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NAJ OTROCI 

V našem vrtcu je vsak otrok 
na svoj način naj: 

Gašper je najstarejši, 
Peter je največji, 

Nejc je najmočnejši, 
Lara je najpametnejša, 
Danilo je najglasnejši, 

Martin je najtišji, 
Joni je najhitrejša, 

Lan je najpočasnejši, 
Barbara je najspretnejša, 

Nika je najbolj ješča … 
In tako dalje in tako naprej. 

Danes otroci v vrtcu pričakujejo novega 
fantka. Sprašujejo se: 

Bo novi fantek starejši od Gašperja? 
Bo novi fantek večji od Petra? 

Bo novi fantek močnejši od Nejca? 
Bo novi fantek pametnejši od Lare? 
Bo novi fantek glasnejši od Danila? 

Bo novi fantek tišji od Martina? 
Bo novi fantek hitrejši od Joni? 

Bo novi fantek počasnejši od Lana? 
Bo novi fantek spretnejši od Barbare? 

Bo novi fantek bolj ješč od Nike? 
In tako dalje in tako naprej. 
Končno. Mamica je novega 

fantka pravkar pripeljala v vrtec. 
Teta Tatjana ga poboža po glavi 

in prijazno reče: »Dobrodošel med nami, Naj!« 
Naj? 

Najstarejši, največji, najmočnejši, 
najpametnejši, najglasnejši, najtišji, 

najhitrejši, najpočasnejši, najspretnejši, 
najbolj ješč? 

In tako dalje in tako naprej. 
Naj pač. 

(Cvetka Sokolov) 
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Za začetek … 

Bliža se september. V vrtcu se pripravljamo na novo šolsko leto. 

Pripravljamo se na otroke, starše, pospravljamo igralnice, vsaka 

stvar ima svoje mesto, pregledujemo igrače, knjige, prebiramo 

strokovno literaturo. Komaj čakamo, da vrata na stežaj odpremo 

novim začetkom, da se bo po vrtcu spet slišal otroški smeh, jok, 

besede navdušenja, vznemirjanja, da bomo šepetali, peli, si 

ogledovali, raziskovali. 

Strokovni delavci in vsi, ki delujemo v vrtcu za dobrobit otrok 

(hišniki, kuharice, perice, delavke v pisarnah), si predstavljamo, 

da se podobno dogaja doma med otroci in starši, starimi starši 

in mladimi družinami, pogovori o tem, kako bo steklo uvajanje, 

kako se bodo otroci ponovno vrnili med prijatelje, kako bomo 

vsi skupaj zaživeli v zaupanju, strpnosti, razumevanju, 

sprejemanju drug drugega. 

Otrokove pravice se v zadnjih desetletjih poudarjajo kot osnova 

predšolske vzgoje. V našem vrtcu uveljavljamo pristope, ki so 

osredinjeni na otroka, kar je skladno s konvencijo o otrokovih 

pravicah. Zavedamo se, da so najzgodnejša leta ključna za 

gradnjo osnov za učenje. Vsak otrok razume svoj svet in vsak na 

svoj način pristopa k procesu učenja. Pomembno je, da postane 

učenje smiselno za otrokovo življenje, da razvije pozitivna 

čustva, ohranja motivacijo, vključenost in napredek pri učenju. 

Pri tem je pomembno, kako se otrok uči, vzpostavlja kontakt z 

drugimi, kaj misli o sebi.  

Veliko skrb posvečamo dobremu počutju vsakega otroka. 

Želimo si, da je vsak otrok vključen v dogajanje, interakcije z 

otroki in odraslimi, dejavnosti. Da bi spodbujali in razvijali 

zmožnost sodelovanja. Da bi v vrtcu zagotovili bogato učno 

okolje, kar sproža radovednost, željo po raziskovanju. 
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Naj dnevi minejo v sodelovanju in delu otrok in odraslih, 

skupnemu raziskovanju in navdihovanju!  

V procesu vzgoje in izobraževanja imata pomembno vlogo 

otrokov dom in družina. Družina je bistvena pri zagotavljanju 

čustvene dobrobiti in dobrega počutja vsakega otroka. V našem 

vrtcu je osnovno vodilo pri delu spoštovanje otrok in njihovih 

družin, na ta način osmišljamo učenje in ga naredimo 

pomembnega. Hkrati imamo pred očmi dejstvo, da se vsak 

človek razvija in uči na različen način in različno hitro. 

Dragi starši! 

Zavedamo se, da je vloga družine v razvoju predšolskega otroka 

najpomembnejša in je vrtec dopolnitev družinske vzgoje. Želimo 

si, da bi stopali skupaj, nudili otroku veliko izzivov, aktivnosti, 

interakcij, kar bo vse pripomoglo k dobremu počutju in dobremu 

mnenju o sebi. 

Zaposleni Vrtca Sežana odgovorno in spoštljivo do otrok, družin 

in lokalnega okolja vstopamo v novo šolsko leto! 

 

                                                                                                                            

Ravnateljica 

Teja Čeh Svetina  
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„Naša naloga je, zahvaljujoč kreativnosti, 
pomagati otrokom, 

da se povzpnejo na svojo lastno goro. 
In to čim više, kot je mogoče. 

 
Nihče ne more narediti več od tega." 

 

(L. MALAGUZZI, The Hundred Languages of Children) 
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PODATKI O VRTCU 

Vrtec Sežana 

Ulica Jožeta Pahorja 1 

6210 Sežana 

Telefon: +386 5 731 02 20 (uprava vrtca) 

Poslovni čas pisarne: od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00. 

Uradne ure: ponedeljek 8.00–12.00 

                      sreda 12.30–15.00 

                      četrtek 12.30–15.00 

Pošto za Vrtec Sežana lahko vedno oddate tudi v poštni 

nabiralnik enote Sežana.   

Spletna stran: www.vrtec-sezana.si 

Elektronski naslov: vrtec.sezana@guest.arnes.si 

Matična številka: 5210437000 

Transakcijski račun: SI56 011006008334360 

ID za DDV: SI93785046  
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ORGANIZIRANOST VRTCA 

Ustanovitelji Vrtca Sežana  

Vrtec Sežana so ustanovile Občina Divača, Občina Hrpelje - 

Kozina, Občina Komen in Občina Sežana z Odlokom o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec 

Sežana (Uradni list RS, št. 18/1999), z dne 25. 3. 1999. Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana je bil objavljen v 

Ur. l. RS št. 107/2007 z dne 23. 11. 2007. Odlok o spremembi 

Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Vrtec Sežana je bil objavljen v Ur. l. RS št. 57/2010 z dne 16. 7. 

2010. Vrtec Sežana je javni vrtec. 

Upravljanje vrtca 

Vrtec Sežana upravljata ravnateljica in Svet zavoda Vrtca 

Sežana (v nadaljevanju Svet). Svet je sestavljen iz treh 

predstavnikov ustanovitelja, treh predstavnikov staršev in 

petih predstavnikov vrtca. Predstavnike staršev v Svet vrtca 

Sežana izvoli Svet staršev vrtca, ki je sestavljen iz predstavnikov 

staršev vsakega oddelka.  

Strokovni organi vrtca 

Strokovna organa Vrtca Sežana sta vzgojiteljski zbor in 

strokovni aktiv vzgojiteljev. Vzgojiteljski zbor, ki ga sestavljajo 

vsi strokovni delavci vrtca, obravnava in odloča o strokovnih 

vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom ter 

druge naloge v skladu z zakonom. 
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Strokovne aktive vzgojiteljev sestavljajo vzgojitelji predšolskih 

otrok in vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev, 

ki vodijo oddelke istega starostnega obdobja. Strokovni aktivi 

obravnavajo vzgojno delo, dajejo predloge vzgojiteljskemu 

zboru za izboljšave vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo 

pripombe staršev in opravljajo druge strokovne naloge 

določene v letnem delovnem načrtu. 

Enote vrtca 

Vrtec ima dvanajst enot. Enote so raznolike, ene so obdane z 

naravo – gozdovi, travniki in gmajnami, kar predstavlja 

posebno vrednoto; druge so v samem mestnem središču. Vizija 

dela v vseh enotah je skupna, vendar pa ji v vsaki enoti sledimo 

na drugačen način, preko različnih vsebin in metod dela. Tako 

si vsaka enota lahko ustvarja lastno identiteto. Prav zato nas 

skupni projekti bogatijo in povezujejo, programi posameznih 

enot pa spodbujajo pestrost življenja v našem vrtcu. 

Vrtec Sežana izvaja dejavnost od ponedeljka do petka vse leto. 

V enotah z manj oddelki se v času šolskih počitnic in mostov 

otroci združujejo v večje enote. Vrtec Sežana določi poslovni 

čas za posamezno enoto v začetku šolskega leta. Delo 

načrtujemo za vse dneve v letu, tudi v času šolskih počitnic.  
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OBČINA SEŽANA 

ENOTA SEŽANA 

Ulica Jožeta Pahorja 1 

6210 Sežana 

+386 5 731 02 20 

enota.sezana1@gmail.com 

Leta 1973 so se na Ulici Jožeta Pahorja 1 odprla vrata novega 

vrtca v Sežani. Do leta 2011 je bila to tudi največja enota Vrtca 

Sežana. V njej se danes nahaja 10 oddelkov drugega 

starostnega obdobja. Enota je razdeljena na tri vhode, ki imajo 

skupne garderobe. Poleg vrtčevskega igrišča in sprehodov po 

okolici, otroci s pridom izkoriščajo vse, kar jim nudi Sežana: 

oglede kulturnih prireditev in razstav, obisk pošte, banke, 

železniške in avtobusne postaje, igrajo se na travnikih, gozdnih 

površinah, medgeneracijsko sodelujejo s starejšimi občani, 

obiskujejo Kosovelovo knjižnico in še bi lahko naštevali.  

Strokovni delavci se trudijo, da se otroci in starši počutijo 

varno, sprejeto, opaženo – skratka tako, da jim vrtec in 

strokovni delavci ostanejo v lepem spominu, ko ga zapustijo. 

Na tej enoti je na vhodu C tudi uprava Vrtca Sežana. 

ENOTA LEHTE 

Regentova 1, 6210 Sežana 

Stari del: +386 5 731 02 29 

vtec.jasli@gmail.com 

Novi del: +386 5 731 02 37 

vrteclehte.sezana@gmail.com 

mailto:enota.sezana1@gmail.com
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Jasli so bile zgrajene iz občinskega samoprispevka KS Sežana in 
so bile za Sežano pomembna pridobitev. Ležijo v mirnejšem 
delu Sežane. Danes so jasli povezane z novim objektom – Lehte 
novi del. 
Za vse nas je bila otvoritev novega vrtca v Sežani pomemben 
dogodek. To je nov, sodoben vrtec in 26. 8. 2011 je bila v tej 
enoti svečana otvoritev. Vrtec, ki je novo lokacijo pridobil v 
Lehtah, je zgrajen po sodobnih standardih in ima 10 oddelkov, 
namenjenih otrokom prvega in drugega starostnega obdobja. 
Deset oddelkov z novo opremo, teraso in igriščem, ki ustreza 
vsem normativom, je za otroke in zaposlene nekaj posebnega. 
V naši enoti se nahaja tudi razvojni oddelek. 
Gre za enega lepših, boljših in funkcionalnih vrtcev na 
Slovenskem. Nova kuhinja omogoča pripravo 450 glavnih 
obrokov dnevno in je namenjena distribuciji hrane tudi za vrtec 
na stari lokaciji (Ulica Jožeta Pahorja 1), enotama Povir in Lokev 
ter enotama Dutovlje in Tomaj. 
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ENOTA LOKEV 

Lokev 124, 6219 Lokev 

+386 5 731 82 98 

vrtec.lokev@gmail.com 

Zgradba, v kateri danes posluje vrtec, je bila zgrajena leta 1930 

in to po požigu lesene barake, v kateri je deloval italijanski 

vrtec. Nahaja se v vaškem jedru, ki je tudi zgodovinsko zanimiv. 

V bližini se nahaja podružnična osnovna šola, znan vojaški 

muzej Tabor, lipa stara nekaj stoletij in druge znamenitosti. 

Oddelki se v enoti oblikujejo glede na število otrok. V enoti sta 

lahko glede na prostorske razmere največ dva oddelka. Vrtec 

se ponaša z lepim, velikim in urejenim igriščem, ki nudi veliko 

možnosti za izvajanje dejavnosti v vseh letnih časih. Prav tako 

tudi sama okolica nudi veliko možnosti za dejavnosti na 

prostem.  

Delo v vrtcu poteka v dobrem sodelovanju z okolico, šolo in 

vsemi institucijami v vasi ter seveda s starši otrok. 

ENOTA POVIR 

Povir 24, 6210 Sežana 

+386 5 731 02 30 

vrtec.povir@gmail.com 

Vrtec Povir je majhna, enooddelčna enota Vrtca Sežana. Svoje 

prostore je leta 1980 dobil v prostorih Zadružnega doma, 

katerega so krajani prostovoljno zgradili leta 1947. 

Vrtec je že od samega začetka dobro vpet v vaško življenje. 

Krajani se vrtčevskih otrok vedno razveselijo, povabijo jih na 

svoje dvorišče, kjer opazujejo domače živali, se pogovarjajo, 

izvejo kaj zanimivega itd. V veselem decembru obiščejo tudi 

mailto:vrtec.povir@gmail.com
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starejše vaščane ter jih razveselijo s čestitko in pesmijo.  

Velika prednost vrtca na vasi je vsekakor ta, da okolica otrokom 

nudi veliko možnosti za gibanje in raziskovanje v naravi. 

Vrtec skupaj s KD France Žiberna Povir pripravi vsakoletno 

novoletno prireditev s prihodom Dedka Mraza in prireditev ob 

materinskem dnevu. Ravno tako uspešno sodelujejo s Krajevno 

skupnostjo Povir, PGD Povir in športnim društvom.  

ENOTA DUTOVLJE 

Dutovlje 136, 6221 Dutovlje 

+386 5 731 82 94 

vrtec.dutovlje@gmail.com 

Objekt je bil zgrajen leta 1980, 1. februarja 1981 pa so se v 
Vrtcu Dutovlje prvič odprla vrata za številne generacije otrok. 
Vrtec stoji v neposredni bližini osnovne šole, kar s pridom 
izkoriščajo tako, da sodelujejo s šolo na različnih ravneh. V 
vrtcu so štiri skupine otrok prvega in drugega starostnega 
obdobja. 
Bližina travnikov, vinogradov, gozda in vasi omogoča otrokom 
nešteto možnosti za aktivno preživljanje časa z vrstniki in 
izvajanje dejavnosti v tako imenovanih naravnih učilnicah. Vsak 
otrok, ki je obiskoval vrtec v Dutovljah, pozna pot Janka in 
Metke, Kostanjeve kučke, kamniti most čez železnico ali pot v 
Skopo, kjer lahko opazuje ovce, konje in koze. Sproščeno 
gibanje, raziskovanje in opazovanje v naravnem okolju je del 
vsakdana, obenem pa je pomembno, da se otroci pri nas 
počutijo prijetno in varno, so starši zadovoljni in je vsem, ki se 
v vrtcu srečujemo, preprosto lepo. 



18 

 

ENOTA TOMAJ 

Tomaj 63, 6221 Dutovlje 

+386 5 127 74 80 

vrtec.tomaj@gmail.com 

Vrtec Tomaj se nahaja v osrčju zgornjega Krasa, v lepi kraški 

vasici Tomaj. Domujejo v prostoru Osnovne šole Tomaj. V tej 

hiši je rastel, se učil in pesnil Srečko Kosovel. Šola je zelo stara, 

njeni začetki segajo v leto 1870, sama stavba pa ja stara vsaj 

350 let. Vrtec Tomaj je pričel delovati v nedeljo, 9. marca 1980, 

v okviru praznika dan žena. Za obnovo prostora so veliko 

sredstev in prostovoljnega dela prispevali krajani sami, pa tudi 

občinska skupnost Otroškega varstva. Do junija 1981 je vrtec 

spadal pod Osnovno šolo Dutovlje, nato pa postal enota 

vzgojno-varstvene organizacije Sežana. 29. avgusta 2008 je 

vrtec dobil novo podobo, pridobili so garderobo, sanitarije in 

pisarno. V enoti vrtca se nahaja 1 oddelek. Otroci in strokovne 

delavke so zelo vpeti v življenje na vasi. 

  

mailto:vrtec.tomaj@gmail.com
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OBČINA DIVAČA 

ENOTA DIVAČA 

Kosovelova 24, 6215 Divača 

Pritličje: +386 5 731 82 92 

Prvo nadstropje: +386 5 127 74 83 

vrtec.divaca1@gmail.com 

Vrtec Divača stoji v samem centru Divače, neposredno ob 

osnovni šoli. Zgrajen je bil leta 2011 in je eden najsodobnejših 

vrtcev v Sloveniji. Je energetsko varčna stavba, s sodobnim 

prezračevalnim, grelnim in klimatskim sistemom. Čeprav je 

zunanjost stavbe na videz hladna, pusta, se ob vstopu v njeno 

notranjost začuti odprtost, svetlost in toplino. Toplino in 

barvitost vrtcu dajejo izdelki otrok in strokovnih delavk, ki z 

velikim veseljem ustvarjajo živahno in igrivo razpoloženje. Iz 

devetih igralnic se sliši živ-žav sproščenih in razigranih otrok. 

Vrtec je grajen v dveh nadstropjih, v pritličju so mlajši, v 

nadstropju pa starejši otroci. Spodnje štiri igralnice imajo vsaka 

svojo teraso. V pritličju je kuhinja, v kateri pripravljajo obroke 

tudi za šolarje. Vrtec je s podhodom povezan s šolo, ob vrtcu 

pa je igrišče, opremljeno z barvitimi otroškimi igrali in številnim 

mladim drevjem.  

ENOTA SENOŽEČE 

Senožeče 103a, 6224 Senožeče 

+386 5 731 82 90 

vrtec.senozece@gmail.com 

V enoti Senožeče delujejo tri skupine otrok, ena skupina prvega 
in dve skupini drugega starostnega obdobja. 

mailto:vrtec.divaca1@gmail.com
mailto:vrtec.senozece@gmail.com
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Vas Senožeče nudi z bogato stavbno kulturno dediščino in 
čudovito naravo v neposredni bližini vrtca veliko možnosti za 
igro, raziskovanje in učenje. Veliko možnosti za izvajanje 
dejavnosti na prostem, tako načrtovanih kot tistih spontanih, 
omogoča tudi dobro opremljeno igrišče vrtca z veliko teraso. 
Vrtec je umeščen v novejši del vasi, kjer v sosednji stavbi deluje 
podružnična Osnovna šola Senožeče. Dobro sodelovanje na 
mnogih ravneh omogoča otrokom blag prehod iz vrtca v šolo. 
Ob zavedanju, da je gibanje osnovna otrokova potreba, 
vsakodnevno koristijo odlične pogoje za športne dejavnosti, ki 
jih nudita dvorana Rudolfa Cvetka ter manjša šolska 
telovadnica. V Senožečah se otroci veselijo tudi prave zime, ki 
vsaj enkrat v letu natrosi snega. Takrat dneve načrtujejo in 
izpeljejo na prostem z igro na snegu, pohodi po zasneženem 
gozdu in sankanjem. 
 

OBČINA HRPELJE - KOZINA 

ENOTA HRPELJE 

Ulica Dragomirja Benčiča - Brkina 4, 6240 Kozina 

+386 5 689 02 40 

vrtec.hrpelje@gmail.com 

Vrtec v Hrpeljah leži v naselju, ki je bogato z naravnimi in 

kulturnimi značilnostmi. V bližini se nahaja naravoslovna učna 

pot s kalom in štirn'co, po kateri se z otroki večkrat odpravijo 

na sprehode in raziskujejo vse, kar jim okolica ponuja. V enoti 

je 10 oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja, vrtec 

pa so že dvakrat dograjevali, saj je v Občini Hrpelje - Kozina 

vedno več otrok. Igralnice imajo terase in skupno igrišče, kjer 

na barvitih igralih otroci razvijajo gibalne spretnosti. V vrtcu 

deluje tudi kuhinja, kjer pripravljajo obroke tudi za bližnjo 
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osnovno šolo. Strokovne delavke vrtca poskrbijo, da se otroci 

vključujejo v okolje in izkoristijo vse, kar jim mesto ponuja – 

obisk knjižnice, sodelovanje s šolo, ogled kulturnih in športnih 

prireditev ter obisk ostalih zanimivih institucij.  

ENOTA MATERIJA 

Bač pri Materiji 28c, 6242 Materija 

+386 5 689 02 42 

vrtec.materija@gmail.com 

Vrtec Materija se nahaja na obrobju Brkinov, ob glavni cesti 

Trst–Reka, v naselju Bač pri Materiji. Vrtec je v kraju že od leta 

1983, ko je začel delovati kot tovarniški vrtec Tovarne pletenin 

in konfekcije Sežana za potrebe svojih delavk in delavcev, pa 

tudi za otroke iz okoliških vasi. Leta 1993 je zaradi 

reorganizacije v tovarni začel delovati pod okriljem Vrtca 

Sežana kot ena njegovih enot. Leta 2020 so se preselili v 

novozgrajen vrtec, ki se nahaja v bližini gasilskega doma in 

vaškega igrišča. V vrtcu je prostora za dve skupini otrok.  

Ponašajo se z velikim in lepim igriščem, ki nudi veliko možnosti 

za izvajanje različnih dejavnosti. Znani so tudi po dobrem 

sodelovanju z okoljem in starši otrok, ki obiskujejo vrtec. V 

vrtcu se vsi – otroci in osebje – počutijo zelo lepo in sproščeno. 

Njihova vrata so vedno odprta za vse, ki jih želijo obiskati in 

pokukati v vrtčevski vsakdan. 
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OBČINA KOMEN 

ENOTA KOMEN 

Komen 61b, 6223 Komen 

Igralnice 1, 2, 3: +386 31 769 602 

Igralnici 4, 5: +386 5 731 82 96 

vrtec.komen@gmail.com 

Vrtec Komen stoji v neposredni bližini osnovne šole, nekoliko 

odmaknjen od naselja Komen, v naravnem okolju, kjer imajo 

otroci možnost nenehnega stika tako z naravo kot tudi z 

okoljem in možnost spoznavanja le-tega. 

Septembra 2013 je vrtec doživel temeljito prenovo in dozidavo 
prvotne stavbe, v kateri je vrtec deloval vse od leta 1977, ko je 
bil zgrajen s samoprispevkom občanov vasi Komen, Divči, Sveto 
in Preserje. Od tedaj je v vrtcu pet oddelkov – dva oddelka 
prvega starostnega obdobja in trije oddelki drugega 
starostnega obdobja. V neposredni bližini vrtca so leta 2018 od 
Občine Komen pridobili travnik, na katerem so v sodelovanju s 
starši uredili in izdelali naravne kotičke za igro na prostem.  
Ker se zaposleni v vrtcu zavedajo svoje naloge in pomembnosti 
vključevanja v okolje, program bogatijo tako, da vabijo zunanje 
sodelavce, da predstavijo kraj, življenje, poklice … Se 
povezujejo in lepo sodelujejo prav z vsemi društvi in 
ustanovami, ki delujejo v njihovi bližini. 
Želja strokovnih delavk je, da bivanje v vrtcu izpolni 
pričakovanja otrok in staršev ter se vtisne v spomin kot prijetna 
izkušnja, polna bogatih spominov in začetkov vseživljenjskega 
učenja.  
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ENOTA ŠTANJEL 

Štanjel 75, 6222 Štanjel 

Igralnici v vrtcu:+386 5 731 82 99 

Igralnica na šoli: +386 41 302 136 

vrtec.stanjel@gmail.com 

Štanjel, naselje znano po srednjeveškem mestecu na griču, je 
tudi kraj, kjer se nahaja Vrtec Štanjel. Pod gradom, kot ga 
imenujejo domačini, je vrtec v Štanjelu začel delovati v okviru 
Vrtca Sežana 1. septembra 1998 v začasno urejeni igralnici v 
prostorih stare šole. Oktobra 1999 pa se je preselil v novo 
zgrajeno stavbo, kjer je tudi osnovna šola. 
Vrtec ima dve igralnici s terasama. Ena je prilagojena za otroke 
prvega starostnega obdobja, druga pa za otroke drugega 
starostnega obdobja. Zaradi velikega števila vpisanih otrok in 
prostorske stiske je že več let odprt en oddelek tudi v prostorih 
šole. Pred vrtcem se razprostira lep travnik, na katerem je 
igrišče, kjer imajo otroci veliko možnosti za gibaje na prostem. 
Okolica vrtca pa prav tako nudi veliko možnosti raziskovanja in 
odkrivanja naravnih in kulturnih zanimivosti. 
Strokovne delavke se trudijo, da vrtec že ob prihodu v prostor 
otrokom in staršem vzbudi občutek topline, varnosti in 
prijaznosti ter skrbijo za dobro počutje in kvalitetno vzgojo 
otrok.  

mailto:vrtec.stanjel@gmail.com
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PODATKI O ZAPOSLENIH 

ravnateljica Teja Čeh Svetina 

vrtec.sezana@guest.arnes.si 

 +386 5 731 02 20 

pomočnica ravnateljice Melita Švagelj 

melita.svagelj@guest.arnes.si  

 +386 5 731 02 31 

pomočnica ravnateljice Jana Štok Pavlin 

jana.stok-pavlin@guest.arnes.si 

 +386 41 302 139 

pomočnica ravnateljice Marjeta Škrlj 

marjeta.skrlj1@guest.arnes.si 

 +386 51 369 085 

računovodstvo  

racuno.vrtsezana@guest.arnes.si 

 +386 5 731 02 28 

Alenka Černe (obračun plač, kadrovska služba) 

racuno.vrtsezana@guest.arnes.si 

 +386 41 302 131 

 

Ana Bažec 

(obračun plač, kadrovska služba) 

 +386 5 731 02 28 

Martina Kampuš (terjatve, izvršbe, javna naročila) 

martina.kampus@guest.arnes.si 

 +386 5 731 02 21 

poslovna sekretarka Lara Jankovič (obračun 
oskrbnin, vpisi/izpisi, splošne zadeve) 

lara.jankovic1@guest.arnes.si 

 +386 5 731 02 20 

svetovalna delavka Lucija Gerdevič 

lucija.gerdevic@guest.arnes.si 

 +386 41 302 132 

vzgojiteljica za zgodnjo obravnavo Tijana Zlobec 

tijana.zlobec1@guest.arnes.si 

 +386 5 731 02 38 

organizatorka prehrane in zdravstveno-
higienskega režima Mateja Šturm 

 +386 5 731 02 34 
 +386 41 675 867 

mailto:jana.stok-pavlin@guest.arnes.si
mailto:lara.jankovic1@guest.arnes.si
mailto:tijana.zlobec1@guest.arnes.si


25 

 

glavni kuhar Bojana Furlan  +386 41 302 137 
 +386 5 731 02 34 

kuhinja Lehte 

kuhinja.lehte@siol.net 

 +386 5 731 02 35 

kuhinja Hrpelje  +386 51 277 485 
 

kuhinja Divača  +386 41 302 140 
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VIZIJA IN POSLANSTVO VRTCA 

Temeljne naloge vrtca so pomoč staršem pri celoviti skrbi za 

otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter 

ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih 

sposobnosti. Pri tem upoštevamo pravice, ki so zapisane v 

Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, Konvenciji o 

otrokovih pravicah, Ustavi Republike Slovenije in drugih 

mednarodnih dokumentih. V vrtcu razvijamo vzgojno-

izobraževalno prakso, ki temelji na Kurikulu za vrtce in načelih 

inovativnega/spodbudnega učnega okolja v 21. stoletju, 

zagotavljamo višjo procesno kakovost vrtca ter optimalen 

razvoj in napredek vsakega otroka.  

Iz spoznanj nevroznanosti izhaja, da je zgodnje obdobje 

pomembno v razvoju in učenju, saj je živčni sistem 

najobčutljivejši na prisotnost ali odsotnost spodbud ter 

interakcij v okolju. To je pomembno z vidika zagotavljanja 

možnosti za zgodnjo kompenzacijo neugodnih okoljskih 

pogojev za razvoj in učenje otrok. Pomemben kompenzatorni 

dejavnik je zgodnja vključenost malčkov v kakovosten vrtec, v 

katerem so le-ti deležni široko oblikovanega kurikula.  

Vloga strokovnih delavcev v vrtcu je v pripravi spodbudnega 

učnega okolja – podpornega in spodbudnega ozračja, v 

katerem bodo otroci pridobivali znanje, spretnosti in navade, 

usvajali socialne veščine in pridobivali različne kompetence. 

Potrebno je individualno obravnavati vsakega otroka posebej 

in mu omogočiti napredovanje v skladu z njegovimi 

zmožnostmi. Strokovni delavci pri tem koordinirajo delo, 
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usmerjajo otroke k dejavnostim, svetujejo in pomagajo 

otrokom, da bodo zmogli sami. Za tako delo je nujno timsko 

sodelovanje in povezovanje znotraj oddelka ter med oddelki in 

enotami vrtca. V Vrtcu Sežana ohranjamo pozitivne elemente 

vsebinskih in organizacijskih rešitev ter vedno iščemo 

strokovne rešitve v tistih vidikih, ki spodbujajo kakovostno 

raven dela. 

 

 

  



28 

 

PROGRAMI ZA PREDŠOLSKE OTROKE 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

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, 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, podajajo predloge in ideje ter evalvirajo dejavnosti. 

Upoštevamo tako posameznike kot skupino, otrokom pa 

omogočamo možnost izbire (dejavnosti, prostora, materialov). 
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Pri delu z otroki je velikega pomena tudi spodbujanje ugodne 

socialno-čustvene klime in spodbudnega učnega okolja. 

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 v vrtcu razporejeni v naslednje oddelke: 

• homogene oddelke – vključeni so otroci v starostnem 

razponu enega koledarskega leta, 

• heterogene oddelke – vključeni so otroci različne 

starosti od 1 do 3 ali od 3 do 6 let, 

• kombinirane oddelke – vključeni so otroci prvega in 

drugega starostnega obdobja. 

Programi po trajanju 

• Vrtec Sežana, v skladu s Kurikulumom in Zakonom o 

vrtcih, izvaja različne programe. Dnevni program traja 

od 6 do 9 ur in vključuje štiri obroke prehrane v 

oddelkih prvega starostnega obdobja in tri obroke 

hrane v oddelkih drugega starostnega obdobja.  

• Igralne urice so namenjene otrokom, ki niso vključeni 

v vrtec. Otroci preko različnih medijev prejmejo vabila, 
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namen igralnih uric pa je druženje s sovrstniki in 

srečanje z vsebinami predšolske vzgoje. 

Poldnevni program in poldnevni program s kosilom se 

organizirata le, če je vpisanih dovolj otrok za oblikovanje 

samostojnega poldnevnega oddelka. 

Izvajanje programa za predšolske otroke s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo 

Strokovni delavci v vrtcu smo zavezani k temu, da otrokom s 

posebnimi potrebami omogočimo premagovanje 

vsakodnevnih dejavnosti s pomočjo strokovno usposobljenega 

kadra ter k sožitju in učenju sprejemanja drugačnosti. 

Posamezni otroci s specifičnimi težavami so vključeni v redne 

oddelke, kjer je potrebno pripraviti ustrezne pogoje za 

vključitev in integracijo. 

Pomoč otroku v oddelku nudijo strokovni delavci s pomočjo 

svetovalne službe vrtca, vzgojiteljice za dodatno strokovno 

pomoč, ravnateljice in pomočnic ravnateljice. Redno 

sodelujemo tudi z zunanjimi strokovnimi delavci (logoped, 

specialni in rehabilitacijski pedagog, inkluzivni pedagog, 

tiflopedagog in drugi po potrebi).  

Obogatitvene dejavnosti 

Obogatitvene dejavnosti se izvajajo znotraj dnevnih 

programov posamezne enote vrtca – izvajajo se občasno, 
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daljše ali krajše časovno obdobje, odvisno od izvedbenega 

kurikula oddelka, interesa otrok in želja staršev. Načrtujejo jih 

strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti 

strokovnih delavcev in so skladne s cilji in načeli Kurikula za 

vrtce in letnim delovnim načrtom. 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.  

Rumeni abonma poteka v sodelovanju s Kosovelovim domom 

Sežana. Otroci si ogledajo gledališke in filmske predstave v 

Kosovelovem domu v Sežani. Namenjen je otrokom leto dni 

pred všolanjem. 

Bralni palček poteka v sodelovanju s Kosovelovo knjižnico 

Sežana in starši v vseh enotah vrtca. Namenjen je otrokom, ki 

so v naslednjem šolskem letu šolarji. Projekt spodbuja 

družinsko branje, otrok pa ima nato možnost izbire, da 

pripoveduje o prebranem vsem otrokom v skupini, samo 

strokovnim delavkam ali manjši skupini otrok.  

Cicibanovi pohodi se izvajajo v vseh oddelkih.  
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PROJEKTI 

Kljub že tako pestri ponudbi dejavnosti v vrtcu vedno iščemo 

nove, drugačne možnosti sodelovanja in popestritve 

vrtčevskega vsakdana otrok. V ta namen sodelujemo v številnih 

projektih, ki lahko potekajo na nivoju vseh oddelkov, v 

posamezni enoti ali le v nekaterih oddelkih. Razlikujejo se tudi 

po času trajanja, kjer vedno upoštevamo interes in starost 

otrok v posameznem oddelku.  

Projekti, ki se izvajajo v vseh oddelkih 

Ekošola kot način življenja 

Mednarodni program Ekošola je največja mreža otrok in 

vzgojiteljev ter učiteljev, ki spodbuja sistematično izvajanje 

okoljskih vsebin in udejanjanje načel trajnostnega razvoja v 

izobraževalnih ustanovah. Vsebinsko bogate in zanimive 

aktivnosti so zasnovane tako, da jih je mogoče izvajati kot 

sestavni del, dopolnitev ali popestritev našega programa. Vrtec 

Sežana je že pred 14 leti za svoje delovanje na področju 

varovanja okolja pridobil zeleno zastavo, certifikat ekovrtca. 

FIT International  

Gre za projekt promocije gibalno-športne aktivnosti za zdravje 

otrok in mladostnikov ter izobraževalni program za strokovni 

kader vrtcev in osnovnih šol. Cilji se pokrivajo s cilji področja 

gibanja v Kurikulumu za vrtce in zagotavljajo zdrav in skladen 

razvoj otrok, večjo samozavest, pozitivno naravnanost in 
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ustvarjalnost. FIT pedagogika razvija in spodbuja ustrezne 

strategije poučevanja in učenja v gibanju. Učenje v gibanju ni 

premikanje ali športanje v igralnicah. Učenje v gibanju ima 

jasna nevroznanstvena in fiziološka izhodišča, je strokovna 

učna strategija, ki povezuje 10 znanstvenih področij in se 

imenuje FIT pedagogika. Projekt izvaja Barbara Konda, univ. 

dipl. fiziologinja, direktorica mednarodnega projekta FIT 

International. 

Mreža UNESCO šol in vrtec (ASPnet) 

Organizacija združenih narodov za izobraževanje, znanost in 

kulturo (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) je specializirana agencija Združenih narodov, 

ustanovljena s sprejetjem Ustave UNESCO v Londonu, 16. 

novembra 1945. Poslanstvo UNESCO je prispevati h gradnji 

miru, odpravljanju revščine, trajnostnemu razvoju in 

medkulturnem dialogu skozi naslednja področja delovanja: 

izobraževanje, znanost, kulturo, komunikacije in informacije. 

UNESCO si prizadeva: 

• doseči kakovostno izobrazbo (za vse in vseživljenjsko 

učenje);  

• mobilizirati znanja znanosti in politik (za trajnostni 

razvoj); 

• nasloviti nastajajoče družbene in etične izzive;  

• spodbujati kulturno raznolikost (medkulturni dialog in 

kulturo miru);  

• graditi vključujoče in na znanju temelječe družbe (z 

informiranjem in komuniciranjem);  

• doseči enakost spolov na vseh področjih delovanja.  
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V letu 2021 je Vrtec Sežana postali polnopravni člani mreže 

UNESCO ASPnet. Zgodovina mreže sega v leto 1992, včlanjene 

ustanove delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in 

sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za 

osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev 

naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma 

– planeta Zemlje. Delo vrtcev in šol temelji na štirih Delorsovih 

stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom 

optimalen razvoj:  

- Učiti se, da bi vedeli!  

- Učiti se delati!  

- Naučiti se živeti skupaj!  

- Učiti se biti! 
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Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk 

Tradicionalni slovenski zajtrk obeležujemo tretji petek v 

novembru. Njegov namen je skrb za zdrav življenjski slog, 

spoznavanje tradicionalnih slovenskih jedi ter zdrave prehrane 

in uporaba ekološko pridelanih živil iz lokalnega okolja. Živila 

so slovenskega izvora – med, mleko, maslo, kruh in jabolka. V 

vrtec povabimo predstavnike lokalne skupnosti, čebelarje ali 

pridelovalce različnih živil, ki otroke seznanijo s svojim delom 

in pridelavo lokalne hrane. 

Varno s soncem 

Namen projekta je otroke in odrasle opozoriti na pomen 

pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in 

vzgoja otrok k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju in s tem 

zmanjšanje možnosti za pojav kožnega raka. 

Projekti, ki se izvajajo v posameznih oddelkih v 

sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, Šolo za 

ravnatelje in Pedagoško Fakulteto  

Formativno spremljanje in inkluzivna paradigma v vrtcu 

Zavod RS za šolstvo je v šolskem letu 2020/2021 pričel z novo 

razvojno nalogo Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje. Vrtec 

Sežana je že sodeloval in uvajal formativno spremljanje v svojo 

prakso v preteklih letih, z novim projektom pa se bodo vzgojno-

izobraževalni zavodi med seboj povezali ter skupaj uvajali, 
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preizkušali, razvijali in poglabljali strategijo formativnega 

spremljanja. 

V razvojni nalogi bodo strokovni delavci razvijali pedagoško 

prakso, usklajeno z individualnimi potrebami in zmožnostmi 

otroka, ki temelji na formativnem spremljanju ter zagotavlja 

optimalen razvoj in učno uspešnost vsakega. Učitelji in 

vzgojitelji bodo spodbujali aktivno vlogo otrok pri učenju, 

učeče se vključevali v sooblikovanje učnega procesa ter jim 

omogočali medvrstniško sodelovalno učenje. Projekt in 

razvojna naloga poteka od septembra 2020 do avgusta 2023. 

Mreženje šol za kakovost 

Na področju predšolske vzgoje je pomembno spremljanje 

napredka vseh otrok na različnih področjih razvoja in učenja ter 

zagotavljanje vzpodbudnega, varnega učnega okolja in 

nudenje ustrezne podpore vsakemu posameznemu otroku pri 

razvoju in učenju. 

Profesionalno učenje vzgojiteljev poteka na različne načine, 

formalno in neformalno, individualno in skupinsko, v vrtcu in 

izven. Sodelovanje vzgojiteljev omogoča razvoj smiselnega 

učenja med njimi. Pomembno je, da vzgojitelj sam skrbi za 

svoje profesionalno učenje in delovanje, vrtec pa mu omogoči 

vrsto priložnosti profesionalnega učenja kot vseživljenjskega 

procesa. 
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Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-

umetnostno vzgojo (SKUM)  

V projektu Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-

umetnostno vzgojo (SKUM) razvijamo, preizkušamo in 

evalviramo didaktične pristope učenja in poučevanja v 

umetnosti in z umetnostjo. 

Namen projekta Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s 

kulturno-umetnostno vzgojo je pregnesti vrtce in šole z 

umetnostjo. V oddelke je vstopil umetnik, ne le kot občasni 

akter umetniških dogodkov, pač pa kot partner v vzgojno-

izobraževalnem procesu. To je tudi dodana vrednost projekta.  

Vsi, ki smo v stiku z otroki, lahko opazimo, kako se otroci čudijo 

barvam, zvoku, gibanju, podobam; s kako velikim zanimanjem 

preizkušajo in raziskujejo snovi in materiale, kako so zatopljeni 

v snovanje idej in se jim domišljija razvname ob nečem 

nepoznanem. Preprosto povedano, umetnost je 

strukturiranost tistega, čemur se otrok čudi – strukturiranost 

barv, zvoka, gibanja, idej, snovi in materialov, ki jo kot podobo 

prepoznamo v besedni umetnosti, glasbi, vizualni umetnosti, 

plesu ali gledališki predstavi.  

V Vrtcu Sežana smo se v okviru projekta SKUM osredinili na 

umetniška področja: ples, glasba in književnost. V projektne 

dejavnosti je vključenih sedem vzgojiteljic iz različnih enot 

vrtca. 
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Projekti, ki se izvajajo v posameznih oddelkih 

1. FIT4KID Network: evropski centralizirani multilateralni 

projekt 

2. Partnerstvo za ohranitev kraške suhozidne gradnje 

3. Projekti za trajnostni razvoj - Sobivanje 

4. Pasavček 

5. E-twinning  

6. Cici Vesela šola  

7. Naša mala knjižnica 
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SVETOVALNA SLUŽBA 

Strokovni delavci v vrtcu se trudimo, da staršem pomagamo in 

dopolnjujemo družinsko vzgojo. Prizadevamo si za kakovostno 

življenje predšolskih otrok. Ob prihodu otroka v vrtec, se 

odprejo nove poti sodelovanja med starši in vrtcem, ki 

vključuje tudi svetovalno delavko vrtca. 

Svetovalna služba nudi strokovno podporo strokovnim 

delavcem, otrokom in njihovim družinam. Vključuje se v 

kompleksno reševanje psiholoških, pedagoških in socialnih 

vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu. Delo svetovalne 

službe je namenjeno vsem otrokom, ki so vključeni v naš vrtec. 

Svetovalna delavka skupaj z drugimi skrbi in si prizadeva, da bi 

otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno 

odzvali.  

Vključenost v kakovostno in strokovno ustrezno prilagojeno 

predšolsko vzgojo je še posebej pomembna za otroke s 

posebnimi potrebami. Pomembno je, da sistematično 

spremljamo in odpravljamo primanjkljaje na kognitivnem, 

socialnem, telesnem in čustvenem področju. 

Svetovalne delavke pripravljajo individualizirane programe za 

otroke, ki potrebujejo dodatno pomoč in izvajajo izobraževalne 

vsebine s področja načrtovanja, izvajanja in evalvacije vzgojno 

izobraževalnega procesa, sodelujejo pri pripravi in izvedbi 

delovnih sestankov, strokovnih izpopolnjevanj in strokovnih 

aktivov. 
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Svetovalno delo v vrtcu je namenjeno vsem staršem. Temelji 

na načelu prostovoljnosti, skupnem dogovoru, po načelu 

dvosmerne komunikacije, zaupnosti in je vedno usmerjeno v 

dobrobit otroka. Pri tem delujemo v skladu z etičnim kodeksom 

za delo v vrtcih in z upoštevanjem zakonskih in podzakonskih 

aktov ter drugih dokumentov, ki določajo delo svetovalne 

službe v vrtcu. 

Otroci s posebnimi potrebami 

V našem vrtcu spoštujemo in upoštevamo različnost, zato 

namenjamo otrokom s posebnimi potrebami še posebno skrb 

in pozornost. Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih 

otrok s posebnimi potrebami ureja celostno zgodnjo 

obravnavo otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi 

dejavniki v predšolskem obdobju. Pravočasna in ustrezna 

obravnava v predšolskem obdobju in inkluzivna naravnanost v 

vrtcu sta osnovna pogoja za optimalni razvoj sposobnosti vseh 

skupin predšolskih otrok z različnimi težavami.  

Temeljno načelo je kar najzgodnejše odkrivanje otrokovih 

težav in posebnih potreb ter takojšnje zagotavljanje ustrezne 

pomoči otroku in njegovi družini. Dodatno pozornost je 

potrebno nameniti tudi otrokom z rizičnimi dejavniki v 

predšolskem obdobju – to so zlasti dejavniki tveganja, ki 

nastanejo v nosečnosti, med ali takoj po porodu ter dejavniki, 

ki se pojavijo kasneje zaradi bolezni ali slabega socialno-

ekonomskega položaja družine. Vsi našteti dejavniki lahko 

vplivajo na kasnejši otrokov razvoj. Če vrtec pri otroku zazna 

težave v razvoju, starše z opažanji seznani svetovalna služba 

vrtca. Staršem svetuje obisk osebnega zdravnika z namenom 
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natančnejše diagnostike. Za starše vrtec izpolni obrazec 

Obvestilo vrtca otrokovemu osebnemu zdravniku, ki starše po 

strokovni presoji napoti v center za zgodnjo obravnavo – 

razvojno ambulanto.  

Otroci s posebnimi potrebami, ki prejmejo zapisnik 

multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo, so v 

vrtcu usmerjeni v dva programa:  

• program za predšolske otroke s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, kjer je 

otrok vključen v redni oddelek vrtca in mu je skladno z 

zapisnikom multidisciplinarnega tima nudena dodatna 

strokovna pomoč, fizični spremljevalec in/ali ustrezni 

pripomočki, v oddelku, v katerega je vključen, pa se 

izvajajo tudi ustrezne prilagoditve vzgojno-

izobraževalnega dela; 

• prilagojen program, ki ga izvajamo v razvojnem 

oddelku vrtca, ki se nahaja v Sežani, enota Lehte.  

 

Svetovalni delavki v vrtcu pomagata pri: 

• vključitvi in navajanju otroka na življenje v vrtcu,  

• vzgoji in otrokovem razvoju,  

• posvetovanju ob kritičnih situacijah v družini (razveza, 

smrt, odvisnost, selitev, rojstvo sorojenca ipd.),  

• odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in 

vedenjskih težav ter stisk (težave pri hranjenju, spanju, 

močenju, nemirnost, agresivno vedenje),  

• prehodu in pripravi otroka na vstop v šolo, 

• pomoč in usmerjanje otrok s težavami in motnjami v 

razvoju ter spodbujanju nadarjenosti otroka.  
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PREHRANA 

V vrtcu skrbimo za zdravo, pestro in uravnoteženo prehrano, ki 

pomembno vpliva na naše zdravje in počutje. Ker je odraščanje 

obdobje intenzivnega fiziološkega, psihosocialnega in 

kognitivnega razvoja, je zdrava in raznolika prehrana še 

posebej pomembna za otroke. Prehranjevalne navade iz 

otroštva postanejo posameznikova popotnica za način 

prehranjevanja tudi v kasnejših obdobjih življenja. 

Pri načrtovanju prehrane v vrtcih upoštevamo Smernice 

zdravega prehranjevanje v vzgojno izobraževalnih ustanovah. 

Jedilnike sestavlja organizatorka prehrane in zdravstveno-

higienskega režima v sodelovanju s kuhinjami. Upošteva se 

priporočene količine hranil za določeno starostno skupino. V 

jedilnike se trudimo vključiti čim več lokalnih in sezonskih živil 

ter ekološka živila. Vedno poskrbimo za ustrezno hidracijo 

otrok, voda jim je na voljo tekom celega dne. 

V vrtcu upoštevamo sistem HACCP – to je sistemska metoda za 

ugotavljanje in ocenjevanje dejavnikov tveganja pri 

posameznih postopkih proizvodnje in prometa z živili. Sistem 

HACCP določa načine nadzora in prepoznava kritične kontrolne 

točke ter tako vsem zagotavlja večjo varnost na celotni 

prehranski verigi. 

Otrokom, ki potrebujejo dietno prehrano, to omogočimo na 

osnovi zdravniškega potrdila. Pri tem poskrbimo, da je jedilnik 

diet čim bolj podoben jedem iz rednega jedilnika.  
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ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM 

Čisto, varno in zdravo bivalno okolje je ena izmed prioritet 

delovanja vrtca. Vsi zaposleni si dnevno prizadevamo, da vsem 

otrokom omogočimo poln celostni razvoj, kar zajema tako 

psiho-socialni kot tudi telesni razvoj. Takšno okolje oblikujemo 

tudi s pomočjo vzpostavljanja ustreznega zdravstveno-

higienskega režima, ki temelji na veljavnih zakonskih predpisih 

s tega področja ter navodilih in priporočilih ustreznih 

strokovnih institucij. 
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Ob pojavu nalezljivih bolezni izvajamo poostrene higienske 

ukrepe (ustrezna higiena ležalnikov, pogostejše umivanje rok, 

čiščenje in razkuževanje pohištva ter igrač, prepoved 

prinašanja igrač od doma, upoštevanje kriterijev za zavrnitev 

otroka z bolezenskimi znaki). Starše ob tem dosledno 

obveščamo o pojavu posameznih nalezljivih bolezni in jih 

seznanimo z ustreznimi navodili za ravnanje. 

Ob poškodbah z ustrezno izobraženim kadrom nudimo prvo 

pomoč.  

Za krepitev zdravja je izrednega pomena gibanje na svežem 

zraku v različnih vremenskih pogojih in redno prezračevanje 

notranjih prostorov vrtca. 
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KORISTNE INFORMACIJE ZA STARŠE 

Sodelovanje s starši 

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti 

predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k 

ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.  

Roditeljski sestanek je namenjen komunikaciji med starši in 

strokovnim osebjem vrtca. Na prvem roditeljskem sestanku 

vzgojiteljica staršem predstavi letni delovni načrt oddelka. 

Starši imajo možnost, da aktivno sodelujejo pri načrtovanju 

dejavnosti, vendar le tistih, ki so v skladu s Kurikulom za vrtce. 

V šolskem letu imamo najmanj enega in največ tri roditeljske 

sestanke na oddelek.  

Govorilna ura je namenjena izmenjavi informacij in 

poglobljenemu pogovoru o počutju in napredku otroka. Poteka 

individualno med staršema otroka in vzgojiteljico. O poteku 

govorilnih ur vzgojiteljica seznani starše na prvem roditeljskem 

sestanku.  

Skupna srečanja so namenjena staršem in otrokom, saj jim 

želimo omogočiti prijetno druženje ob sodelovanju strokovnih 

delavk. Srečanja potekajo v oddelku, na igrišču, v telovadnici, 

lahko pa so organizirana tudi kot izleti ali pohodi v bližnjo 

okolico. Srečanja potekajo izven poslovnega časa vrtca. V 

šolskem letu organiziramo najmanj eno in največ tri srečanja s 

starši.  
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Vključevanje staršev v dejavnosti poteka po dogovoru v 

posameznih oddelkih. Starši lahko predstavijo svoj poklic ali 

kako drugače popestrijo vzgojno-izobraževalno delo, 

sodelujejo pri akciji zbiranja papirja, dobrodelnih akcijah itd.  

Kotiček za starše je namenjen obvestilom za starše, 

zgibankam, revijam in zanimivim člankom o vzgoji, zdravju in 

prehrani otrok. Kotiček pripravljajo strokovne delavke v vseh 

enotah vrtca.  

Šola za starše je namenjena vsem staršem otrok, ki so vključeni 

v vrtec. Organizirani sta dve srečanji, največkrat v jesenskih 

mesecih. Prispevek staršev znaša 1 evro, predavanji sofinancira 

LAS Sežana. 

Uvajanje otroka v vrtec 

Uvajanje otrok je namenjeno staršem, ki otroka prvič vpišejo v 

vrtec. Nudimo 4-dnevno brezplačno uvajanje, ki ga izvedemo 

štiri dni pred želenim datumom vpisa oz. po dogovoru s starši. 

Uvajanje poteka eno uro, otroci in starši v tem času navežejo 

prvi stik s strokovnimi delavci vrtca, spoznajo ustanovo, 

dnevno rutino, prostor in opravijo prvi individualni pogovor z 

vzgojiteljico. 

Ob vpisu se starši s svojimi vprašanji lahko obrnete na upravo 

vrtca, svetovalno delavko, pomočnico ravnateljice ali 

ravnateljico.  
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Nekaj priporočil: 

- Prve dni naj bo otrok v vrtcu le nekaj ur. Otroka vključite v 

vrtec postopno, po programu uvajanja. Za uvajanje si 

vzemite dovolj časa, da se boste lahko otroku bolj in lažje 

posvetili.  

- Pogovor o vrtcu (ne glede na starost otroka) naj poteka že 

doma, pred vpisom v vrtec. Bodite pozorni, da vrtec 

predstavite v pozitivni luči. 

- Če je mogoče, se v času uvajanja poskusite izogniti 

dodatnim stresnim dejavnikom (selitev, odvajanje od plenic 

ali dude itd.), saj je vključitev v vrtec za otroka velika 

sprememba. 

- 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. 

- Priporočamo, da otrok redno obiskuje vrtec, ritem prihodov 

in odhodov pa naj bo stalen (vsak dan enak). 

- Otroku vedno povejte, kam odhajate in kdaj pridete ponj. 

Ne obljubljate nekaj, česar ne morete izpolniti, sicer bo 

otrok izgubil občutek varnosti in zaupanja in se bo v vrtcu 

počutil negotovega. 

- Poslavljanje z otrokom ne zavlačujte po nepotrebnem. 

Stisko staršev občutijo tudi otroci, zato bo ločitev še težja. 
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- Otroku dovolite, da prinese s seboj v vrtec svojo priljubljeno 

igračko ali kakšen drug predmet, s katerim se običajno 

potolaži. 

- Začetne prilagoditvene težave so običajne. Otrok potrebuje 

čas, da si lahko pridobi občutek varnosti in sprejetosti v 

skupini. 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 primeru, da prilagoditvene težave trajajo dlje časa, 

predlagamo ponoven pogovor z vzgojiteljico oz. 

vzgojiteljem ali svetovalno delavko. 

Vpis otroka v vrtec 

Enkrat na leto, praviloma v mesecu februarju, objavimo razpis 

prostih mest v vrtcu za novo šolsko leto. Razpis za vpis je 

objavljen na spletni strani vrtca ter na oglasnih deskah enot 

vrtca. V vrtec lahko vključimo otroke, ki dopolnijo starost 

enajstih mesecev in ko starši ne uveljavljajo več pravice do 

starševskega dopusta.  

Za vpis otroka v vrtec starši izpolnijo Vlogo za sprejem otroka, 

ki jo dobijo v vseh enotah vrtca ali na spletni strani vrtca 

(obrazci). 

Vlogo za sprejem otroka lahko posredujete po pošti, e-pošti ali 

osebno na upravi vrtca v Sežani.  
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Starše pisno obvestimo, ali je njihov otrok sprejet v vrtec, in 

sicer: 

• Starši otrok z datumom vpisa med šolskim letom prejmejo 

odgovor najpozneje en mesec pred datumom sprejema, ki 

so ga navedli na vlogi. V primeru, da vrtec nima prostih 

mest, je otrok uvrščen na čakalno listo za sprejem, dokler se 

mesto ne sprosti. Na željo staršev lahko ponudimo prosto 

mestu v drugi najbližji enoti, dokler se mesto v želeni enoti 

vrtca ne sprosti. 

• Starši otrok, ki se v vrtec vpisujejo z novim šolskim letom (1. 

9.) prejmejo odgovor najpozneje do konca junija tekočega 

leta (ko občine ustanoviteljice s sklepom potrdijo oddelke 

za novo šolsko leto). V primeru večjega vpisa otrok kot je 

prostih mest, se sestane komisija za sprejem otrok. O 

morebitnem sklicu komisije za sprejem otrok v vrtec in 

potrebni predložitvi dodatne dokumentacije so starši 

obveščeni najpozneje do konca aprila tekočega leta. 

Oddana vloga še ne pomeni, da je otrok sprejet v vrtec. Otrok 

je sprejet v vrtec, ko starši podpišejo Pogodbo o določitvi 

medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. Če starši ne 

vrnejo podpisane pogodbe v predpisanem roku (najpozneje v 

petnajstih dneh) oziroma vrtca ne obvestijo o razlogih, zaradi 

katerih otrok ne bo vključen 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 na pristojnem centru za socialno delo uveljavljajo 

znižano plačilo vrtca z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih 

sredstev. Vloga se oddaja v mesecu pred nameravano 
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vključitvijo v vrtec. Na podlagi vloge pristojni center za socialno 

delo izda odločbo o uvrstitvi v plačilni razred ter o tem obvesti 

starše in vrtec. Starši, ki niso upravičeni do znižanega plačila 

vrtca, morajo plačati polno ekonomsko ceno. 

V Vrtec Sežana se lahko vključijo otroci, ki pred vstopom 

predložijo zdravniško potrdilo, kjer je pediater ustrezno 

označil, da je bil otrok cepljen proti ošpicam, mumpsu in 

rdečkam, oziroma so navedeni utemeljeni razlogi, zakaj 

cepljenje ni bilo izvedeno. V kolikor iz potrdila izhaja, da otrok 

ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne 

obstajajo medicinski razlogi, se vključitev necepljenega otroka 

v Vrtec Sežana zavrne s skladu z 51.a členom Zakona o 

nalezljivih boleznih (uradni list RS, št. 33/06). 

Na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o 

dokumentaciji (Uradni list RS, številka 52/2022) morajo starši 

pred vključitvijo otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o 

zdravstvenem stanju otroka, ki ga izda izbrani pediater, ki 

izvaja zdravstveno dejavnost na območju Republike Slovenije. 

Izpis in začasna rezervacija 

Starši lahko izpišejo otroka (dokončni izpis) iz vrtca kadarkoli 

med letom, vendar morajo na podlagi Kriterijev in postopkov 

za sprejem otrok, ki so ga sprejele občine ustanoviteljice, 

oddati obrazec za Izpis otroka najmanj 15 dni pred prvim dnem 

odsotnosti otroka iz vrtca.  

Starši občin ustanoviteljic (Občina Sežana, Občina Divača, 

Občina Hrpelje - Kozina in Občina Komen) lahko za 
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neprekinjeno strnjeno odsotnost v poletnih mesecih, najmanj 

en mesec in največ dva meseca v obdobju med junijem in 

septembrom, uveljavljajo poletno rezervacijo. Rezervacijo je 

potrebno sporočiti pisno na predpisanem obrazcu, ki je 

dostopen na spletni strani ali v enotah vrtca, najmanj 15 dni 

pred želenim datumom pričetka rezervacije.  

Med šolskim letom lahko starši, na podlagi zdravniškega 

potrdila in izpolnjenega obrazca za rezervacijo, uveljavljajo 

rezervacijo zaradi bolezni otroka, ki velja z dnem navedenim na 

zdravniškem potrdilu in velja le če odsotnost otroka traja več 

kot 21 delovnih dni neprekinjeno. 

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, 

lahko uveljavijo znižano plačilo zaradi začasne rezervacije le za 

najstarejšega otroka.  

Za obe rezervaciji starši plačajo 50 % prispevka določenega z 

odločbo CSD, zmanjšanega za neporabljene stroške živil. Starši, 

ki niso upravičeni do uveljavljanja pravic iz javnih sredstev in so 

obravnavani kot tujci, niso upravičeni do znižanega plačila 

vrtca. Za starše otrok, katerih so druge občine zavezanke za 

plačilo razlike do polne cene, veljajo sklepi občin doplačnic. 
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Kaj je še dobro vedeti? 

V vrtec sodijo le zdravi otroci. 

Vrtec je potrebno obvestiti o vseh spremembah, ki nastanejo 

po oddanem vpisnem listu (naslov, telefon, delovno mesto 

itd.).  

Vrtec lahko v poletnih mesecih oz. v času šolskih počitnic ter v 

prazničnih dneh za določeno obdobje zapre posamezno 

manjšo enoto, otroci pa so v tem času vključeni v najbližjo večjo 

enoto. Delo organiziramo tako, da je ob prvem združevanju 

vedno prisotna ena strokovna delavka iz enote, ki je zaprta.  

Plačilo programov 

Osnova za plačilo vrtca je cena programa, v katerega je otrok 

vključen. Ceno programa določijo in potrdijo občine 

ustanoviteljice.  

Višino plačila staršev ugotavlja pristojni center za socialno delo 

in o ugotovitvah izda odločbo. 

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. 

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za 

mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec 
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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. 

V kolikor staršem oz. skrbnikom iz kakršnegakoli razloga 

subvencija za plačilo vrtca ni priznana, plačajo polno ceno 

programa, kar je enako najvišjemu dohodkovnemu razredu po 

veljavni lestvici. 

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v RS, plačujejo polno 

ceno programa, v katerega je otrok vključen. 

Mesečno plačilo za otroka se zniža: 

- za stroške prehrane v času odsotnosti otroka iz vrtca, 

- ob začasni rezervaciji zaradi zdravstvenih razlogov na 

podlagi zdravniškega potrdila,  

- ob začasni rezervaciji v času od junija do septembra. 

Dodatne stroške, ki so vezani na obogatitvene dejavnosti v 

vrtcu in za katere je potrebno plačilo, krijejo starši v skladu s 

cenami na trgu. 
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PRAVICE STARŠEV IN OTROK TER 

NAČIN ZAGOTAVLJANJA PRAVIC 

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničenje 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 možnosti za optimalen razvoj, ne 

glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, 

narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo; 

• do enakih možnosti z upoštevanjem razlik; 

• do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija 

življenja in dela v vrtcu; 

• do vzgoje in strpnosti, solidarnosti in odgovornosti; 

• 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; 
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• do soodločanja v okviru pristojnosti; 

• da so prisotni pri vzgojnem procesu po dogovoru z 

vzgojiteljico; 

• do štiridnevnega postopnega uvajanja otrok v različne 

programe vrtca ter do dogovora z vzgojiteljico o najbolj 

sprejemljivem načinu vključevanja. 

Obveznosti staršev: 

• 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).  



56 

 

 

 

 

BRATEC 

Ne, ne bom ji dal igrač! 

Kar naj s prsti se igra! 

Kar sesa naj svojo dudo! 

Prav ničesar še ne zna, 

a gledajo jo vsi kot čudo! 

 

In kadar joka se na glas, 

z njo nalašč, zajokam jaz. 

»Je lačna?« 

»Mokra je plenička?« 

Še meni, mama, obriši lička! 

 

(Barbara Gregorič)  

 

 

 


