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POZDRAVLJENI PRIJATELJI NAŠEGA VRTCA 
 
Otroci, ki obiskujejo vrtec, dobijo priložnost doživeti zanimive, razburljive in pravljične 
trenutke. Vrtec ponuja otrokom priložnosti za optimalen razvoj, staršem pa prihaja naproti 
pri celoviti skrbi za otroka. Maksimalen razvoj otroka je možen samo s strokovno pomočjo 
odraslih – staršev in vzgojiteljev. Delo z otroki mora biti grajeno na jasnem razumevanju 
zakonitosti njihovega psihičnega razvoja, na poznavanju značilnosti naslednje razvojne 
stopnje in na poznavanju sprememb, ki pogojujejo in napovedujejo njen prihod. 
Pravijo, da se iz drobnega popka razvije cvet in iz majhnega semena zraste drevo.  
 
Pred vami je nekaj podatkov o vrtcu, ki ga vaš otrok že obiskuje, ali pa ga bo šele začel 
obiskovati.  S prebiranjem publikacije boste lahko dobili odgovore na najpomembnejša 
vprašanja, ki si jih zastavljate, ko začnete svoje skrbi in radosti starševstva deliti z ljudmi, ki se 
vsak delček dneva zavedajo, da delajo z nežnimi cvetlicami, ki so jim zaupane z vsemi svojimi 
hotenji, potrebami, željami in od katere se pričakuje, da se bo razvila v spoštovano in 
samozavestno osebnost. 
 
Delo z otroki je svojevrstna umetnost, rezultati ustvarjanja pa so vredni in vidni šele čez 
dolga leta.  

Ana Srpčič, ravnateljica 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



VIZIJA VRTCA 
 

S SPOŠTLJIVIM IN ODGOVORNIM ODNOSOM  

DO NARAVE IN LJUDI  

GRADIMO NAŠO PRIHODNOST. 
 

POSLANSTVO VRTCA 
 

OMOGOČATI SPREJETOST, VARNOST, DOBRO POČUTJE, MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE, 
UČENJE IN RAZVOJ VSEH NA SKUPNI POTI. 

 
CILJI IN NALOGE  

 Sodelovanje staršev, otrok in zaposlenih pri vzpostavljanju etičnih, odgovornih in 

strpnih odnosov med vsemi deležniki. 

 Razvijanje strategij za sprejemanje skupnih dogovorov in spoštovanje le-teh, na ravni 

posameznih oddelkov, enot kot celotnega vrtca. 

 
VREDNOTE 

 

V vrtcu sledimo naslednjim vrednotam: 
sprejemanje, 
spoštovanje, 

strpnost, 
sodelovanje, 
strokovnost, 

odprta komunikacija, 
odgovornost, 

pozitivna klima, 
ki jih vključujemo v življenje preko metod aktivnega učenja. 

 

 

 



KDO SMO? 
 
Vrtec Čebelica je samostojni javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ima naslov na Trubarjevi 8, 
Šentjernej. Na štirih lokacijah je organiziranih 23 oddelkov, ki jih obiskujejo otroci stari 1–6 
let.  
 
Ustanovitelj vrtca je OBČINA ŠENTJERNEJ. 
Ime vrtca: Vrtec Čebelica Šentjernej 
Trubarjeva 8, 8310 Šentjernej  
 
Tajništvo: Jelka Zagorc  
Telefon: 07 33 74 470, 051 629 551 
 
Ravnateljica: Ana Srpčič 
Tel: 031 394 041 
 
Pomočnica ravnateljice: Zlatka Kocman Kuhar 
Tel.: 031 633 993 
 
Računovodstvo: Nataša Rebselj 
Tel.: 07 33 74 478 
 
Svetovalna del.: Klavdija Kerin  Božič 
Tel.: 07 33 74 474, 051 229 101 
 
Organizator prehrane: Mojca Kodelič 
Tel.: 041 292 474 
 
e-mail: vrtec-cebelica.sentjernej@guest.arnes.si  
Naslov spletne strani je: http//www.vrtec-sentjernej.si     
 
Za vzdrževanje zgradb, igrišč, naprav in opreme skrbi hišnik. 
Kuharji dnevno pripravljajo hrano za otroke in zaposlene. 
Za higieno prostorov skrbijo čistilke. 
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Enota Čebelica 
Trubarjeva 8, Šentjernej 
 

   
Stavba enote čebelica se nahaja v neposredni bližini osnovne šole. Sestavljata jo dve novo 
zgrajeni stavbi. Selitev v nov 18 oddelčni vrtec je potekala v letu 2018. V obeh stavbah vrtca 
je tudi športna igralnica. 
V bližini so urejena parkirišč, okoli vrtca je pa se razteza veliko ograjeno igrišče z dovolj 
travnate površine, ki nudi bogate možnosti za igro in pridobivanje izkušenj na vseh področjih 
kurikula. Enota se nahaja v središču Šentjerneja v bližini vseh pomembnih inštitucij, kot so 
Kulturni center, gasilci, pošta, trgovina, lekarna, policija, občina, ZD, industrijska cona. Otroci 
tako spoznavajo prostorsko in družbeno ureditev kraja. Na svojih sprehodih se kot aktivni 
udeleženci v prometu zelo učinkovito seznanijo z urejenostjo pločnikov in kolesarskih poti in 
prometnimi pravili. Če odidejo na malo daljši sprehod, pa že lahko uživajo v aktivnostih v 
naravi (gozd) in se srečujejo z njenimi dobrinami na poljih, travnikih, sadovnjakih in 
vinogradih. Na srečo imajo še nekaj priložnosti za  seznanjanje s kulturno dediščino in 
tradicijo kraja (lončarstvo, konjeništvo). Bližina šole omogoča, da se otroci seznanjajo s 
prehodom v šolske klopi.   
 

V tej enoti je sedež vrtca.  
 
 
 
Enota Petelinček  
Prvomajska cesta 9, Šentjernej 
Tel.: 051 686 152 
 
 

  
 



Nahaja se v pritličju Osnovne šole Šentjernej, kjer se nahajajo trije oddelki otrok drugega 
starostnega obdobja. Igralnice so prostorne in svetle. Širok hodnik omogoča občasne 
gibalno-plesne aktivnosti kar pred vrati igralnice. Otroci, ki obiskujejo to enoto, kmalu 
začutijo utrip šole, srečujejo učence šole, učitelje, hišnike, zato jim je olajšan prehod v šolske 
klopi le eno nadstropje višje. V dogovoru s šolo koristijo šolske športne prostore, šolsko 
jedilnico, kinodvorano in uporabljajo zunanje šolsko igrišče.  
 
 

 
Enota Živžav – Orehovica 
Orehovica 53, Šentjernej 
Tel. pritličje: 031 323 920 
Tel. nadstropje: 031 684 531 
 

 
Vrtec Živžav se nahaja na obrobju vasi Orehovica. Prednost lokacije je izven mestno okolje, 
bližina gozda, kmetij, domačih živali, polj, travnikov in podružnične osnovne šole. Vse to 
omogoča izvajanje vzgojnega programa in izkustvenega učenja tudi izven prostorov vrtca, v 
pomoč je tudi ograjeno igrišče z veliko pokrito teraso. V dveh nadstropjih vrtca so štirje 
oddelki otrok, starih od 1 do 6 let. V spodnjem nadstropju se igrajo in raziskujejo mlajši 
otroci, stari od 1 do 3 let, v zgornjem nadstropju pa raziskujejo, se igrajo in vsestransko 
razvijajo otroci, stari od 3 do 6 let.  
 
 

 
Družinsko varstvo pri Mohorič Tatjani 
Turopolje 4, Šentjernej 
Tel.: 051 688 752 
DV Mohorič se nahaja v Šentjerneju, na Turopolju, ne daleč stran od vrtca in šole, zato se 
otroci pogosto pridružijo svojimi prijateljem na igrišču pri vrtcu Čebelica ali jih obiščejo v 
njihovih oddelkih. Prostori se nahajajo v pritličju stanovanjske hiše. Manjše število otrok 
omogoča, da ima vzgojiteljica več časa za posameznega otroka in tudi otroci hitro spletejo 
med seboj prijateljske vezi. Majhen vrtec, ki ima vse, kar imajo veliki.  
 
 

 



POSLOVALNI ČAS VRTCA 
 
Vrtec je odprt neprekinjeno vse leto pet dni v tednu. 
Šolsko leto traja od 01. septembra do 31. avgusta naslednjega leta. 
Odpiralni čas za vse hiše se določi vsako leto z letnim delovnim načrtom glede na potrebe 
vključenih otrok oziroma njihovih staršev. 
V primeru predvidene bistveno manjše prisotnosti otrok med prazniki, oziroma med 
poletnimi počitnicami v mesecu juliju in avgustu, se po predhodnem zbiranju podatkov o 
prisotnosti racionalizira poslovanje v smislu združevanja oddelkov. O tem  starše obvestimo. 
Vrtec je dolžan organizirati dežurstvo med prazniki, če je iz vseh oddelkov prisotnih vsaj 7 
otrok.  
Okvirni dnevni red je obešen v vseh hišah, ob različnih situacijah pa se oddelek lahko 
prilagaja potrebam otrok. 
 

 
 
 
VPIS in izpis OTROK iz vrtca 
 
Otroke sprejemamo v vrtec na osnovi prijave Vloga za vpis, ki jo starši oddajo v času 
razpisanega termina za redni vpis v vrtec pri socialni delavki. Novince sprejemamo v vrtec 1. 
septembra, med letom pa le v primeru prostih mest v oddelkih ali v primeru, da se v soglasju 
z ustanoviteljem odpira nov oddelek med šolskim letom. 
O sprejemu v vrtec odloča Komisija za sprejem otrok po določenih kriterijih v skladu s 
Pravilnikom o sprejemu otrok v občini Šentjernej. Starši o sprejemu prejmejo pisno obvestilo 
in podpišejo Dogovor o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.  
V mesecu juniju imajo starši novincev prvo srečanje, na katerem dobijo še dodatne 
informacije v zvezi s sprejemom otrok v vrtec. 
Premestitve med letom iz ene lokacije na drugo so praviloma  mogoče le ob začetku novega 
šolskega leta, med letom pa le v soglasju  s starši.  
Če starši želijo otroka dokončno izpisati iz vrtca, izpolnijo izjavo, ki jo dobijo na upravi vrtca 
ali na spletni strani in jo oddajo vsaj 15 dni pred koncem meseca, ko otrok še obiskuje vrtec. 
Prav tako je mogoče ob predložitvi zdravniškega potrdila uveljavljati znižano plačilo vrtca za 
določen čas, v skladu z veljavnim sklepom občine, ki je zavezanka do poplačila cene 
programa vrtca. 
 
 
 
 



PROGRAMI 
 
Vsebinska predstavitev programov 
Program je zasnovan na ciljih in smernicah predpisanega nacionalnega programa - 
Kurikuluma za vrtce, vendar tako, da so upoštevane splošne razvojne značilnosti otrok, 
specifičnosti skupine, otrokovi interesi in njihova močna področja. 
Naše osnovno vodilo je ustvarjanje toplih in prisrčnih odnosov med vsemi sodelujočimi, 
vzgajanje za razvijanje vrednot ter spodbujanje razvoja tistih karakteristik, ki jih bo otrok 
potreboval skozi vso življenjsko dobo  in hkrati skozi stalno spreminjajoči se čas. 
To so sposobnosti razvijanja najrazličnejših kompetenc, odzivanja na hitre spremembe, 
izbiranje in odgovorno sprejemanje svojih odločitev, reševanje problemov, razvijanje bralne 
kulture, ustvarjalnosti, domiselnosti in iznajdljivosti, razvijanje zanimanja zavzetosti za 
družbeno in naravno okolje, ob vsem tem pa skrbeti za svoje zdravje z zdravo prehrano in 
dovolj gibanja. Ob vsem naštetem preko učnega procesa tako otrok dozoreva na čustvenem, 
socialnem gibalnem in intelektualnem področju. 
Program dela pripravljajo vzgojiteljice vsako šolsko leto, za vsako skupino posebej. Podlaga 
za načrtovanje pa so jim načela in cilji predpisani v nacionalnem Kurikulu. Z delom v skupini 
so starši seznanjeni na prvem roditeljskem sestanku. Delo se načrtuje tematsko ali projektno. 
Starši imajo dolžnost in pravico pregledati, kaj se v skupini dogaja in s tem pridobijo 
možnost, da se o vsebini pogovarjajo, jo nadgrajujejo, ponudijo svoje sodelovanje ter na tak 
način postajajo sooblikovalci dela v skupini. 
 

 
 
DNEVNI PROGRAM (od 6 do 9 ur) 
Vzgojno delo poteka v: 

- homogenih oddelkih, kamor so vključeni otroci v starostnem razponu enega leta, 
- heterogenih oddelkih, kamor so vključeni otroci prvega ali drugega starostnega 

obdobja, 
- kombiniranih oddelkih, kamor so vključeni otroci prvega in drugega starostnega 

obdobja. 
 
V dnevnem programu nudimo tri obroke hrane: ZAJTRK, MALICO in KOSILO. 
 
 



Poleg osnovnega  programa, ki traja 6–9 ur dnevno, potekajo v  vrtcu še naslednji programi: 

 Program namenjen otrokom s posebnimi potrebami je program namenjen otrokom s 
težavami v razvoju. Za otroke se pripravi individualni načrt. Za program in dogovarjanje z 
ustreznimi službami za pomoč je zadolžena svetovalna delavka. 

 Program uvajanja otrok v vrtec. Vsi otroci, ki prihajajo prvič v vrtec, imajo možnost 
postopnega uvajanja. To je pravica otrok in dolžnost staršev. Postopek uvajanja otroka v 
vrtec je odvisen od otroka, njegovih potreb, navad, socialnih izkušenj … Vzgojiteljica v 
uvajalnem obdobju svetuje staršem kdaj, kako in za koliko časa naj starši pustijo otroka 
samega.  

 
OBOGATITVENE IN DODATNE DEJAVNOSTI 
Vsebinska popestritev osnovnega programa so obogatitvene in dodatne dejavnosti. 
Obogatitvene dejavnosti potekajo v okviru poslovalnega časa v skladu z zmožnostmi za 
njihovo izvajanje in v skladu  stroko (razvojno primerne). Načrtujejo jih strokovni delavci in so 
skladne s cilji Kurikuluma za vrtce. Izvajajo se v obliki delavnic ali projektov v času otrokovega 
bivanja v vrtcu. Obogatitvene dejavnosti so za starše brezplačne, prispevajo samo za stroške 
prevozov ob sodelovanju na prireditvah izven kraja in zagotavljajo spremstvo. Izjema je 
dejavnost Telovadimo skupaj, ki poteka v popoldanskem času od novembra do marca v 
telovadnici osnovne šole Šentjernej. Naj naštejemo nekaj obogatitvenih dejavnosti (vsako 
leto se spreminjajo v skladu z Letnim delovnim načrtom oddelka in vrtca).  
Dodatne dejavnosti se organizirajo v skladu z željami in interesi staršev. Vse dodatne 
dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, so plačljive. Praviloma se izvajajo izven prostorov 
vrtca po poslovalnem času enote. 
 
 
 
NAŠE DELO S STARŠI 
Starši so sestavni del življenja in dela v vrtcu. Naša prizadevanja so usmerjena v prijazno in 
kvalitetno medsebojno komunikacijo. Skupaj s starši se trudimo plesti nit medsebojnega 
zaupanja, kajti le partnerski odnos je porok za uspešno sodelovanje v prid zdravega 
otrokovega razvoja in napredka. 
 
Oblike sodelovanja so formalne in neformalne. Formalne so namenjene medsebojnemu 
obveščanju glede strokovnega razvoja otrok (rod. sestanki, pogovorne urice). 
Neformalne pa so namenjene srečanju otrok, staršev, starih staršev in strokovnih delavcev v 
oddelku. Načrtovane so v začetku šolskega leta v dogovoru s starši. Potekajo v obliki 
delavnic, pohodov, izletov, raznih ogledov, športnih aktivnosti, … 
 
V vrtcu deluje Svet staršev z namenom, da bi bili starši čim bolje informirani o delovanju 
vrtca, da bi kreativno pomagali pri izpeljavi letnega delovnega načrta, hkrati pa imajo 
možnost vodstvo vrtca seznanjati z željami, kritikami in pobudami. 
 
 
 



 
 
PRAVICE 
 
Pravice staršev in otrok (določenih v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih). 
 
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V 
demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki (v 
nadaljnjem besedilu starši). 
Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne 
glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in 
duševno konstitucijo. Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na 
določenem področju. 
Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoča brez upoštevanja razlik in 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. 
 
Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke, do obveščenosti o 
življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih 
podatkov. 
Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno 
avtonomnost vrtca.  
 

 
 
 



OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA SO:   
 

 da se zanimajo za otrokovo vzgojo in razvoj ter da sodelujejo z vzgojnim osebjem 
vrtca; 

 da redno izpolnjujejo vse obveznosti (plačevanje oskrbnine, …); 

 da posredujejo podatke o tem, kje so dosegljivi v primeru nujnih sporočil: naslov, 
telefonska številka v službi in doma; 

 da pred vstopom v vrtec z otrokom opravijo zdravniški pregled in prinesejo  
zdravniško potrdilo svojemu vzgojitelju v oddelek prvi dan uradnega vstopa v vrtec; 

 da vzgojitelja opozorijo na morebitne zdravstvene posebnosti otroka; 

 da v vrtec pripeljejo le zdravega otroka, saj se bolan otrok slabo počuti, obenem pa 
ogroža zdravje drugih otrok; 

 da obvestijo vrtec o nalezljivih obolenjih otroka; 

 da otroka pripeljejo in odpeljejo iz vrtca. Otrok lahko pride in odide iz vrtca le v 
spremstvu staršev. Ob prihodu in odhodu se morajo javiti vzgojitelju. Le v izjemnih 
primerih in če ima dovoljenje staršev, lahko otroka odpelje druga polnoletna oseba. 
Strokovna delavka mora biti s tem seznanjena. V izrednih primerih so spremljevalci 
pri odhodu iz vrtca lahko tudi mladoletne osebe, starejše od 10 let, če to s podpisom 
dovolijo starši; 

 da spoštujejo pravila, ki zagotavljajo varnost vseh, ki bivajo v vrtcu. V vrtec ni 
dovoljeno prinašati stvari, ki bi lahko ogrozile zdravje ali varnost otrok. V primeru, da 
vzgojiteljica oceni, da predmet predstavlja nevarnost za zdravje in varnost otroka in 
ostalih varovancev, lahko predmet odvzame. Prav tako naj otroci ne nosijo 
dragocenih predmetov (nakit), ker vrtec zanje ne odgovarja; 

 da poskrbijo za udobno in varno obleko ter obutev otrok, ki jih ne ovira pri igri, 
raziskovanju in učenju; 

 da spoštujejo osebno integriteto delavcev vrtca in vrtca kot institucije. 
 

 
 
 



 

Pripravila in uredila: Ana Srpčič 

Likovni izdelki: otroci Vrtca Čebelica 

Šentjernej 

Fotografije: arhiv Vrtca Čebelica Šentjernej 

 

 

 


