
1PUBLIKACIJA

VRTEC

SEŽANA
VRTEC SEŽANA
JOŽETA PAHORJA 1
6210 SEŽANA
Tel.: 05 731 02 20
Fax: 05 731 02 26
e-pošta: vrtec.sezana@guest.arnes.si
www.vrtec-sezana.si



2

ORGANIZIRANOST VRTCA

Vrtec Sežana so ustanovile Občine Divača, Hrpelje-
Kozina, Komen in Sežana. 
Vrtec deluje na dvanajstih lokacijah:
Občina Sežana – enote Sežana, Lehte Sežana, Dutovlje, 
Tomaj, Lokev in Povir
Občina Divača – enoti Divača in Senožeče
Občina Hrpelje-Kozina – enoti Hrpelje in Materija
Občina Komen – enoti Komen in Štanjel

UPRAVA VRTCA 

Naslov: Ulica Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana
Spletna stran: www.vrtec-sezana.si/
Telefon: +386 5 7310 220
e-pošta: vrtec.sezana@guest.arnes.si
Ravnateljica vrtca: +386 5 7310 222
Računovodstvo: +386 5 7310 228 
Organizator prehrane in zdravstveno-higienskega 
režima: +386 5 7310 234 

TEMELJNE NALOGE VRTCA SO:
pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka,

izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok,
ustvarjanje pogojev za optimalen

razvoj vsakega otroka.
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Vrtec je za otroka pomemben življenjski 
prostor, kjer se dogajajo zanimive, 
razburljive in pravljične stvari . V javnem 
zavodu Vrtec Sežana pripravljamo pestre 
vzgojno-izobraževalne programe na 
različnih področjih , tako da imajo otroci 
možnost pridobivati izkušnje in razvijati 
različne kompetence . Otrokom nudimo 
možnost za optimalen razvoj, staršem pa 
pomagamo pri celoviti skrbi za otroka.
S sodelovanjem z različnimi deležniki v 
okolju uresničujemo poslanstvo vrtca in 
tako omogočamo otrokom dobro počutje, 
sprejetost in varnost v našem vrtcu.

Ravnateljica: 
Radica Slavković
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Občina SEŽANA
ENOTA SEŽANA
Ul. Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana 
+386 5 73 10 220

ENOTA LEHTE
Regentova 1, 6210 Sežana 
Stari del: + 386 5 73 10 229
Novi del: + 386 5 73 10 237, 
Novi del: + 386 5 73 10 231

ENOTA DUTOVLJE
Dutovlje 136, 6221 Dutovlje
+386 5 73 18 294

ENOTA LOKEV
Lokev 124, 6219 Lokev
+386 5 73 18 298

ENOTA POVIR
Povir 24, 6210 Sežana 
+386 5 73 10 230 

ENOTA TOMAJ 
Tomaj 63, 6221 Dutovlje   
+386 5 73 18 295 

Občina DIVAČA
ENOTA DIVAČA
Kosovelova 24, 6215 Divača 
+386 5 73 18 292

ENOTA SENOŽEČE:
Senožeče 103 a, 6224 Senožeče 
+386 5 73 18 290

Občina HRPELJE-KOZINA
ENOTA HRPELJE
D. B. Brkina 4, 6240 Kozina 
+386 5 68 90 240

ENOTA MATERIJA
Bač 28 a, 6242 Materija
+386 5 68 90 242 

Občina KOMEN
ENOTA KOMEN
Komen 61 b, 6223 Komen 
+386 5 73 18 296

ENOTA ŠTANJEL 
Štanjel 75, 6222 Štanjel 
+386 5 73 18 299
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VRTEC SE PREDSTAVI
Vrtec Sežana je samostojen javni zavod za predšolsko 
vzgojo in opravlja javno veljavni program za predšolske 
otroke. Program je sprejet na način in po postopku, kot 
je določeno z zakonom. Strokovna podlaga za vzgojno-
izobraževalno delo v vrtcu je Kurikulum za vrtce. To je 
nacionalni dokument, ki je bil sprejet marca 1999 na 
Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.
Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih 
obdobjih:

     • prvo starostno obdobje: 
otroci v starosti od enega do treh let 
  
   • drugo starostno obdobje: 
otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo

Vrtec Sežana izvaja dejavnost od ponedeljka do petka vse 
leto, razen v enotah Tomaj, Povir in Materija, ki so v času 
šolskih počitnic zaprte. Vrtec Sežana določi poslovalni 
čas za posamezno enoto v začetku šolskega leta. 
Delo načrtujemo za vse dneve v letu, tudi v času šolskih 
počitnic. V vseh enotah vsi zaposleni skrbimo za dobro 
počutje otrok, prav tako pa skrbimo tudi za njihovo 
varnost in jim ponujamo raznovrstne izkušnje ter 
znanja za njihov optimalen razvoj. Naše strokovno delo 
je naravnano tako, da je v njem opažen vsak otrok in da 
pridobiva na samozavesti ter pozitivni samopodobi.
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VRSTE PROGRAMOV
Celodnevni program
• prvo starostno obdobje (otroci od 1. do 3. leta starosti), 
štirje obroki hrane
• drugo starostno obdobje (otroci od 3. do 6. leta starosti), 
trije obroki hrane. 

Poldnevni program in poldnevni program s kosilom 
se organizirata le, če je vpisanih dovolj otrok za      
oblikovanje samostojnega poldnevnega oddelka.

Prilagojen program 
se izvaja v »razvojnem« oddelku vrtca v enoti 
Sežana.

Brezplačno uvajanje novincev
Otrokom, ki jih starši prvič vpišejo v vrtec, nudimo 
štiridnevno brezplačno uvajanje 
od 9:30 do 11:00 ure. Otroci in starši v tem času 
spoznajo ustanovo, dnevno rutino, prostor in 
navežejo prvi stik z delavci vrtca. 

Igralne urice
Namenjene so otrokom, ki niso vključeni v vrtec,  
o točnem datumu izvedbe pa obvestimo javnost 
preko javnih medijev in plakatov.

 KAJ NUDIMO – VSEBINA
Organizirana predšolska vzgoja dopolnjuje družinsko 
vzgojo in nudi otroku pomembne izkušnje in znanja, ki jih 
v družini ne more dobiti. Poznavanje zgodnjega razvoja 
otrok, tako na spoznavnem kot na socialnem, čustvenem 
in gibalnem področju, omogoča ustvarjanje spodbudnega 
okolja, v katerem se malčki in malčice učijo. Trudimo 
se izvajati kvalitetno vzgojo in izobraževanje v skladu s 
Kurikulom za vrtce. Kurikulum za vrtce je nacionalni 
dokument, ki ob ustrezni strokovni izpeljavi zagotavlja 
kakovost predšolske vzgoje v vrtcih. Letni delovni načrt 

(LDN) je dokument, ki nam služi 
kot vodilo delovanja vrtca za celo 
šolsko leto. V njem so zastavljeni 
cilji in naloge, opredeljeni so 
programi in dejavnosti, kot 
tudi organizacija in ustvarjanje 
pogojev za nemoteno celoletno 
delo in življenje v vrtcu. 
Načrtovanje življenja v vrtcu 
vključuje vsa področja dejavnosti 
(gibanje, jezik, umetnost, družba, 
narava in matematika ) in 
povezavo med njimi, organizacijo 
prostora, počitka, hranjenja in 
drugih vsakodnevnih dejavnosti. 
Zaposleni se ravnamo po ciljih 
in načelih zapisanih v kurikulu, 
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ki usmerjajo naše odločitve in delovanje. Zavzemamo 
se za organizacijo takih dejavnosti, ki omogočajo otroku 
samostojnost, aktivno vlogo, iniciativnost, kreativnost 
in participacijo (starosti in razvojni stopnji primerno), 
učenje skozi igro in izkušnje. Otroci z nami načrtujejo in 
evalvirajo dejavnosti. Otroci sodelujejo tudi s predlogi in 
idejami, iz katerih izhajamo pri našem delu. Upoštevamo 
tako posameznike kot skupino, otrokom pa omogočamo 
možnost izbire (dejavnosti, prostora, materialov). Pri 
delu z otroki je velikega pomena tudi spodbujanje ugodne 
socialno-čustvene klime in spodbudno učno okolje. 
Za otroke pripravljamo kvaliteten reden program 
popestren z raznimi praznovanji (kulturnih in državnih 
praznikov, rojstnih dni, prihodov letnih časov, zaključkov 
šolskega leta, …) in obogatitvenimi dejavnostmi. 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 
So dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikul posameznega 
vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas, 
odvisno od izvedbenega kurikula enote, interesa otrok in 
želja staršev. Načrtujejo jih strokovni delavci vrtca in so 
skladne s cilji in načeli Kurikula za vrtce. Obogatitvene 
dejavnosti se izvajajo v okviru posameznega dne 
otrokovega bivanja v vrtcu v obliki delavnic ali projektov. 
Dejavnosti se lahko odvijajo v prostorih vrtca ali izven 
njega. Dejavnosti so za starše brezplačne, starši krijejo le 
stroške, ki so vezani na prevoze, vstopnine in podobno. 
Obogatitvene dejavnosti so opisane v Letnem delovnem 
načrtu vrtca. Med kakovostne obogatitvene programe 
vrtca sodi: Zeleni nahrbtnik, ki je projekt okoljske 
vzgoje in ga izvajajo strokovne delavke v sodelovanju 
z Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana 
in program Bralni palček, ki poteka v sodelovanju s 
Kosovelovo knjižnico Sežana, ter gledališki abonma, ki 
ga izvajamo v sodelovanju s Kosovelovim domom Sežana. 
Strokovne delavke vodijo tudi otroško folklorno skupino, 
planinski krožek, itd.  
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PROJEKTI 
Se izvajajo z namenom izboljšanja kakovosti dela z otroki. 
Vsebinsko se vežejo na razvojne cilje vrtca, ki so kot rdeča 
nit življenja in dela v vrtcu. Dosedanji uspešni projekti, ki 
so zagotovo dvignili kakovostno raven dela s predšolskimi 
otroki, so:
• EKO projekt – EKOŠOLA kot način življenja 
• Projekt Pollen-Fibonacci – zgodnje učenje naravoslovja
• Unicef projekti
• Gibanje Fit 4 kids
• Bralna pismenost 
• Projekt »Jezik in kultura okolja«
• Projekti v sodelovanju s fakultetami in društvi
• Igriva arhitektura
• Living landscape (mednarodni projekt) 

Projekti, ki so še aktualni in so s cilji in nosilci opredeljeni 
v Letnem delovnem načrtu vrtca, so: 
• inovacijski projekt Od doma v svet (projekt uvajanja 
tujega jezika)
• Gibanje Fit 4 kids (mednarodni projekt s področja 
gibanja)
• Etika in vrednote
• Pomahajmo v svet
• Samoevalvacija 
• Tradicionalni slovenski zajtrk 
• Varno s soncem
• Pasavček 
• Krogi prijateljstva (mednarodni projekt) 

Morebitni novi projekti so vsako šolsko leto opredeljeni v 
aktualnem LDN vrtca.
V vrtcu so ponujene tudi dodatne dejavnosti, ki  pa jih 
organizirajo zunanji izvajalci  v popoldanskem času in 
niso del dnevnega programa. Ti se razlikujejo po enotah 
vrtca.
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PREHRANA IN ZDRAVJE V VRTCU
Jedilnike pripravlja organizatorka 
prehrane, ki sledi prehranskim 
smernicam prehranjevanja otrok 
v tem starostnem obdobju. Naši 
jedilniki so zelo pestri in vsebujejo 
vsa živila iz prehranske piramide. 
Otrokom, ki imajo zdravniško 
potrdilo specialista (alergolog, 
itd.), nudimo tudi dietno prehrano, 
prilagojeno vsakemu posamezniku. 
V jedilnike vključujemo tudi razna lokalna in ekološka 
živila (sezonska zelenjava, mleko, kruh), kot tudi 
integrirana jabolka in med iz lokalnih kmetij.
Aktualne jedilnike tedensko objavljamo na naši spletni 
strani.
Ob pojavu infekcijskih obolenj upoštevamo navodila 
strokovnjakov, ob poškodbah pa z ustrezno izobraženim 
kadrom nudimo prvo pomoč. Skrbimo za visoko raven 
higienskega režima in izvajamo ukrepe za preprečevanje 
širjenja obolenj.

PRAVICE OTROK IN STARŠEV
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje 
temeljnih otrokovih pravic. Otrokove pravice zastopajo 
starši oz. njihovi zakoniti zastopniki.

Konvencija o otrokovih pravicah je temeljni dokument, 
ki uravnava naše delo z otroki.

OTROCI IMAJO PRAVICO: 
• da jim država zagotavlja možnost za optimalen razvoj, ne 
glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, 
narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo;
• do enakih možnost z upoštevanjem razlik;
• do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija 
življenja in dela v vrtcu;
• do vzgoje za strpnost, solidarnost in odgovornost;
• do svetovnonazorske nevtralne vzgoje;
• do postopnega razvijanja kritičnega duha, osebnih 
odločitev in avtonomne presoje.

STARŠI IMAJO PRAVICO:
• do vpogleda v program za skupino, v kateri je otrok;
• do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu;
• do zaščite osebnosti, s poudarkom na osebnih podatkih;
• do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja 
in dela v vrtcu in skupini;
• do soočanja v okviru pristojnosti;
• da so prisotni pri vzgojnem procesu po dogovoru z 
vzgojiteljico;
• do štiridnevnega brezplačnega uvajanja otroka pred 
vstopom v vrtec.
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OBVEZNOSTI STARŠEV SO:
• da se seznanijo z organiziranostjo in delavci vrtca;
• da podpišejo pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in 
obveznosti staršev in vrtca;
• da redno izpolnjujejo vse obveznosti (plačevanje 
oskrbnine …);
• da ob vstopu otroka predložijo vzgojiteljici potrdilo 
pediatra o zdravstvenem stanju otroka;
• da seznanijo vzgojiteljico s spremembami podatkov, ki 
jih potrebuje v korist otroka (telefon, naslov);
• da spoštujejo osebno integriteto strokovnih delavk/
delavcev in drugih delavk/delavcev vrtca in vrtca kot 
institucije.

VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC
Enkrat na leto, praviloma v 
mesecu februarju, objavimo 
razpis prostih mest v vrtcu 
za novo šolsko leto. V vrtec 
lahko vključimo otroke, ko 
dopolnijo starost enajstih 
mesecev in ko starši ne 
uveljavljajo več pravice do 
starševskega dopusta. V 
vrtec sprejemamo otroke 
tudi med letom, vendar le 
v oddelke, kjer so še prosta 
mesta v skladu z zakonsko 

določenimi normativi. Za vpis otroka v vrtec morajo 
starši izpolniti Vlogo za sprejem otroka, ki jo dobijo v 
vseh enotah vrtca ali na spletni strani vrtca. Na podlagi 
vaše vloge za sprejem vam vrtec odgovori, ali ste sprejeti, 
in sicer najkasneje en mesec pred datumom sprejema, ki 
ste ga navedli na vlogi. Oddana vloga še ne pomeni, da 
ste sprejeti v vrtec. V primeru, da trenutno ni prostora, 
boste o tem tudi obveščeni in uvrščeni na čakalno listo 
za sprejem, dokler se mesto za vašega otroka ne sprosti. 
Na vašo željo vam lahko ponudimo prosto mestu v drugi 
najbližji enoti, dokler se mesto ne sprosti v želeni enoti 
vrtca. Sprejeti ste šele takrat, ko vam pošljemo v podpis 
Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti 
staršev in vrtca. Če starši ne vrnejo podpisane pogodbe v 
določenem roku – najkasneje v petnajstih dneh –oziroma 
vrtca ne obvestijo o razlogih, zaradi katerih ne bodo 
otroka vključili v vrtec, se šteje, da so starši umaknili 
Vlogo za sprejem otroka v vrtec. V tem primeru morajo 
starši Vlogo za sprejem otroka v vrtec ponovno oddati, ko 
ga želijo vključiti v vrtec. Starši lahko uveljavljajo znižano 
plačilo z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, 
ki jo oddajo pristojnemu Centru za socialno delo – kjer 
ima starš stalno prebivališče. Na podlagi vloge pristojni 
Center za socialno delo izda odločbo o uvrstitvi v plačilni 
razred in o tem obvesti starše in vrtec. Otrok mora pred 
prihodom v vrtec opraviti zdravniški pregled. Zdravniško 
spričevalo morate oddati vzgojiteljici prvi dan prihoda 
otroka v vrtec. Če starši prvi dan vpisa ne prinesejo 
zdravniškega spričevala, otroka ne moremo sprejeti v 
vrtec. 
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PRVIČ V VRTEC  

Za lažje uvajanje otroka v vrtec vam priporočamo 
naslednje:
Otroka vključite v vrtec postopno, po programu uvajanja, 
ki traja 4 dni od 9:30 do 11 ure. Za uvajanje si vzemite 
dovolj časa, da se boste lahko otroku bolj in lažje posvetili.
Nekateri otroci se kmalu prilagodijo novim okoliščinam, 
nekateri pa potrebujejo več časa.
Otroci se lahko ob vstopu v vrtec odzivajo na ločitev od 
staršev z jokom, zahtevajo veliko pozornosti, odklanjajo 
hrano, potrebujejo tolažbo staršev in družbo vrstnikov ali 
postavljajo pogoje.
V času uvajanj se pogovorite z vzgojiteljico in jo seznanite 
z otrokovimi značilnostmi (otrokove prehranjevalne 
navade, najljubše igrače in igre, ritem spanja, zdravje 
…). Tudi sami se pozanimajte o vsem, kar vas zanima o 
bivanju otrok v vrtcu.
Otroka sprva ne puščajte dalj časa samega v vrtcu, saj 
mora postopoma premagati strah, da bo ostal sam. V 
vrtcu preživeti čas naj se postopoma vsak dan podaljšuje.
Otrok naj redno obiskuje vrtec, ritem prihodov in 
odhodov pa naj bo stalen (vsak dan enak).
Starši naj se držijo obljub, ki so jih otroku dali o času 
prihoda v vrtec, predvsem pa o odhodu iz vrtca, sicer bo 
otrok izgubil občutek varnosti in zaupanja in se bo v vrtcu 
počutil negotovega.
Jutranje poslavljanje od otroka naj ne bo predolgo, saj bo 

otrok ob tem začutil, da je staršem hudo in bo ločitev od 
njih še težja. 
Otroku dovolite, da prinese s seboj v vrtec svojo 
priljubljeno igračko ali kakšen drug predmet, s katerim se 
običajno potolaži.
V času uvajanja ne vnašajte dodatnih sprememb v 
otrokovo običajno življenje, saj bodo le-te otroka dodatno 
obremenjevale (npr. odvajanje od plenic, dude, itd.)
Zavedajte se, da so vaši občutki ob ločitvi od otroka 
običajni, vendar ste lahko prepričani, da imajo vzgojiteljice 
dovolj znanja in izkušenj, da ravnajo otrokovim potrebam 
in njegovim osebnostnim lastnostim primerno.
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Če želijo starši uveljavljati znižano plačilo, morajo 
izpolnjen obrazec (Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev) vložiti na pristojnem Centru za socialno delo. 
Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne oddajo, plačajo 
77 % ekonomske cene programa. Vlogo morajo vložiti v 
mesecu pred nameravano vključitvijo. Izdana odločba bo 
veljala s 1. dnem naslednjega meseca po vložitvi.
Vrtec bo staršem zaračunal akontacijo oskrbnine (35 % 
plačila od cene programa), dokler ne bo vidna odločba 
o znižanem plačilu vrtca na portalu MIZŠ. Ko vrtec 
prejme odločbo, bo staršem izdal poračun v enkratnem 
znesku. Starši se lahko z vrtcem dogovorijo za obročno 
odplačevanje.
Starši otroka iz vrtca pisno izpišejo najmanj 15 dni pred 
želenim datumom izpisa in s tem je izpis dokončen. Če 
ga izpišejo med šolskim letom, ga lahko ponovno vpišejo 
v vrtec šele po poteku šestih mesecev od izpisa. V tem 
primeru morajo starši Vlogo za sprejem otroka v vrtec 
ponovno oddati. Če starši vpišejo otroka v vrtec pred 
pretekom tega roka, so dolžni plačati za vsak mesec izpisa 
50 % cene programa. Upošteva se odločba pristojnega 
centra za socialno delo o uvrščenosti v dohodkovni 
razred (plačilni razred). V primeru, ko starši otroka 
izpišejo in ponovno vpišejo v času veljavnosti odločbe, 
ki so jo prejeli iz centra za socialno delo, se na podlagi 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev sklepa, 

da se odpovedujejo pravici do 
znižanega plačila vrtca. V tem 
primeru se staršem zaračuna 
polna cena (77 % cene 
programa).
Starši, ki so vpisali otroka 
za novo šolsko leto in želijo 
preklicati vpis, morajo to 
storiti najkasneje 15 dni pred 
sprejemom otroka v vrtec. Če 
tega ne storijo v navedenem 

roku, so dolžni plačati oskrbnino za prvi mesec, ko naj 
bi bil otrok vključen v vrtec. Preklic vpisa pomeni, da 
so starši že vrnili podpisano Pogodbo o medsebojnih 
obveznostih. V primeru preklica vpisa lahko starši otroka 
ponovno vpišejo v vrtec šele po poteku šestih mesecev 
od preklica, pri čemer morajo Vlogo za sprejem otroka v 
vrtec ponovno oddati. Če starši vpišejo otroka v vrtec pred 
pretekom tega roka, so dolžni plačati za vsak mesec izpisa 
50 % cene programa. Upošteva se odločba pristojnega 
centra za socialno delo o uvrščenosti v dohodkovni razred 
(plačilni razred).
Starši, za katere plačujejo občine Komen, Sežana, Divača 
in Hrpelje-Kozina razliko do polne cene programa, lahko 
uveljavljajo rezervacijo zaradi začasnega izpisa otroka 
enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta, in sicer 

PLAČILO VRTCA, VPISI, IZPISI OTROK
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za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju najmanj 
enega in največ dveh mesecev, ter v primeru 
bolezni, ko je otrok odsoten najmanj 21 delovnih dni 
zapored. V tem primeru je potrebno predložiti zdravniško 
potrdilo in izpolniti obrazec »rezervacija«. Izpolnjen 
obrazec za poletno rezervacijo morajo starši oddati 15 
dni pred želenim datumom pričetka rezervacije. Starši za 
čas rezervacije plačajo 50 % prispevka staršev določenega 
z odločbo centra za socialno delo, zmanjšanega za 
neporabljene stroške živil. 
Izpis otroka iz vrtca je potrebno pisno najaviti najmanj 
15 dni prej na obrazcu Izpis otroka, ki ga starši prejmejo v 
oddelku ali na upravi vrtca.

SODELOVANJE S STARŠI
Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja 
in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljico 
aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob 
upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca.
Roditeljski sestanki so organizirani sestanki s starši dva- 
do trikrat letno. Prvi sestanek je skupen za vse starše iz 
enot, ostali pa so organizirani po oddelkih. 
Govorilne ure  potekajo enkrat mesečno, lahko pa tudi 
po dogovoru s starši. Namenjene so individualnemu 
razgovoru med vzgojiteljico in starši. 

Igralni dan je namenjen  staršem in otrokom. Z igralnimi 
dnevi želimo omogočiti staršem in otrokom, da preživijo 
prijetno popoldne v vrtcu ob sodelovanju strokovnih 
delavk. Te aktivnosti potekajo izven delovnega časa 
vrtca in se izvajajo dva - do trikrat letno ob različnih 
priložnostih. Vključevanje staršev v vzgojni program 
poteka po dogovoru. V posameznih oddelkih bodo starši 
predstavili svoj poklic, hobije, itd. 
Šola za starše je namenjena vsem staršem vključenih 
otrok. Šolo organiziramo na podlagi vpisa staršev. Teme 
predavanj se vsako leto spreminjajo, glede na izražen 
interes staršev. Predavatelji so strokovnjaki iz različnih 
področij – psihologi, terapevti, pediatri, …
Kotiček za starše je namenjen različnim obvestilom za 
starše, revijam in različnim zanimivim člankom o vzgoji 
otrok, boleznih, itd.
Spletna stran vrtca www.vrtec-sezana.si
Obiščejo jo vsi, ki jih zanimajo novosti v našem 
vrtcu, jedilnik, ogledajo si lahko foto galerijo, 
poiščejo obrazce za vpis, rezervacijo in 
prerazporeditev. 
Oglasne deske pred vsako 
igralnico so namenjene 
sprotnim vsakdanjim 
obvestilom staršem.
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SVETOVALNA SLUŽBA VRTCA 
Svetovalno delo je namenjeno vsem otrokom, 
s poudarkom na preventivnem in razvojnem področju. 
Svetovalna delavka sodeluje v pogovorih in pri iskanju 
rešitev otrokovih posebnosti in težav. Dodatne strokovne 
pomoči so deležni otroci, ki pridobijo odločbo Komisije 
za razvrščanje. Starši se lahko posvetujete, če vas skrbi 
otrokov razvoj. Za pogovor se dogovorite po telefonu.

Svetovalni delavki: 

• Teja Čeh Svetina: +386 5 7310 239; 
e-pošta: teja.svetina@guest.arnes.si

• Marjeta Škrlj: 041 302 132
e-pošta: marjetadsp@gmail.com
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Spoštovanje, STRPNOST, razumevanje, zaupanje, strokovnost, zanesljivost, poštenost in 

pravičnost, sodelovanje, medsebojna pomoč,  humanost, skrb

za       sočloveka,     prijateljstvo,   odpravljanje strahu   pred   drugačnostjo,   integriteta,   kultura,    tradicija,  

delo  in    ustvarjalnost,   znanje    in   modrost, življenje,   narava,   zdravje    in   še   mnoge   druge,  so vrednote, 

ki  jih bomo  spoštovali in ŽIVELI pri našem delu    ter   jih   spodbujali   pri vseh, ki vstopajo v naš vrtec. 

VREDNOTE VRTCA SEŽANA

VIZIJA VRTCA SEŽANA

Naš vrtec je:
STROKOVEN- visoko usposobljen kader, ki se redno izobražuje, spremlja in uvaja novosti
ZAGOTAVLJA PESTRO PONUDBO- različni programi in obogatitvene dejavnosti
ODPRT NAVZVEN- do različnih institucij in ljudi
SODOBNO OPREMLJEN- igralnice in zunanje površine
OMOGOČA IZBIRO IN SPOŠTUJE DRUGAČNOST
Z DOBRO KLIMO- dobra organizacijo dela in dobrimi medsebojnimi odnosi
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OTROCI SO POVEDALI...

- najraje se igram s prijateljicami
- najlepše je, ko telovadimo

- v vrtcu sem ugotovila, da nam drevesa dajejo zrak in so 
naši prijatelji

- ful dobro je poleti, ko se igramo in špricamo z vodo 
- najlepše je zlaganje puzzlov

- v vrtcu je zelo dobro za jest
-  vesel sem bil, ko smo šli v vrtcu z 

avtobusom in vlakom na izlet
- v vrtcu imam veliko prijateljev

- imamo veliko različnih igrač
- najraje zidam hiše, avtomobile, 

letala iz lego kock
- rad igram na instrumente

- vrtec je lep
- vedno je nekaj novega na panojih

- v vrtu se veliko smejimo
- rad se igram v mivki, naredil sem 

grad
- beremo veliko pravljic

- radi rišemo s flomastri, barvami in čopiči
- raje bi počival zjutraj kot po kosilu

- gremo tudi v veliko telovadnico pri šoli in 
atletsko stezo

- raziskujemo našo okolico, gremo pogledat tudi na 
računalnik
- radi se igramo v kotičku, kjer imamo veliko oblek in 
čevljev od odraslih
- gremo na sprehod tudi, ko dežuje

- še posebej uživamo, ko je sneg, prinesemo 
rezervna oblačila in se kepamo

- na ploščadi se vozimo s kolesi, ki 
jih pripeljemo od doma

- izdelujemo lutke, šivamo
- moti me, ko kričimo, ko 
smo glasni
- MENE JEZI, ČE ME PRIDEJO 
STARŠI ISKAT PREZGODAJ
- punce več jokajo kot fantje
- skupaj gremo v gledališče, od 

daleč se pripeljejo z avtobusom
- na koncert gremo v glasbeno šolo, 

tam je veliko ozkih stopnic
- ogledali smo si razstavo na 

srednji šoli – Ledena dežela
- v novem vrtcu imamo tudi ladjo na igrišču in to 

ta pravo gusarsko
- včasih sem tudi žalostna, ker bi bila rada doma


