne strani vrtca, skupne mailing liste, o delu in 
življenju posameznih oddelkov pa strokovni delavci starše seznanjajo prek e-igralnic.

Svet staršev se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev v javnem vrtcu. Sestavljen je tako, 
da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku.
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   trdila izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo me- 
   dicinski razlogi, se vključitev necepljenega otroka v Vrtec Tržič zavrne v skladu z 51.a členom Zako- 
   na o nalezljivih boleznih.

• Če otrok ne prične obiskovati vrtca v osmih dneh od dneva, ki je določen ob vpisu, izgubi mesto.

Izpis in začasna odjava

• Starši lahko izpišejo (dokončni izpis) otroka iz vrtca kadarkoli, z 10-dnevnim izpisnim rokom, ki  
   začne teči z dnem oddaje izpisne izjave na upravi vrtca.

• Starši lahko enkrat letno začasno odjavijo otroka iz vrtca, in sicer v času poletnih mesecev, od  
   1. julija do 31. avgusta, pod pogojem, da je otrok najmanj 20 delovnih dni neprekinjeno odsoten     
   iz vrtca. Starši oz. skrbniki, upravi vrtca odjavo sporočijo pisno na predpisanem obrazcu, ki ga prej- 
   mejo v enotah vrtca in na spletni strani vrtca, in sicer v roku, ki ga v mesecu maju določi in objavi  
   vrtec na svoji spletni strani in oglasnih deskah vrtca in enot. Oskrbnino za odjavljene dni v svojih  
   aktih določi ustanoviteljica Občina Tržič.

• Starši lahko uveljavijo začasno odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov, in sicer s predložitvijo  
   zdravniškega potrdila za otroka. Kot začasna odsotnost zaradi bolezni se upošteva odsotnost  
   otroka nad 10 strnjenih delovnih dni. Oskrbnino za čas odsotnosti v svojih aktih določi ustanovite- 
   ljica Občina Tržič. 

Vpis otrok v vrtec

• Enkrat letno, praviloma zadnji teden v februarju oziroma prve dni v marcu, imamo redni letni vpis  
   za naslednje šolsko leto. Razpis za redni letni vpis objavimo v sredstvih javnega obveščanja, na  
   spletni strani ter na oglasnih deskah enot vrtca. Vpis poteka na upravi vrtca. 

• Vloge za vpis v vrtec sprejemamo prek celega šolskega leta. Sprejem je možen, če vrtec razpolaga  
   s prostimi mesti.

• Vloga za sprejem otroka v vrtec se izpolni na predpisanem obrazcu (vpisnem listu), ki ga določi  
   vrtec. Vpisni list in Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Tržič lahko najdete tudi na naši spletni strani.

• V primeru, da je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, vrtec ravna v skladu z Zakonom  
   o vrtcih in Pravilniku o sprejemu otrok v Vrtec Tržič.

• Komisija za sprejem otrok novo vpisane otroke razporedi v prednostni vrstni red tako, da razvrsti  
   vse vpisane otroke glede na doseženo število točk.

• O sprejetju otroka v vrtec starše pisno obvestimo. Starši sprejetih otrok podpišejo pogodbo.

• Starši morajo pred vstopom v vrtec na pristojni center za socialno delo vložiti Vlogo za uveljavljan- 
   je pravic iz javnih sredstev.

• Ob vstopu v vrtec je treba predložiti vzgojiteljici oz. vzgojitelju otroka zdravniško potrdilo o zdravs- 
   tvenem stanju otroka in seznaniti vzgojiteljico oz. vzgojitelja o morebitnih posebnostih otroka.

• V Vrtec Tržič se lahko vključijo otroci, ki pred vstopom predložijo zdravniško potrdilo, na katerem  
   mora biti s strani pediatra ustrezno označeno, ali je bil otrok cepljen proti ošpicam, mumpsu in  
   rdečkam, oziroma so navedeni utemeljeni razlogi, zakaj cepljenje ni bilo izvedeno. V kolikor iz po- 
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PLAČILO PROGRAMOV

• Osnova za plačilo vrtca je cena programa, v katerega je otrok vključen. Ceno programa na predlog  
   strokovne službe vrtca določi ustanoviteljica Občina Tržič.

• Višino plačila staršev ugotavlja pristojni center za socialno delo in o ugotovitvah izda odločbo. 

• Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši  
   so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede  
   na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem oz. sorojenci.

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

• Upravičenec mora pristojnemu centru za socialno delo sporočiti vsa dejstva, okoliščine in vse  
   spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje  
   prejemanja v osmih dneh od dne, ko je nastala taka sprememba ali je zanjo izvedel. Spremembe  
   se sporočajo na posebnem obrazcu.

• V kolikor staršem oz. skrbnikom iz kakršnegakoli razloga subvencija za plačilo vrtca ni priznana,  
   le-ta plača polno ceno programa, kar je enako najvišjemu dohodkovnemu razredu po veljavni  
   lestvici.

• Mesečno plačilo za otroka se zniža:

 - ob pravočasno odjavljenih dnevih odsotnosti za stroške prehrane; 
 - ob začasni odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov na podlagi zdravniškega potrdila; 
 - ob začasni odjavi v juliju in avgustu.

• Dodatne stroške, ki so vezani na obogatitvene dejavnosti vrtca in za katere je potrebno plačilo,  
   krijejo starši v skladu s cenami na trgu.

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo zaradi 
začasne odjave in začasne odsotnosti otroka zaradi zdravstvenih razlogov le za najstarejšega otroka. 

Pravico do znižanega plačila zaradi začasne odjave in začasne odsotnosti otroka lahko uveljavljajo 
samo starši otrok, za katere je Občina Tržič po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, 
drugi starši pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev. 

Kaj je še dobro vedeti?

• V vrtec sodijo le zdravi otroci.

• Vsako odsotnost otroka je potrebno javiti prvi dan odsotnosti do 8. ure prek aplikacije WEB Vrtec.

• Vrtec je potrebno obvestiti o vseh spremembah, ki nastanejo po oddanem vpisnem listu (naslov,  
   telefon, delovno mesto).

• Vrtec lahko v poletnih mesecih oz. v času šolskih počitnic ter v prazničnih dneh za določeno  
   obdobje zapre posamezno enoto, če zagotovi vključitev otrok, ki v tem času potrebujejo varstvo,  
   v drugo (dežurno) enoto. Starši morajo otroka, ki v teh dneh ne bo prisoten v dežurni enoti, odja- 
   viti do vnaprej določenega datuma zaradi lažje organizacije dela (prehrana, strokovni kader).

• Ob začetku novega šolskega leta lahko vrtec organizacijsko preoblikuje oz. spremeni sestavo  
   oddelkov, vendar je dolžan zagotoviti prosto mesto v isti enoti.
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Upoštevamo individualne in skupinske razlike med otroki. Otroci imajo ob upoštevanju različnosti 
pravico do enakih možnosti. 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 razvijanjem 
kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.

Otrokom zagotavljamo varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za njihov telesni, duševni 
in socialni razvoj. Varujemo jih pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih. Ob 
sumu zanemarjanja ali zlorabe otroka obvestimo odgovorno osebo ali institucijo. Spoštujemo in 
upoštevamo starše kot primarne vzgojitelje, ki nosijo glavno odgovornost za vzgojo in razvoj ter 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 podatkov. Z informaci-
jami o otroku in družini, ki so nam zaupane, ravnamo odgovorno.

PRAVICE STARŠEV IN OTROK TER NAČIN 
ZAGOTAVLJANJA PRAVIC

V vrtcu uresničujemo temeljne otrokove pravice, ki izhajajo iz Konvencije o otrokovih pravicah ter iz 
ciljev in načel, ki so zapisani v Zakonu o vrtcih in Kurikulumu za vrtce. Otrokom zagotavljamo možnost 
za optimalen razvoj glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost 
ter telesno in duševno konstitucijo. Spoštujemo in upoštevamo otrokov pogled na svet, njegovo  
razumevanje stvari, dogodkov in položajev ter čustveno odzivanje nanje in spodbujamo možnost 
dojemanja iste stvari ali dogodka z različnih perspektiv. Vrtec je svetovnonazorsko nevtralen.

Vir: Kurikulum za vrtce, Ministrstvo za šolstvo in šport (1999)
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Ustanovitelj Vrtca Tržič

Vrtec Tržič je ustanovila Občina Tržič z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega  
zavoda Tržič (Uradni list RS št. 23/2011).

Upravljanje vrtca

Vrtec Tržič upravljata ravnateljica in Svet zavoda Vrtca Tržič (v nadaljevanju Svet). Svet sestavljajo 
trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov vrtca. Predstavnike 
staršev je v Svet vrtca izvolil Svet staršev vrtca, ki ga sestavljajo predstavniki staršev iz vsake enote.

Obstoječemu Svetu se mandat izteče spomladi l. 2024. Zaradi spremembe zakonodaje se ob izteku 
trenutnega mandata spremeni sestava Sveta, in sicer bodo Svet sestavljali trije predstavniki ustano-
vitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev.  

Strokovni organi vrtca

Strokovna organa vrtca sta: vzgojiteljski zbor in strokovni starostni aktiv. Vzgojiteljski zbor sestav- 
ljajo vsi strokovni delavci vrtca. Na vzgojiteljskem zboru se obravnavajo strokovna vprašanja, pove-
zana z vzgojno-izobraževalnim delom, opravlja pa tudi druge naloge v skladu z zakonom. Strokovne 
starostne aktive sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, ki vodijo oddelke istega starostnega 
obdobja. Obravnavajo razvojne značilnosti otrok, metode dela, didaktične pristope, vzgojiteljskemu 
zboru dajejo predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev 
ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z Letnim delovnim načrtom.

PODATKI O VRTCU

Podatki o vrtcu

ime vrtca  Vrtec Tržič

naslov       Cesta Ste Marie aux Mines 28, 4290 Tržič

telefonska številka 04 59 71 600   
    

poslovalni čas   ponedeljek - petek 5.30 - 16.30  

uradne ure na upravi ponedeljek - petek 6.30 - 11.30 in po dogovoru

   Za obisk uprave se predhodno dogovorite po telefonu ali e-pošti. 

   Vsakršno pošto za Vrtec Tržič lahko oddate tudi v poštni nabiralnik  
   na ograji enote Palček.

spletna stran   www.vrtec-trzic.si

elektronski naslov  info@vrtec-trzic.si
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Enota Deteljica 
Kovorska cesta 2, 4290 Tržič 
tel.: 04 59 71 615,  
        04 59 71 616,  
        04 59 71 617 
vodja enote: 070 55 44 45 
 

Dislocirani oddelek v OŠ Bistrica 
Begunjska c. 2, 4290 Tržič 
tel.: 051 328 614 
 

Dislocirani oddelki v Kovorju 
Kovor I, Glavna cesta 24, 4290 Tržič 
tel.: 051 489 088  
Kovor II, Glavna cesta 14, 4290 Tržič  
tel.: 082 014 861  

ENOTE 
 
Enota Palček

Cesta Ste Marie aux Mines 28 
4290 Tržič 
tel.: 04 59 71 600 
vodja enote: 070 55 44 41 

Nahaja se v obnovljeni stavbi podružnične OŠ Tržič. Z življe- 
njem in delom poživlja utrip vasi. Otroci v starosti od 2 do 6  
let imajo veliko možnosti neposrednega stika z naravo in 
okolico, druženja s šolskimi otroki ter sodelovanja s krajani 
in krajem.

To je enota, ki stoji v bližini mesta Tržič. Hiša je zgrajena na 
prostoru, kjer je bila pred tem prijetna mala stara lesena 
stavba, ki je najprej služila drugim namenom, od leta 1948 
pa so bili v vrtcu prvi oddelki.

V vrtcu so oddelki otrok v starosti od 1 do 3 let in oddelki 
v starosti od 3 do 6 let, začasno gostujemo tudi v OŠ Tržič. 
Vrtec ima večjo telovadnico, v kateri otroci pridobijo številne 
gibalne veščine. V njej potekajo tudi prireditve, ki se jih ob-
časno udeležujejo tudi otroci iz drugih enot.

Prednost enote Palček so svetli prostori, terase, ki otrokom  
v toplejših mesecih omogočajo igro in tudi hranjenje na 
prostem, v starejših oddelkih pa lahko za igro uporabijo tudi 
del garderobnih prostorov.

Deteljica je enota, ki bogati življenje v naselju Bistrica  
pri Tržiču. Stoji v lepem naravnem okolju z velikim 
igriščem, ki je idealen za življenje otrok na prostem. 
Bogate krošnje dreves nudijo v poletni vročini pri-
jetno senco. Vrtec ima dobro izhodišče za sprehode  
v naravo in šteje devet oddelkov za otroke v starosti 
od 1 do 3 let ter od 3 do 6 let. 

Oddelek najstarejših otrok v starosti od 5 do 6 let 
začasno gostuje v OŠ Bistrici. 

Dislocirani oddelki v Kovorju so doma na dveh na-
slovih na Glavni cesti. En oddelek otrok v starosti 3-6 
let gostuje v dvorani Krajevne skupnosti Kovor, dva 
oddelka otrok v starosti 1-3 pa v prostorih, ki so prej 
služili drugemu namenu, zdaj pa z novo ureditvijo 
in podobo predstavljajo pridobitev za vrtec in tudi 
lokalno skupnost, s katero se oddelki povezujejo ob 
posebnih priložnostih.

Stoji na sončni ravnini kriških polj in nudi veliko  
stikov z naravo. V enoti je 8 oddelkov v starosti od 
1 do 3 let in v starosti od 3 do 6 let. Dva oddelka za 
otroke v starosti od 1 do 3 let delujeta tudi v Pristavi.

Bližina šole omogoča dobro povezovanje pred-
šolskih in šolskih otrok, kar omogoča lažji prehod  
v šolo. Lokacija omogoča prijetno bivanje na pros-
tem na velikem igrišču, kjer krošnje dreves omo-
gočajo hladno senco v vročih poletnih dneh. Enota 
je zelo povezana s krajem.

Dislocirani oddelek v OŠ Tržič 

Šolska ulica 7, 4290 Tržič 
tel.: 031 360 503 

Dislocirani oddelek Lom 

Lom pod Storžičem 12, 4290 Tržič 
tel.: 04 59 71 618

Enota Križe 
Cesta Kokrškega odreda 22, 4294 Križe 
tel.: 04 59 71 619 
        04 59 71 613 
vodja enote: 070 55 44 46 
 

Dislocirana oddelka Pristava 
Pristavška cesta 31, 4290 Tržič 
tel.: 082 006 959 
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Strokovni delavci vrtca:

Vzgojiteljice in vzgojitelji predšolskih otrok

Pomočnice in pomočniki vzgojiteljev

Vzgojitelji predšolskih otrok - pomočniki 
in pomočnice vzgojiteljev za zagotavljanje 
sočasnosti v oddelku

Spremljevalke in spremljevalci za nudenje 
fizične pomoči otrokom s posebnimi  
potrebami 

Računovodstvo:

Metka Kočar 
04 59 71 602 
metka.kocar@vrtec-trzic.si

PODATKI O ZAPOSLENIH

Ravnateljica:

Tatjana Blaži 
04 59 71 601, 031 723 474  
tatjana.blazi@vrtec-trzic.si

Pomočnici ravnateljice: 

Andreja Gimpelj Kovačič 
04 5971 603, 070 554 442 
andreja.gk@vrtec-trzic.si

Mojca Janc 
051 256 846 
mojca.janc@vrtec-trzic.si

 

Svetovalna služba: 

Nataša Brzin, svetovalna delavka 
04 59 71 607, 070 554 440 
natasa.brzin@vrtec-trzic.si

Mirjam Miguel, specialna in  
rehabilitacijska pedagoginja 
031 764 075 
mirjam.miguel@vrtec.trzic.si

 

Tajništvo: 

Kristina Lindav, Suzana Smolej 
04 59 71 600 
info@vrtec-trzic.si

Obračun oskrbnin: 

Urška Jerman 
04 59 71 606 
urska.jerman@vrtec-trzic.si 

Zdravstveno-higienski režim:

Katja Eler 
04 59 71 609 
katja.eler@vrtec-trzic.si

Prehrana: 

Suzana Smolej 
04 59 71 608 
suzana.smolej@vrtec-trzic.si
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„Nas vrtec je hisša, ki stoji na temeljih 
  spostovanja in strokovnosti.«


