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Spoštovani starši! 
Veseli smo, ker ste se odločili vašega otroka vključiti v naš vrtec. S tem mu boste 
omogočili, da bo nekaj let svojega otroštva preživel v brezskrbni družbi svojih 
vrstnikov, za katere dnevno skrbi več deset zelo skrbnih in odgovornih odraslih. 

Ob sproščeni igri, mnogih prijetnih dejavnostih, spoznavanju bližnje in postopoma 
tudi bolj oddaljene okolice, odkrivanju največjih in najbolj zanimivih aktivnosti 
življenja, bo vaš otrok pridobil znanje in veščine, ki mu bodo bistveno olajšale 
prehod v osnovno šolo, hkrati pa bodo tudi dobra popotnica za vsa kasnejša 
življenska obdobja. 

Potrudili se bomo, da se nas boste vsi skupaj z veseljem spominjali. 

Publikacija naj služi kot kratek vodnik skozi našo organizacijo dela in kot ena od 
prvih informacij, ki vam bo dala odgovore na vaša vprašanja. Verjamem, da jih je 
veliko. 

 

Dobrodošli v našem vrtcu, Otroškem vrtcu Metlika 

 

Ravnatelj 

Branko Ambrožič 

Metlika, januar 2020 

SVET STARŠEV 
Starši otrok iz vsake skupine imenujejo svojega predstavnika v Svet staršev. 
V Svetu zavoda so starši zastopani s predstavniki, ki jih izvoli Svet staršev. 

RODITELJSKI SESTANKI 
So organizirani sestanki dvakrat ali trikrat letno. So predvsem informativne narave 
o delovanju vrtca. 

POGOVORNE MINUTE 
Potekajo enkrat mesečno ali po potrebi v dogovoru s starši. Namenjene so 
poglobljenemu razgovoru o otroku. 

SKUPNA SREČANJA 
Ob prireditvah, predavanjih, delavnicah s strokovnjaki, šoli za starše poglabljamo 
stike med otroki, starši in strokovnimi delavci. 

PISNA OBVESTILA 
Na  oglasnih  deskah  se pred vsako igralnico nahajajo obvestila o aktualnih 
informacijah. 
Osnovne informacije so dostopne tudi na spletni strani vrtca. 

 

SPLETNA STRAN VRTCA 
 

Vabimo vas, da si na naši spletni strani redno ogledate objavljene aktualne 
dogodke in informacije. Ogledate si lahko tudi galerijo slik. 

 

www.vrtec-metlika.si 
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Vizija Otroškega vrtca Metlika 
 

S kakovostnim delom in sodobnimi metodami dela želimo 
doseči zadovoljstvo otrok, staršev, zaposlenih in celotne 
družbe ter v ta cilj usmerjati vso našo pozitivno energijo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
 
15 

 
 
 
 

OSNOVNI PODATKI O VRTCU 

 
Otroški vrtec Metlika je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila 
Občina Metlika. Vrtec je temeljni nosilec načrtovanja, izvajanja in spremljanja 
vzgojno izobraževalnega dela na področju predšolske vzgoje v Občini Metlika. 

 

Ime vrtca: OTROŠKI VRTEC METLIKA 

Naslov: Župančičeva cesta 1, 8330 Metlika  : 07- 369- 1- 280 

Davčna številka: 26699745 
 

Šifra dejavnosti: 85.100 
 

E-pošta: vrtec.metlika@guest.arnes.si 
 

Internetna stran: http://www.vrtec-metlika.si 
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RAVNATELJ: Branko Ambrožič 
 
E-pošta: Branko.ambrozic@vrtec-metlika.si 

: 07-369-1-283 

TAJNIŠTVO: Nadja Kramarič: : 07-369-1-280 
 Fax : 07-369-1-287 

 
 
 

RAČUNOVODSTVO:  Partner d.o.o. : 07-369-1-285 
 

POMOČNICA RAVNATELJA: Darja Govednik                : 040 – 346 - 328 

SVETOVALNA DELAVKA: MATEJA HLEBEC  :  07-369-1-281 

VODJA OPZHR: Iva Plut : 07-369-1-289 
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ORGANIZIRANOST VRTCA 
 

Otroški vrtec Metlika je vrtec z dolgoletno tradicijo. Trudimo se slediti 

sodobnim konceptom vzgojnega dela in soustvarjati družbeno sredino v 

naši občini. 

Za kakovostno bivanje in dobro počutje otrok ter nemoteno poslovanje v 
vrtcu skrbijo: 

 
 
 

STROKOVNI DELAVCI 
vzgojitelji-ce 

pom. vzgojitelja-ce 
vodja zdravstveno- 
higienskega režima 

 
 

SVETOVALNA SLUŽBA 
svetovalna delavka 

DODATNA STROKOVNA POMOČ 
specialne pedagoginje 

logopedinja 
 

 

 
VODSTVO 

ravnatelj 
pomočnica ravnatelja 

TEHNIČNA SLUŽBA 
  Kuhar kuharice  

pom. kuharice 
voznik/hišnik 
čistilke 
šivilja/perica 

 

ADMINISTRATIVNO 
FINANČNA SLUŽBA 
poslovna sekretarka 
računovodski servis 
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POSLOVNI ČAS: 5.30 – 16.30,  
Vrtec je odprt vse dni v letu, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih. 
Program je predviden v trajanju največ 9 ur dnevno in je zajet v poslovnem 
času. 
Med počitnicami, ko je v vrtcu prisotnih manj otrok, oddelke zaradi lažje 
organizacije združujemo. Delo organiziramo glede na število prijavljenih 
otrok, po predhodni pisni najavi staršev. 

 
PROGRAMI VRTCA 

 
V vrtcu imamo organiziran: 
 dnevni program za otroke prvega in drugega starostnega obdobja, 
 poldnevni program za otroke Rome, 
 Cicibanove urice za otroke drugega starostnega obdobja, ki niso vključeni v 

Vrtec, če je za to dovolj zanimanja. 
 

Oddelki so oblikovani kot: 
 homogeni in 
 heterogeni. 

 
Okvirna razporeditev dnevnih dejavnosti: 
 I. st. obdobje II. st. obdobje 

PRIHODI OTROK V VRTEC, DEJAVNOSTI PO 
IZBIRI OTROK 

 
5.30 do 8.00 

ZAJTRK 8.00 – 8.30 8.00-8.30 
RAZLIČNA PODROČJA DEJAVNOSTI V 
PROSTORIH VRTCA IN NA PROSTEM 

 
8.30 – 11.00 

 
8.30 – 11.45 

MALICA 9.45 *sadje in napitek 
PRIPRAVA NA KOSILO IN KOSILO 11.00 -11.45 11.45-12.30 
POČITEK IN MIRNE DEJAVNOSTI 11.45-13.15 12.30-14.00 
MALICA 13.45-14.00 14.00-14.30 
IGRA, ODHODI OTROK DOMOV po 14. uri 
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 
 

To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtec izvaja občasno, 
daljši ali krajši čas. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca. Da bi dosegli 
bolj kakovostne rezultate, vrtec občasno kot strokovno pomoč pri vodenju 
dejavnosti ali projektov vključi v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo tudi zunanje 
strokovnjake. Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v sklopu dnevnega programa. 
Sredstva za izvedbo le-teh so vključena v ceno programa in staršem za te 
dejavnosti ni treba dodatno plačati. 

 
V času počitnic in ob izrednih kadrovskih razmerah obogatitvenih dejavnosti 
NE izvajamo. 

 
 
 

 
Med obogatitvene dejavnosti štejemo: 

 projekt Zlati sonček (vključno s tečajem smučanja, plavanja in rolanja), 
 projekt  Malček bralček, 
 projekt Varno s soncem, 
 projekt EKO vrtec, 
 Ciciban planinec, dodatne športne delavnice, 
 delavnice v prostorih vrtca, filmske predstave, lutkovne predstave, 
 obiski predstav v kulturnem domu, obisk knjižnice, muzeja … 
 obiski kmetij, kostanjev piknik, silvestrovanje, pustovanje, 
 sodelovanje s Srednjo vzgojiteljsko šolo, 
 idr. 

 
Vsebina obogatitvenih dejavnosti je predstavljena na prvih roditeljskih sestankih 
in ponujena vsako leto posebej. 
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INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

Za popestritev vzgojnega dela ponujamo otrokom različne interesne dejavnosti. 

 
DODATNE DEJAVNOSTI 

 
Za otroke iz okolja bomo organizirali Cicibanove urice in delavnice za starše. 

   SKUPNA SREČANJA 

Izven rednega delovnega časa ponujamo: 
 kostanjev piknik, 
 različne delavnice, 
 Lumpov in Urbančkov tek, 
 dan odprtih vrat – zaključna prireditev, 
 novoletne delavnice, 
 zaključne izlete najstarejših skupin, 
 pohode otrok, staršev in vzgojiteljev … 

 
DEJAVNOSTI V POVEZAVI Z OKOLJEM 

 
 razstave otroških izdelkov, 
 lutkovne predstave, 
 sodelovanje na številnih likovnih in drugih natečajih, 
 obiski različnih ustvarjalcev v vrtcu, 
 sodelovanje z lokalno skupnostjo 
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VPIS OTROKA V VRTEC 
 

Vrtec enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto (vstop s 1. 
septembrom). Javni vpis praviloma poteka v mesecu aprilu tekočega leta. Razpis 
je objavljen v glasilu Belokranjec in na spletni strani vrtca. V vrtec sprejemamo 
otroke tudi med letom, vendar le v oddelke, kjer so še prosta mesta, v skladu z 
zakonsko določenimi normativi. 
Otroke sprejemamo na podlagi vpisnice, ki je dostopna na spletni strani vrtca ali 
jo starši dobijo na upravi vrtca. V vrtec sprejemamo otroke po dopolnjenem 
enajstem mesecu starosti. Otrok mora imeti pred vstopom v vrtec potrdilo o 
opravljenem zdravniškem pregledu. 
Ob vpisu otroka v vrtec starši podpišejo pogodbo, ki ureja medsebojne 
odgovornosti in obveznosti. Podpisana pogodba velja za ves čas bivanja otroka v 
vrtcu. 

 

IZPIS OTROKA 
 

Otroka lahko starši izpišejo z izpisnico, ki jo prejmejo v tajništvu vrtca in je 
dostopna tudi na spletni strani vrtca. 

 

POSTOPNO UVAJANJE  
Otrokom novincem omogočamo postopno uvajanje v vrtec. 
Postopno uvajanje lahko začnete z dnem, ko je otrok vpisan v vrtec. Svetujemo 
vam, da prve dni z otrokom preživite nekaj časa v oddelku in ga samega pustite v 
vrtcu le krajši čas. 
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REZERVACIJE 
 
 

Starši lahko enkrat letno v poletnem času (junij-september) za neprekinjeno 
otrokovo odsotnost, ki traja najmanj 1 in največ 2 meseca, koristijo rezervacijo in 
začasno izpišejo otroka ter plačajo 50% cene. 
Rezervacijo je potrebno napovedati pisno 15 dni pred želenim datumom 
začasnega izpisa. Obrazec dobite v tajništvu vrtca. 
Prav tako je možno koristiti rezervacijo ob dolgotrajnejši bolezni otroka in sicer na 
podlagi zdravniškega potrdila. Rezervacija poteka enako kot v poletnih mesecih. 

 
 

       PLAČILO VRTCA 

Osnova za plačilo vrtca je cena programa, ki jo na predlog vrtca določi občina. 
Na podlagi Vloge za znižano plačilo vrtca, Center za socialno delo staršem izda 
odločbo o uvrstitvi v plačilni razred. 
Ob prvem vpisu otroka v vrtec je potrebno vlogo oddati najkasneje 1 mesec pred 
predvideno vključitvijo otroka v vrtec. Pravica do znižanega plačila vrtca se dodeli 
za obdobje enega leta. 
V primeru, da starši vloge ne oddajo, plačajo 77  % ceno programa.  
Starši, ki nimajo stalnega bivališča v občini Metlika, uveljavljajo znižano plačilo 
vrtca na CSD svojega stalnega bivališča. 
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OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA 
 

 Ob sprejemu otroka v vrtec so starši dolžni priložiti potrdilo pediatra.
 Starši so dolžni priti po otroka, ki v vrtcu zboli, v najkrajšem možnem času.
 Starši so dolžni v vrtec sporočiti nalezljivo bolezen otroka ter vse posebnosti o 

otroku, ki jih vzgojno osebje oziroma vrtec mora poznati oziroma prepoznati.
 Starši so dolžni upoštevati 9-urno bivanje otroka v vrtcu in spoštovati poslovni

čas vrtca. 
 Starši so dolžni redno poravnavati oskrbnino.

 
PRAVICE OTROK 

 
 Otroci imajo pravico, da med njimi ne delamo razlik glede na raso, barvo, spol, 

jezik, vero, politično ali drugo prepričanje; narodno, etnično ali družbeno 
poreklo, premoženje, rojstvo ali kakršenkoli drug položaj otroka, njegovih 
staršev ali zakonitega skrbnika.

 Otroci imajo pravico, da jim zagotavljamo enake možnosti pri dejavnostih, ki
potekajo v okviru standardnega programa vrtca. 

 Otroci imajo pravico, da spoštujemo njihovo osebno dostojanstvo in 
integriteto.

 Upoštevamo individualne in skupinske razlike med otroki in oblikujemo
pogoje za izražanje le-teh ter pravico do izbire in drugačnosti. 

 Vzgojno delo z otroki snujemo na znanju in razumevanju otrokovega razvoja 
v določenem starostnem obdobju in na podlagi značilnosti posameznega 
otroka.

 Otroci imajo pravico, da jih varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem 
drugih otrok in odraslih. Ob sumu zanemarjanja in zlorabe otroka obvestimo 
odgovorno osebo ali ustrezno institucijo.

 Otrokom moramo zagotavljati varno, razumevajočo in spodbudno okolje za
njihov telesni, duševni in socialni razvoj. 
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PRAVICE STARŠEV 
 

 Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke 
(kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite 
zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.

 Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja 
in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem 
morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno 
avtonomnost vrtca.

 Ob vstopu otroka v vrtec lahko ta staršem omogoči postopno uvajanje otroka 
v vrtec tako, da smejo biti v tem obdobju skupaj z njim v skupini v obdobju.

 Starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega 
razgovora o otroku z vzgojiteljico ali vzgojiteljem.

 Starši imajo pravico, da v dogovoru z vzgojiteljico ali vzgojiteljem aktivno 
sodelujejo pri vzgojnem delu.

 Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in
različnost pristojnosti. 

 Vrtec nudi možnosti za otrokov razvoj, ne posega pa v sfero zasebnosti
družine, oziroma v pravice staršev. 

 Sodelovanje vrtca s starši je nujen pogoj za dopolnjevanje družinske in
institucionalne vzgoje. 

 
STVARI, KI JIH OTROK V VRTCU NE SME 

POGREŠATI, ZAGOTOVIJO JIH PA STARŠI: 

 papirnati robčki,
 primerni, nedrseči copati,
 rezervna oblačila, primerna letnemu času,
 pleničke, če jih otrok še potrebuje,
 udobna obleka in obutev za gibanje na prostem in v telovadnici.
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Otroke morajo na poti v vrtec in domov spremljati polnoletne osebe. Spremljevalci 
so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, če to pisno odobrijo starši, posvojitelji/ce 
ali skrbniki/ce otroka. 
Starše prosimo, da upoštevajo poslovni čas vrtca. Staršem tudi svetujemo, da 
otroka pripeljejo v vrtec pred zajtrkom, da lahko poskrbimo za nemoteno 
hranjenje otrok. 
Pred 7.30 zjutraj in po 14.30 se skupine zaradi organizacije dela 
združujejo. 

SVETOVALNA SLUŽBA  

Vzgoja otrok je tema, ki zmeraj znova odpira vprašanja, na katera iščemo 
odgovore s pomočjo teoretičnih dognanj in izkušenj iz prakse. Vrtec je mesto, kjer 
se starši in strokovni delavci dnevno srečujejo, izmenjujejo informacije in skušajo 
za vsakega otroka narediti največ. 

Svetovalna delavka sama in v sodelovanju z vodstvom, strokovnimi delavci in starši 
spremlja delo in dogajanja v vrtcu ter sodeluje pri načrtovanju dela, razvijanju 
programov, uvajanju novih načinov in metod dela. 

Na svetovalno delavko v vrtcu se lahko obrnete osebno v primerih, ko imate 
vprašanja, probleme, dileme, strahove glede razvoja otroka in njihove vzgoje, kot 
tudi z vprašanji, ki se pojavljajo ob kritičnih in prelomnih dogodkih v življenju 
družine (vstop v vrtec, preselitev, vstop v šolo, rojstvo, ločitev ...). 

 
Svetovalna delavka se pri svojem delu ravna po načelu prostovoljnosti, skupnega 
dogovora ter zaupnosti podatkov, v dobrobit otroka in njegove družine. 
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PRIHODI IN ODHODI OTROK V VRTEC 
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PREHRANA IN SKRB ZA ZDRAVJE 
 

Ob nudenju uravnotežene in pestre prehrane otroku privzgajamo 
ustrezne prehranjevalne navade. Prehrana otrok je usklajena s priporočili 
zdravega prehranjevanja. 

 
S pestro ponudbo sezonskega sadja in zelenjave pomembno prispevamo h 
kvaliteti uravnotežene in zdrave prehrane. Z raznolikostjo prehrane se otrok 
navaja na različne nove okuse. Hrano nabavljamo dnevno, tako da se zaradi 
skladiščenja ne izgublja biološka vrednost svežih živil. V času bivanja v vrtcu 
otrokom nudimo zadostne količine pijač: čaja, sadnega soka in predvsem vode. Ob 
posebnih dogodkih (praznovanjih) v vrtcu za otroke pripravimo praznovanje z 
veliko pozornosti in majhnimi presenečenji. Vse otroke želimo razveseliti na enak 
način, zato hvaležno odklanjamo vse dobrote, ki bi jih prinesli od doma. 

 
Vsakodnevni utrip vrtca vsebuje tudi skrb za otrokovo zdravje: 
 skrbimo, da so prostori vrtca temeljito očiščeni z zdravju neškodljivimi 

čistilnimi sredstvi,
 prostore redno zračimo in skrbimo za primerno temperaturo prostorov,
 skrbimo za lastno osebno higieno, nanjo navajamo tudi otroke,
 v vseh umivalnicah imamo tekoče milo in papirnate brisače,
 vsakodnevno gibanje, posebno na svežem zraku v naravi, pomaga pri krepitvi 

zdravja otrok.

 
Ko otrok v vrtcu zboli (povišana telesna temperatura, driska, bruhanje, izpuščaji..) 
pokličemo starše, da ga odpeljejo v domačo oskrbo. Zdravil v vrtcu NE DAJEMO, 
razen tistih, za katere starši jamčijo, da so življenjskega pomena. V primeru 
poškodbe nudimo prvo pomoč in pokličemo starše, da otroka odpeljejo k 
zdravniku. Vzgojno osebje izpolni obrazec o poškodbi. 

 

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Metlika 
izvajamo tudi zobozdravstveno preventivo. 
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UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI OTROK 
 

 Varnostne kljuke na vhodnih vratih ograje in zaklenjena vrata v vrtec
poskrbijo, da se otroci ne odpravijo na nenačrtovan potep. 

 Pri vseh dejavnosti so otroci pod budnim nadzorom strokovnih delavk, tako v
vrtcu kot na igrišču  in sprehodih. 

 Ko pa je na vrsti daljši potep, otroke in strokovne delavce opremimo z 
odsevnimi brezrokavniki in kapami. Ob prevozih se zagotovi dodaten 
spremljevalec.

 
IGRAČE 

 
Prosimo, da v vrtec otroci NE NOSIJO igrač od doma. 

 
Otrokom je v igralnicah zagotovljeno zadostno število ustreznih in starosti otrok 
prilagojenih igrač. Zaradi neustreznih igrač, ki jih otroci prinašajo v vrtec od doma, 
se pogosto soočamo z različnimi težavami. Zato bomo mehke, ljubkovalne igrače, 
ki jih otroci potrebujejo za počitek, pospravili v osebno škatlo otroka, ostale igrače 
pa bomo na vratih igralnic zavrnili. 

 

 
SODELOVANJE MED VRTCEM IN STARŠI 

 
Starši ste naši pomembni partnerji. V vrtcu ponujamo različne oblike 
medsebojnega sodelovanja. 
Od staršev si želimo, da upoštevajo meje soodločanja, ki ne smejo posegati v 
strokovnost vrtca. 
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