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Ne hodi pred menoj,

morda ne bom sledil.

Ne hodi za menoj,

morda ne bom vodil.

Hodi ob meni.

In mi bodi prijatelj.

[Albert Camus]

Skupni cilj vseh je, da ustvarimo pogoje za 
varno, zdravo, sprošËeno in ustvarjalno 
bivanje otrok.

Spoštovani starši,

te�ko je najti najprimernejše besede ob tako 
pomembnem dogodku za dru�ino, posebno za 
otroka, kot je vstop v vrtec. Velika priËakovanja, 
morda tudi stiske, prisotno je oboje. Zagotavljamo 
vam, da bo zadnjega Ëim manj in da bodo dnevi, ki jih 
bo vaš otrok pre�ivljal v našem vrtcu, bogati, pestri, 
zanimivi, predvsem pa otroško razigrani, hkrati pa 
bodo spodbujali raznovrstno uËenje, pridobivanje 
izkušenj in razvijanje sposobnosti, ki so potrebne 
za uspešno �ivljenje. Kajti zadovoljen in sreËen je 
tisti otrok, ki ni povezan samo z dru�ino, ampak 
tudi z vrstniki in drugimi ljudmi, s katerimi je v stiku. 
OdrašËati mora v zdravem, varnem, spodbudnem 
in pozitivnem okolju. In prav takšno okolje ponuja 
vrtec, ki ste si ga izbrali.

Hvala vam za zaupanje v nas in naše delo. PrepriËana 
sem, da bomo skupaj z vami znali in zmogli dobro 
sodelovati in se skupaj veseliti uspehov pri razvoju 
otrok, ki ste nam jih zaupali. Skupaj nam bo uspelo 
ustvariti pogoje za sreËno otroštvo vaših otrok.

Dobrodošli v Vrtcu Vrhovci!

 

Ravnateljica

Marta Korotaj
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Vrtec Vrhovci je javni vzgojno-izobra�evalni zavod za predšolsko vzgojo. 
Sestavljajo ga štiri enote, ki poslujejo na petih lokacijah v bli�ini Ro�nika 
v jugozahodnem delu Ljubljane.

Sede� zavoda je v enoti Vrhovci, Vrhovci cesta XIX/10, kjer deluje uprava 
s slu�bami, ki opravljajo skupne naloge za vse enote. 

Kdo smo?

Enota Iga GrudnaEnota Iga Grudna

Enota VrhovciEnota Vrhovci

Enota BrdoEnota Brdo

Enota Tehnološki parkEnota Tehnološki park

Enota Ro�nikEnota Ro�nik

Vrtec Vrhovci lahko sprejme pribli�no 
530 otrok, za katere skrbi prek 100 
zaposlenih.

Vrtec vodi ravnateljica, ki skupaj s 
pomoËnico in drugimi zaposlenimi 
oblikuje programsko politiko posa-
mez nih vrtcev in zavoda v celoti.

V vsakem oddelku delata dva stro-
kovna delavca. Poleg pedagoških 
delavcev so v vrtcu kuharji, perice, 
Ëistilke in vzdr�evalca.

Poslovni Ëas: Vsako leto odpiralni in 
zapiralni Ëas v enotah našega zavoda 
doloËimo glede na potrebe staršev 
(med 6.00—17.00).

Ravnateljica Marta Korotaj 01 2445 252, 051 312 322 ravnateljica@vrtec-vrhovci.si

PomoËnica ravnateljice Marcela MartinËiË 01 2445 259, 041 645 034 pom.ravnateljica@vrtec-vrhovci.si

Poslovna sekretarka Mojca Pelko 01 2445 252 tajnistvo@vrtec-vrhovci.si

RaËunovodski servis 01 2445 262 racunovodstvo@vrtec-vrhovci.si

Knjigovodja Gabrijela Nadlišek 01 2445 250 oskrbnine@vrtec-vrhovci.si

Org. prehrane in zdr. higien. re�ima Jasmina Ajster 01 2445 261 opzhr@vrtec-vrhovci.si

Svetovalna delavka Sne�ana Manojlović, enota Brdo 01 2445 273 svetovalna.delavka@vrtec-vrhovci.si
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KAKO PA JE TAM?

V vsaki enoti so otroci razdeljeni v skupine, ki imajo 
razliËna imena. Tudi ti boš hodila v ta vrtec. V skupini 
boš imela dve vzgojiteljici, kateri bosta poskrbeli, da 
ti nikoli ne bo dolgËas, da boš varna, se bosta s tabo 
pohecali in te objeli, ko ti bo hudo. Ko boš rasla, se 
boš premikala v razliËne igralnice, ki imajo raznoli-
ke igraËe. Peli boste pesmice, brali pravljice, risali, 
ustvarjali, spoznavala boš otroke iz drugih skupin, 
skupaj se boste igrali na igrišËu in imeli razliËne sku-
pne prireditve. VËasih boste obiskali tudi knji�nico, 
kjer knji�niËarka pripoveduje otrokom pravljice in na 
koncu si otroci kakšno knjigo izposodijo tudi v vrtec. 
Otroci sodelujejo tudi v projektu Ciciuhec. Doma ti 
bom prebrala pravljico, potem pa jo boš ti povedala s 
svojimi besedami otrokom iz skupine. VËasih v vrtec 
povabijo tudi starše. Takrat bom lahko prišla tudi jaz 
in bom lahko predstavila svoj poklic, oËka pa bo lah-
ko prišel zaigrati kakšno pesmico na trobento. 

Ob koncu dneva, ko se vrtec zapre, pa Ëistilke oËistijo 
sobe, stranišËa in igrišËe, da je pripravljeno za 
naslednji dan, ko otroci spet pridejo v vrtec. 

Mami, kaj pa je ta velika hiša, 
ki ima tako veliko igrišËe? 
To je Vrtec Vrhovci. V tem vrtcu se igra veliko otrok. Vrtec Vrhovci ima pet 
enot. To so enota Vrhovci, ki ima osem skupin, enota Ro�nik, ki ima osem 
skupin, enota Brdo, ki ima pet skupin, enota Tehnološki park, ki ima sedem 
skupin in manjša enota Iga Grudna z dvema skupinama.
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ALI OTROCI V VRTCU TUDI KAJ TELOVADIJO? 
SAJ VEŠ, DA JAZ ZELO RADA TEČEM IN SKAČEM.

Seveda boš lahko tekla in skakala. Enote imajo 
telovadnico ali veËji skupni prostor ali igralnico, 
kjer vzgojiteljice otrokom pripravijo razliËne 
gibalne aktivnosti (plazenje, plezanje, prestopanje, 
poskoki…). Imajo igrišËa, kjer lahko skaËeš, prestopaš 
ovire, teËeš, plezaš, se loviš, skrivaš, kotališ �oge 
in obroËe. Imajo razliËna plezala, kjer lahko vadiš 
plezanje ter gugalnice za guganje in tobogan. Hodili 
boste na sprehode po Poti ob �ici, na Grbo kamor 
gresta z babico, vËasih mimo Biotehniške fakultete 
na Ro�nik, pa v Tivoli in na Klobuk. Sodelujejo tudi v 
športnem projektu Mali sonËek. 

KATERE PA SO PRIREDITVE,  
KJER SODELUJEJO OTROCI?

To so lutkovne predstave, decembrsko rajanje, 
pustovanje, vËasih otroci pripravijo predstavo za 
druge otroke ali pa vam predstavo zaigrajo strokovne 
delavke. Posebej obele�ijo Kulturni praznik Prešernov 
dan. Posebne aktivnosti pripravijo tudi oktobra, ko 
je teden otroka in v aprilu za Dan Zemlje. Enkrat na 
leto pa imajo skupno prireditev Z roko v roki. To je 
prireditev sklada Vrtca Vrhovci. Otroci in strokovne 
delavke pripravijo izdelke za bazar, vËasih povabijo 
gasilce ali policaje, da predstavijo svoj poklic, nato 
pa se skupaj veselijo ob nastopih otrok.

Ogledajo si predstavo v Lutkovnem gledališËu Ljub-
ljana, obišËejo galerije in muzeje, gredo na koncert v 
Cankarjev dom ali filharmonijo.
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KAJ PA ČE BOM LAČNA?  
ALI IMA TA VRTEC TUDI KUHINJO?

Imajo veliko kuhinjo v enoti Vrhovci in Tehnološkem 
parku, hišnika pa razvozita hrano po ostalih enotah. 
Kuharice pripravijo hrano za vse otroke. Kuharice 
skuhajo enolonËnico, krompir in meso ali ribe, vËasih 
kakšno dobro sladico. Zajtrk imajo ob osmi uri, zato 
bova mogli pohiteti. Posebej obele�ijo slovenski 
tradicionalni zajtrk, en teden v letu pa kuharice 
pripravijo tradicionalno slovensko hrano in tako 
spoznavate tudi dr�avo Slovenijo.

In veš da sem slišala, da imajo zelišËne in zelenjavne 
gredice. Skupaj boste kopali, pleli, sejali in sadili 
zele nja vo. Poleti pa boste lahko poizkušali, kaj vam 
bo zraslo. 

Se še spomniš, kako diši sivka, pa meta ali ro�marin? 
Skupaj jih boste spoznavali, okopavali in zalivali. 
Nabirali boste razliËna zelišËa za zelišËni Ëaj, ki ga 
potem pijete v vrtcu tekom dneva. VËasih iz zelišË 
(drobnjaka, petršilja…) naredijo zelišËne namaze, ki 
jih jedo za zajtrk ali malico.

�e 12 let uspešno ohranjajo znak Eko vrtec, kar 
pomeni, da loËujejo odpadke tako kot mi doma. 
Skrbijo za okolje, varËujejo z vodo in elektriko. 
Zbirajo odpadne lonËke, tulce, blago in papir, da iz 
njih nato izdelajo kaj zanimivega. 

ALI GREJO TUDI KAM NA POČITNICE?  
TAKO KOT GREM JAZ PRESPATI K BABI?

Starejši otroci gredo tudi na letovanje. VËasih 
gredo na Pokljuko, vËasih v Gozd Martuljek, vËasih 
v Savudrijo na morje h gusarjem, na kmetijo. Otroci 
tam raziskujejo, se dru�ijo, pojejo in se imajo lepo.

Mami, meni se zdi, da je tam zelo lepo in mi ne bo dolgËas. 
Pridi, greva hitro v Vrtec Vrhovci, da ne zamudim kaj 
zanimivega.
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PROGRAMI V VRTCU SO:

1. GLEDE NA STAROSTNO OBDOBJE

• prvo starostno obdobje — otroci, 
stari od enega leta do treh let

• drugo starostno obdobje — otroci, 
stari od treh let do vstopa v šolo

Delo poteka v oddelkih:

• v starostno homogenih oddelkih:
 otroci enake starosti — razpon 

enega leta

• v starostno heterogenih oddelkih:
 otroci starosti 1—3 leta ali 3—6 let

• v starostno kombiniranih oddelkih:
 otroci starosti 2—4 let 

PR
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2. GLEDE NA TRAJANJE

• dnevni program traja od 6 do 9 ur dnevno

Program se izvaja od ponedeljka do petka 
vse leto. Za zdrav Ëustveni razvoj otroka je 
najprimernejše, da je v vrtcu manj kot devet ur 
dnevno, preostali Ëas pa pre�ivi v krogu dru�ine.
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Kurikulum za vrtce je dokument, ki široko zasta-
vlja temelje dela v vrtcih in obsega naËela ter ci-
lje predšolske vzgoje v vrtcih. Poudarja aktivno 
vlogo otroka v vzgojno-uËnem procesu, njegove 
razvojne znaËilnosti, potrebe in �elje. Poudar-
jen je individualni pristop. Zajema šest podroËij 
dejavnosti otrok v vrtcu: gibanje, jezik, ume-
tnost, dru�bo, naravo in matematiko. Odrasli v 
vrtcu naËrtujemo delo tako, da v skupini otroke 
spodbujamo k dejavnostim. Otrok ima pravico 
in mo�nost, da med dejavnostmi lahko izbira. 
Kurikulum pojasnjuje tudi pomen in pristop pri 
poËitku, hranjenju in drugih vsakdanjih dejav-
nostih ter prehodu med njimi. Prostor v vrtcu je 
obravnavan kot poseben element kurikuluma. 
Sodelovanje s starši je poglobljeno, hkrati pa vr-
tec ohranja strokovno samostojnost. 

Vzgojno delo poteka prek spontanih in vodenih 
dejavnosti, ki jih naËrtujemo in izvajamo v skladu 
z interesi otrok, naravnimi ritmi ter kulturo in 
tradicijo okolja, v katerem �ivimo. IzhodišËe vseh 
dejavnosti je igra. Ta je za otroka najbolj naravna 
metoda uËenja, odkrivanja sveta in otrokovega 
mesta v njem. 

Vsebina programa
Temelji na ciljih in smernicah predpisanega nacionalnega programa - 
Kurikuluma za vrtce, na skupnih izhodišËih Vrtca Vrhovci in na posebnih 
usmeritvah posameznih enot.
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VSEBINSKA POPESTRITEV OSNOVNEGA PROGRAMA 

Osnovni program vsako leto nadgrajujemo z obogatitvenimi in 
dodatnimi dejavnostmi. 

Obogatitvene dejavnosti (npr. delavnice, eko dnevi, bralni 
nahrbtnik, lutkovne predstave, obiski muzejev, izleti, obËasno 
izvajamo tudi rolanje) vodijo vzgojiteljice v okviru rednega 
programa. Starši po potrebi krijejo stroške prevoza in vstopnin, 
sicer pa teh programov ni treba posebej doplaËevati.

Obogatitvene dejavnosti v sodelovanju z zunanjimi izvajalci so 
organizirane projektno na obmoËju mesta ali celo dr�ave. Tako 
se skupine naših otrok lahko vkljuËijo v knji�ne, športne in 
ekološke programe Ciciuhec, Medimedo, Mali sonËek, Ekošola 
kot naËin �ivljenja, gibalne urice, Škratek PrijateljËek. 

Dodatne dejavnosti oblikujemo v skladu z našim programom in 
interesom otrok ter staršev.

Dejavnosti zunaj kraja bivanja, npr. vrtec v naravi, letovanje, zi-
movanje, organiziramo vsako leto v dogovoru s starši. PoËitniška 
mesta po Sloveniji izbiramo glede na cilje zastavljenega progra-
ma in glede na njihovo primernost za bivanje predšolskih otrok. 

Po dogovoru s starši se v vrtcu izvaja teËaj tujega jezika, gibalne 
urice in plesne urice. Ta dejavnost poteka izkljuËno v Ëasu po 
15.30 uri in jih izvajajo posebej usposobljeni zunanji izvajalci v 
obliki delavnic. 

Dodatne dejavnosti starši v celoti plaËajo.

PROGRAM ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI

Otroci s posebnimi potrebami so v našem vrtcu vkljuËeni v redne 
oddelke in omogoËeno jim je prilagojeno izvajanje programa 
za predšolske otroke z dodatno strokovno pomoËjo. Glede na 
specifiËne potrebe posameznega otroka njegovo vkljuËitev 
v vrtec skrbno naËrtujemo in jo sproti spremljamo. Pri tem 
upoštevamo tudi potrebe drugih otrok v skupini. 
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ZUNANJI SODELAVCI

Pri naËrtovanju in izvajanju vzgojnega 
dela ter pri sodelovanju pri razliËnih 
projektih se povezujemo z razliËnimi 
strokovnimi in drugimi institucijami. 



12

EN
O

TE
 V

RT
CA



13



14

EN
O

TA
 V

RH
O

VC
I



15

Smo matiËna enota javnega zavoda Vrhovci. V enoti Vrhovci je osem 
skupin.

Najdete nas med mestom in vasjo. Imamo mo�nost spoznavanja 
potoka, gozdov, travnikov, kmetije in mesta. Da, zato jo radi mahnemo 
na Klobuk, po PST-ju, z avtobusom v mesto, kjer spoznavamo tr�nico, 
galerije, muzeje, Hišo eksperimentov, gledališËa, Ljubljanski grad in 
Tivoli ter še marsikaj.

V našem vrtcu strokovni delavci otrokom ponujamo ustrezne 
izzive in jim omogoËamo, da se dejavnosti uspešno udele�ujejo. 
Vzgojiteljice in pomoËnice vzgojiteljic dajejo poudarek doloËenim 
dejavnostim glede na njihove interese, npr. lutkovne in likovne 
dejavnosti, urejanje vrtiËka, spoznavanje kulturne dedišËine ... ter s 
tem resniËno bogatijo program.

Izhajamo iz znaËilnosti okolja. Naše veliko igrišËe, zasajeno s 
trato in velikimi, starimi drevesi, je spodbuda za gibanje, skupno 
dru�enje in veliko zakljuËno prireditev “Z roko v roki”. Razpored 
prostorov v vrtcu nam omogoËa povezovanje skupin. Posamezni 
loËeni trakti zagotavljajo intimnost, varnost in pripad nost. Tako nam 
povezovanje znotraj traktov omogoËa obogatitev dejavnosti kot so 
skupno praznovanje letnih Ëasov, skupne gibalne in pravljiËne urice 
ter predstave in dramatizacije, ki jih pripravijo otroci.

Sodelujemo in dru�imo se pri projektih EKO šola, Planetu Zemlja 
prijazen vrtec, Mali sonËek, projekti v povezavi z MOL-om. Sodelujemo 
tudi z Biotehniško fakulteto, gasilci, viško policijo, knji�nico Grba in OŠ 
Vrhovci. Skupaj se zabavamo ob razliËnih praznovanjih, kot sta Dan 
vode in Dan zemlje, u�ivamo na izletih in veËdnevnih taborih, ogledih 
predstav, pri delavnicah in igri. Povezovanje znotraj vrtca omogoËa, 
da otroci spoznavajo vrstni ke in odrasle, se sreËujejo s številnimi 
drugaËnimi pogledi, problemi in rešitvami, izkušnjami in raz mišljanji. 

Enota Vrhovci
Vrhovci cesta XIX/10
Telefon: 1. trakt: 01 2445 258
 2. trakt: 01 2445 257
 3. trakt: 01 2445 256
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Vrtec Brdo je majhna enota, ki le�i ob travniku 
in manjšem gozdiËku. VkljuËuje 5 skupin vseh 
starostnih obdobij, od najmlajših do vstopa v šolo. 
Zaradi svoje majhnosti vrtec deluje kot majhna 
dru�ina, ki v skupnih dejavnostih povezuje vse 
otroke (praznovanje letnih Ëasov po barvah, veseli 
december, Ëistilne akcije, Prešernov dan, Dan vode, 
Dan Zemlje…). Le-te potekajo skozi vse leto.

V Ëasu praznikov se zdru�ujemo na traktu, v primeru 
zelo majhnega števila otrok, pa gostujemo v sosed-
njih enotah.

Imamo veliko razgibano igrišËe, ki ga uporabljamo 
v vseh letnih Ëasih. Poleti nam nudi veliko naravne 
sence za pravljice pod krošnjami dreves, pozimi pa se 
naš hrib spremeni v sankališËe in igre na snegu. Redno 
izvajamo gibalne urice v vseh starostnih skupinah. 

Vpeti smo v socialno okolje, povezujemo pa se z 
razliËnimi institucijami. Aktivno sodelujemo z domom 
starejših obËanov Bokalci, spoznavamo delo policije, 
gasilcev, knji�nice itd. Odprti smo za številne pro-
jekte (Simbioza, Mobilnost, Medimedo, Beli zajËek, 

Enota Brdo
Stantetova 1a
Telefon: 01 2445 271, 01 2445 272, 01 2445 275

Eko šola, Škratek prijateljËek…), veliko izmed njih je 
dobrodelnih (Pisma srca za male borce, vošËilnice za 
starostnike, hrana za �ivali za ZOO Horjul…). Na otro-
kom primeren naËin projekte predstavimo in jih �e od 
malih nog usmerjamo v dobrodelnost. Veseli smo, da 
nas starši pri tem podpirajo in se aktivno vkljuËuje-
jo. Vsakoletno po skupinah izvedemo tudi Vrtec brez 
igraË, kjer imajo otroci na voljo veliko naravnega in 
nestrukturiranega materiala za razvijanje lastne igre 
in zamisli, brez usmerjanja. 

Veliko pozornosti posveËamo sodelovanju s starši 
in starimi starši v razliËnih oblikah. Poleg nastopov, 
delavnic, letovanj in izletov, ki se odvijajo znotraj 
skupin, se ob zakljuËku leta vsi skupaj poveselimo 
na dobrodelni prireditvi “Z roko v roki” (Sklad vrtca).

Naše vodilo je : “�iveti z naravo v naravi.”

To nam omogoËajo bli�nji hribi - Klobuk, Ro�nik, jez 
na GradašËici, pot spominov s Koseškim bajerjem in 
aktivnosti na Biotehniški fakulteti. Poleg naravnega 
okolja nam bli�ina mestnega prometa omogoËa aktivno 
vkljuËevanje v kulturno spoznavanje naše prestolnice.



18

EN
O

TA
 R

O
�N

IK



19

Enota Ro�nik
Cesta na Brdo 30
telefon kuhinja: 01 2445 292
1. trakt 01 2445 295, 2. trakt 01 2445 294, 
3. trakt 01 2445 293, 4. trakt 01 2445 296

Vrtec Ro�nik je del vzgojno-izobra�evalnega zavoda 
Vrtca Vrhovci. Sprejme do 150 otrok, starih od 11 
mesecev do ustrezne starosti za vstop v šolo.

Logotip vrtca Ro�nik je vlak, ki ima postajo na Cesti na 
Brdo 30. Vlak simbolizira pot, ki pelje naše 11-meseËne 
otroke do vstopa v šolo. Vlak pelje po tirnicah �ivljenja 
med petjem in plesom, med slikami in risbami, 
med smehom in jokom, radostjo, igro in uËenjem, 
ustvarjanjem in otroško domišljijo, do zadnje postaje 
brezskrbnega otroštva, do velikih šolskih vrat. Za 
velikim tunelom se odpira pogled na razgibano igrišËe, 
ki je umešËeno v zeleno okolje naselja, ki nam daje 
neizËrpne mo�nosti raziskovanja in bivanja z naravo.

Za vse otroke, majhne in velike, vse leto pripravljamo 
številne dejavnosti, ki nas zdru�ujejo in povezujejo 
v veliko dru�ino. Dru�imo se v skupnem prostoru 
ob razliËnih prilo�nostih, skupnih koncertih, praz-
novanjih in veselih dogodkih. S tem ustvarjamo tople 
medsebojne odnose in otroci spoznavajo �ivljenjske 
vrednote. V tem prostoru ravno tako tedensko 
izvajamo gibalne urice. Tako gradimo temelje za 
zdravo vzgojo otrok in zdravo dru�bo. 

Raznovrstna igrala nudijo otrokom razliËne izzive za 
razvoj gibalnih sposobnosti. 

Sprehodi do potoka, izleti na Ro�nik, sprehajalne poti 
v bli�nji okolici in po Poti spomina, jim omogoËajo 
bivanje v zdravem, naravnem okolju.

Sodelovanje s starši je zelo dragoceno za otrokovo 
dobro poËutje v vrtcu in za njegov razvoj, zato starše 
vkljuËujemo v Ëim veË naših dejavnosti. 

S starejšimi otroci se odpravimo na kmetijo, k 
škratkom, na Pokljuko ali na morje h gusarjem.

�e od leta 2005 sodelujemo v projektu Ekošole kot 
naËin �ivljenja. Pridobili smo eko zastavo in po svojih 
moËeh vsako leto izpolnjujemo zastavljene cilje, jih 
dopolnjujemo in nadgrajujemo. LoËevanje odpadkov, 
skrb za Ëisto okolje, varËevanje z energijo, skrb za 
zdravje in pozitiven odnos do soljudi, so stalnica v 
našem �ivljenju. V veËnamenskem prostoru smo 
izdelali eko kotiËek, ki otrokom nudi mo�nost igre, 
ustvarjanja in spoznavanja naravnih materialov.

Pohvalimo se lahko tudi z zelenjavnim in zelišËnim 
vrtom, ki smo si ga uredili ob vrtcu. Skrbno ju obde-
lujemo in dopolnjujemo iz generacije v generacijo. 
Sodelujemo v projektu šolski ekovrtovi, kjer si izpo-
polnjujemo znanje o zelišËih. S pridelki in plodovi 
obogatimo in popestrimo naše jedilnike. 
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Vrtec Pri Škratkih je dislocirana enota vrtca Ro�nik. 
Nahaja se v pritliËju stanovanjskega bloka na ulici 
Iga Grudna 17. Stanovanje ima dve igralni sobi, gar-
derobo s toaletnimi prostori, kuhinjo, dva balkona in 
ograjen atrij. Sprejme 34 otrok, starih od tri do šest 
let. Otroci v obeh oddelkih so starostno mešani. 

Naša vodilna misel je : Majhen vrtec - veliko veselja. 

Vrtec z manjšim številom otrok v stanovanju je prav-
zaprav nekakšna “razširjena dru�ina”. Naš vrtec je 
dru�inski v veË pogledih. Tako kot v dru�ini so tudi 
naši otroci razliËno stari: od najmlajših do tistih, ki 
se �e odpravljajo v šolske klopi. Ker vrtec pogosto 
obiskuje veË otrok iz iste dru�ine - skupaj ali zapored 
- se zgodi, da smo z nekaterimi dru�inami povezani 
vrsto let. Starši otrok so v marsiËem naši partnerji pri 
oblikovanju in izvajanju vzgojno - izobra�evalnega 
programa. PrisrËna dru�inska sreËanja skozi vse le-
to nam vsem omogoËajo, da se dobro spoznamo, 
se skupaj uËimo, zabavamo in sprostimo. V vrtec pa 
vsako leto povabimo tudi stare starše, ki so vabila 
zelo veseli in skupaj z vnuËki pre�ivijo v vrtcu prav 
poseben dan.

�elimo si, da bi bil vsak naš otrok viden in slišan - 
tako v svojih potrebah, stiskah, veselju in notranjem 
potencialu. Trudimo se, da bi se otroci v vrtcu poËutili 
varne in sprejete, krepimo njihovo samopodobo, uËi-
mo jih zdravih, toplih odnosov. OmogoËamo jim, da 
sprošËeno in ustvarjalno pre�ivljajo Ëas z vrstniki, ki 
so tako zelo pomembni za socialni razvoj in bodoËo 
vkljuËenost v dru�bo. 
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Enota Rožnik, Lokacija Iga Grudna
Ulica Iga Grudna 17
Telefon: 01 2445 280
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Naši otroci so raziskovalci. Dr�imo se naËela: “Otrok 
ni posoda, ki jo je potrebno napolniti, temveË ogenj, 
ki ga je treba pri�gati.” Ta ogenj je radovednost; ker je 
imajo otroci v vrtcu v izobilju, skupaj raziskujemo naj-
razliËnejša podroËja �ivljenja. �ivali in njihova naravna 
okolja; svoje telo in skrb za zdrav �ivljenjski slog; našo 
domovino Slovenijo in druge de�ele po svetu ter našo 
in druge kulture; urbano okolje in pode�elje; vesolje 
in dinozavre in zgodovino … Raziskujemo s pomoËjo 
priroËnikov, fotografij, dokumentarnih filmov, novo-
dobnih virov informacij, obiskujemo muzeje, �ivalske 
vrtove, raziskujemo na sprehodih in izletih, v vrtec po-
vabimo razliËne strokovnjake, manjše �ivali, terapev-
tske in šolane pse, izvajamo naravoslovne poskuse, 
preko igre razvijamo matematiËno mišljenje … 

Naši otroci so tudi umetniki. Trudimo se, da jim omo-
goËimo Ëim veË dejavnosti, s pomoËjo katerih lahko 
izrazijo vso svojo izvirnost in domišljijo na razliËnih 
umetniških podroËjih. VšeË nam je, da imajo svoje ide-
je, da znajo razmišljati s svojo glavo, da išËejo svoje 
rešitve in da jih znajo tudi izraziti. OmogoËamo jim stik 
z umetnostjo in umetniki - likovnimi, glasbenimi, gle-

dališkimi … Obiskujemo galerije, lutkovne predstave 
in knji�nico. V našem vrtcu so vsak dan tudi pravljiËne 
urice, saj se zavedamo, da so pravljice in ljubezen do 
knjig hrana za dušo in najboljša popotnica za �ivljenje. 

Ker se zavedamo, kako pomembno je za otroke giba-
nje in ker so naši prostori zares majhni, se trudimo, da 
bi otroci Ëim veË Ëasa pre�iveli na prostem. Narava je 
naša prijateljica in uËiteljica, tam lahko sprošËeno te-
kamo in se igramo, telovadimo in krepimo telo. UËimo 
se �iveti tako, da naravo spoštujemo, se ji Ëudimo in 
se vedno znova vraËamo v njeno zeleno naroËje. Ve-
liko se potepamo, najpogosteje kar po bli�nji okolici, 
na Grbo, ob GlinšËici, na Ro�nik, v Tivoli … Vsako le-
to se peljemo tudi na izlet z avtobusom - na okoliške 
kmetije, v Arboretum VolËji potok, na ŠobËev bajer, na 
Bled, v škratovske gozdove na piknike in z najstarejši-
mi v vrtec v naravi. Poletje vsako leto pre�ivimo v Vrtcu 
Ro�nik, kjer se sprošËeno igramo v senci dreves in se v 
najbolj toplih dneh hladimo z vodnimi igrami. V toplem 
delu leta pa se vsak dan igramo tudi v našem atriju za 
vrtcem, ki je sicer majhen, pa vendar zelen in cvetoË in 
v katerem gojimo tudi zelišËa in hrustljavo zelenjavo.
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Tehnološki park 22a
Telefon kuhinja: 082 00 30 97, zbornica 082 00 30 98 
Skupine: 082 00 31 00, 082 00 30 99, 070 786 722
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Enota tehnološki park se nahaja, kot pove �e ime 
samo, v Tehnološkem parku Ljubljana Brdo. Imamo 
sedem oddelkov in lahko sprejmemo do 133 otrok.

Ko vstopimo v vrtec zagledamo veliko, prostorno 
oglasno desko kamor strokovni delavci objavljamo 
aktualne dogodke, jedilnik, obvestila in druge po-
membne informacije za starše ter otroke.

Èe nadaljujemo svojo pot po hodniku desno pride-
mo do velike in dobro opremljene telovadnice. Otro-
ci lahko plezajo na plezalni steni ali drugih plezalnih 
elementih, skaËejo po blazinah in uporabljajo številne 
ostale športne rekvizite. Strokovni delavci se trudimo, 
da otrokom pripravimo najrazliËnejše gibalne dejavno-
sti in tako poskrbimo za razvoj gibalnih spretnosti. 

Pot lahko nadaljujemo naprej od telovadnice in na 
koncu hodnika levo zagledamo posebnost naše eno-
te, senzorno sobo. Namenjena je umirjenemu spo-
znavanju svojega telesa in razvijanju senzomotoriËnih 
funkcij. Na voljo imamo najrazliËnejše igraËe, ki pripo-
morejo pri izvajanju dejavnosti. Otroci se v njej spro-
stijo in najdejo svoj mir.

Ko se vrnemo po hodniku nazaj se nam odpre velik 
prostor, garderoba, v kateri ima vsak otrok kotiËek za 
svoje stvari. Strokovni delavci skrbimo, da so gardero-
be okrašene in s tem še bolj prijetne ob prihodu otrok 
v vrtec. Na stenah hodnikov imamo razliËne motoriËne 
igraËe, ki jih otroci vselej z veseljem preizkusijo. 

»e nadaljujemo pot naravnost mimo garderobe, 
opazimo na levi strani tri velike igralnice, v katerih so 
otroci drugega starostnega obdobja. V kolikor gremo 
na drugo stran garderobe pa pridemo do drugega 
hodnika, kjer so še štiri igralnice, ki so namenjene 
prvi starostni skupini otrok. Vsaka od igralnic ima 
tudi ograjeno teraso.

Na koncu tega hodnika je izhod na veliko igrišËe. 
V naši enoti imamo na voljo kar tri loËena igrišËa. 

Primerna so tako za najmlajše, kot predšolske otroke, saj vkljuËujejo 
razliËna igrala, ki jim omogoËajo, da varno preizkušajo in razvijajo svoje 
spretnosti. Ker imamo od leta 2017 eko zastavo, poleg tega, da pridno 
loËujemo odpadke, varËujemo z energijo in zbiramo zamaške, skrbimo 
tudi za kompostnik, gredice in naravno Ëutno pot na enem od igrišË. 

V Ëasu bivanja na prostem se z veseljem odpravimo na sprehode v 
razliËne smeri, ki nam jih ponuja okolica: do ribnika, v bli�nji gozdiËek, 
na Pot spominov, do Biotehniške fakultete, do Koseškega bajerja, na 
Ro�nik … Vsak dan raziskujemo nove poti in mesta kjer smo lahko na 
sve�em zraku. 

Skupaj z vsem prostorom in okolico, ki nam je na voljo, je pomembno 
tudi delo nas, strokovnih delavcev. Poleg izvajanja vsakodnevnih 
dejavnosti, pri katerih velikokrat ustvarjamo in izdelujemo didaktiËne 
igraËe in druge pripomoËke, se naša enota vsako leto vkljuËuje tudi v 
razliËne projekte. Vsako leto izvedemo projekt z naslovom Vrtec brez 
igraË, kjer se posveËamo igri z nestrukturiranim materialom. Otroci 
krepijo svojo domišljijo in nam prav vsako leto s svojo igro poka�ejo kar 
nekaj ustvarjalnosti in idej za nadaljnje aktivnosti. Vsako leto imamo 
tudi tradicionalni slovenski zajtrk, humanitarne akcije, Mali sonËek, Z 
�lico po Sloveniji, eko vsebine, Ciciuhec … 

Strokovni delavci enote tehnološki park stremimo k temu, da bi se vsi, 
predvsem pa otroci, poËutili prijetno in varno, saj je to edini naËin, da 
bomo uspešni pri našem poslanstvu - delu z otroki. 
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Svetovalna delavka skozi izobra�evanje in svetovanje skuša staršem, 
vzgojiteljicam in pomoËnicam vzgoji teljic pomagati pri razumevanju 
in razvijanju obËutka za razvojne znaËilnosti in potrebe otrok.

Na njo se odrasli v vrtcu lahko obrnejo, Ëe imajo vprašanja, te�ave, 
dileme, strahove glede razvoja otroka in njegove vzgoje, tudi 
vprašanja, ki se jim pojavijo ob kritiËnih in prelomnih dogodkih v 
�ivljenju dru�ine, denimo vstop v vrtec, preselitev, vstop v šolo, 
rojstvo sorojencev, loËitev …

Svetovalna delavka skupaj z drugimi udele�enci v naËrtovanju in 
spremljanju dela in �ivljenja v vrtcu sodeluje in vodi projekte, ki 
razvijajo nove programe in uvajajo nove naËine in metode dela.

Pri svojem delu se ravna po naËelih prostovoljnosti, skupnega 
dogovora ter zaup nosti podatkov v dobro otroka in njegove dru�ine.

V vrtcu dodatno strokovno pomoË otrokom s poseb nimi potrebami 
nudita mobilni specialni pedagoginji. 

Svetovalna slu�ba
Temeljna naloga svetovalne slu�be je podpreti optimalen razvoj 
vsakega otroka v vrtcu.

Vzgoja otrok je dinamiËen proces, ki vedno znova spodbuja k iskanju 
najbolj ustreznih naËinov in metod, ki bi bili otroku v najveËjo korist 
med odrašËanjem.

vzgoj.dso01@vrtec-vrhovci.si

vzgoj.dso02@vrtec-vrhovci.si
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Skrb za zdravje
in prehrano

V vrtcih skrbimo za:

• dovolj sve�ega zraka (z rednim prezraËevanjem in prepreËevanjem 
prepiha),

• primerno temperaturo prostorov (20—22° Celzija),
• primerno vlago prostorov (60—65 % relativne vlage),
• primerno osvetlitev prostora,
• primernost oblaËil, 
• poËitek,
• dnevno telesno dejavnost,
• zagotavljanje pogojev za osebno higieno otrok,
• redno dnevno vzdr�evanje higiene,
• zašËito pred nalezljivimi boleznimi,
• prepreËevanje dejavnikov tveganja v odnosu do škodljivih razvad.

Èe pri otroku zaznamo spremembe v poËutju ali vedenju, ki bi lahko 
pomenile zaËetek bolezni, se takoj odzovemo. Obvestimo starše in 
jih prosimo, da otroka odpeljejo iz vrtca ter mu zagotovijo potrebno 
zdravniško oskrbo in domaËo nego. Takšno ravnanje je najbolj primerno 
za obolelega kot tudi za ohranjanje zdravja preostalih otrok v vrtcu.

V Vrtcu Vrhovci je prehrana otrok naËrtovana premišljeno in skrbno. S 
pozna vanjem in upoštevanje priporoËil o fizioloških potrebah otrokovega 
organizma po energiji in posameznih hranilih zagotavljamo varno in 
zdravo prehranjevanje.

Vzgojiteljice in drugi zaposleni v vrtcu si 
prizadevamo vselej dosledno zagotavljati 
razmere za zdravo �ivljenje. 
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S pravilnim izborom �ivil, primerno pripravo obrokov 
ter ustreznim prehranjevalnim ritmom zagotavljamo 
priporoËene vrednosti hranil in dosegamo prehranske 
cilje v skladu z novo sprejetimi smernicami zdravega 
prehranjevanja za predšolskega otroka (Ministrstvo za 
zdravje).

To pomeni, da otroci jedo zdravo in uravnote�eno hrano, 
bogato z energijo in hranilnimi snovmi. Obroki v vrtcu so 
redni, pogosti in primerno veliki ter zagotavljajo 70 % 
dnevnih fizioloških potreb po hrani.

Otroci imajo ves Ëas bivanja v vrtcu na voljo sve�e sadje, 
Ëaj ter vodo. Èe ima vaš otrok posebne zdravstvene 
zahteve glede prehrane, vas prosimo, da jih ob vpisu 
izrazite. Upoštevali bomo predpisano hrano (dietno 
prehrano), ki jo priporoËa zdravnik.

OBROKI V VRTCU:

Otroci, stari od 1 do 3 let

zajtrk  8.00 do 8.45

malica  9.30 do 10.00

kosilo  11.00 do 11.30

malica  14.00 do 15.00

Otroci, stari od 3 do 6 let

zajtrk  8.00 do 8.45

malica 9.30 do 10.00

kosilo 12.00 do 12.30

malica  14.00 do 15.00

Spremljanje poËutja in zdravja 
otrok je lahko uËinkovito le ob 
dobrem sodelovanju s starši.
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Otrokom, vkljuËenim v javne vrtce, dr�ava zagotavlja 
mo�nost za optimalen razvoj ne glede na spol, 
socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno 
pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itn. 
Optimalen razvoj vkljuËuje tudi mo�nost poglob-
ljenega razvoja na doloËenem podroËju.

UresniËevanje zahteve po enakih mo�nostih ni mo-
goËe brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in 
drugaËnosti, ki jo mora omogoËiti organizacija �ivlje-
nja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo 
za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s posto-
pnim razvijanjem kritiËnega duha, osebnih odloËitev 
in avtonomne presoje.

Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.

Starši imajo pravico do vpogleda v programe za 
predšolske otroke, do obvešËenosti o �ivljenju in 
delu v vrtcu in do zašËite zasebnosti s poudarkom na 
varstvu osebnih podatkov.

Starši imajo pravico do sodelovanja pri naËrtovanju 
ter organiziranju �ivljenja in dela v vrtcu in skupini, 
kar jim mora vrtec formalno omogoËiti. Pri tem 
morajo upoštevati meje svojega soodloËanja in ne 
smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

Pravice staršev in otrok,
DOLOČENE V MEDNARODNIH DOKUMENTIH, USTAVI IN ZAKONIH

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresniËevanje temeljnih otrokovih pravic. 
V demokratiËni dr�avi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti 
zastopniki (v nadaljevanju starši).
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K I  P R I S P E V A J O  H  K A K O V O S T I  D E L A  V  V R T C U

Otrok lahko pride v vrtec in iz njega odide le v spremstvu staršev ali druge odrasle osebe.  
V tem primeru s pisnim dovoljenjem staršev. 

PriporoËamo, da je otrok v vrtcu najveË devet ur, saj naj bi Ëim veË Ëasa pre�ivel v krogu 
dru�ine. 

Zdravil v vrtcu otrokom ne smemo dajati, to lahko naredijo samo starši. 

�elimo si, da bi bil otrok primerno obleËen glede na vremenske razmere in glede na to, da 
v vrtcu veliko ustvarjamo in se igramo. Ob tem otroci hitro popackajo obleko. Zato prosimo 
za rezervna oblaËila in razumevanje.

Obveznosti staršev,
Ob vstopu otroka v vrtec imajo starši pravico in dol�nost do postopnega 
uvajanja otroka v vrtec. Z njihovo pomoËjo in ob njihovi navzoËnosti v 
skupini uvajanje lahko traja veË tednov.

Prosimo za sprotno a�uriranje do-
maËih naslovov in telefonskih številk, 
na katerih so starši dosegljivi, v prime-
ru, da bi jih v vrtcu nujno potrebovali.

Prosimo, da otroci v vrtec ne prinašajo 
igraË, ostrih ali drobnih in podobnih 
predmetov, ki bi lahko ogro�ali 
varnost in zdravje otrok. 

V vrtcu so za�elene igraËe, ki otroka 
pomirjajo, ga tola�ijo in je nanje nave-
zan. Sicer naj bi bile igraËe, s katerimi 
se otroci igrajo, na razpolago v vrtcu. 

Prosimo, da vprašanja v zvezi z biva-
njem in vzgojo otroka zastavite zapo-
slenim v vrtcu.
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Uvajanje otrok v vrtec
Otrok vstopa v vrtec prav v Ëasu, ko ga sicer novi prostor, vzgojiteljice in 
pomoËnice vzgojiteljic ter drugi otroci spodbujajo k raziskovanju in razvo-
ju, vendar on �eli to poËeti ob navzoËnosti staršev. LoËitev za Ëas, ko so 
starši v slu�bi in otrok v vrtcu, je v tem obdobju otrokovega �ivljenja iz-
redno obËutljiva za vso dru�ino. Zato v vrtcu menimo, da moramo posto-
pnost loËevanja in navajanja na vrtec omogoËiti tako otroku, kot staršem. 

Kako poteka delo v oddelku?

S starši se o Ëasu in naËinu uvajanja otroka v vrtec zaËnemo dogovarjati 
�e ob vpisu in pogovore nadaljujemo na skupinskih in individualnih 
sreËanjih v vrtcu.

Ko se uvajanje zaËne, sta otrok in mati ali oËe skupaj v oddelku ves Ëas. Na 
zaËetku je to obiËajno od zajtrka do kosila. Zaradi starševe navzoËnosti 
se otrok poËuti varno in si upa raziskovati nov prostor in navezovati stike 
s strokovnimi delavkami. Starši, vzgojiteljica ter pomoËnica vzgojiteljice 
si takrat še bolj poglobljeno lahko izmenjajo pomembne informacije o 
otroku.

Otrok Ëedalje bolj sodeluje s strokovnimi delavkami in z drugimi otroki, 
starši pa zaËenjajo postopno zapušËati oddelek za nekaj minut, Ëe otrok to 
sprejme. S tem otrok dobi izkušnjo, da se starši vedno vrnejo. Postopoma 
je odsotnost vse daljša in konËno starši otroka lahko pustijo v oddelku ves 
Ëas. Ko se otrok nave�e na vzgojiteljico ali pomoËnico vzgojiteljice in jo 
sprejme za osebo, ki lahko nadomesti mamo ali oËeta, ko ju ni, je uvajanje 
za otroka in starše uspešno konËano. Seveda pa je tako uvajanje odvisno 
od otroka in njegove pripravljenosti in zmo�nosti, da sprejme strokovne 
delavke, novo okolje in dinamiko medsebojnih odnosov.

Med uvajanjem nastaja tudi zanimiva dinamika med starši. Matere in 
oËetje, ki hkrati uvajajo otroke, se zbli�ajo in drug drugemu dajejo oporo 
ter izmenjujejo izkušnje in poglede.
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Sodelovanje s starši

Veseli smo predlogov in pobud za Ëim veË sodelovanja 
med starši, otroki in vrtcem!

S starši sodelujemo na veË uteËenih naËinov. To so:

• redne izmenjave informacij,
• pogovorne urice,
• roditeljski sestanki,
• tematska predavanja za starše,
• druge oblike dru�enja: praznovanja, delavnice, 

izleti, pikniki ...
• svet staršev in svet vrtca.

ŠOLA ZA STARŠE

Vsako leto pripravimo v vrtcu cikel predavanj in delavnic 
za starše. Teme so izbrane tako, da ponujajo mo�ne 
odgovore in spodbujajo k premisleku v zvezi z najbolj 
pogostimi vprašanji staršev glede vzgoje otrok. 

SVET STARŠEV NA RAVNI VRTCA IN ZAVODA

Vsak oddelek ima v svetu predstavnika staršev, ki 
je bil izbran na oddelËnem roditeljskem sestanku. 
V svetu staršev starši obravnavajo programe ter po-
roËila o njihovem izvajanju v vrtcu. Izra�ajo skupne 
interese, predstavljajo probleme posameznih oddel-
kov, enot ali celotnega zavoda ter predlagajo rešitve. 
Mnenja in pobude sporoËajo svetu zavoda.

SVET ZAVODA

V njem so predstavniki ustanovitelja, predstavniki 
staršev, izbrani na svetu staršev na ravni zavoda, in 
pred stav niki delavcev.

Svet zavoda sprejema programe in poroËila, odloËa o 
uvedbi novih programov ter o prito�bah, imenuje in 
razrešuje ravnatelja.

Sodelovanje vrtca in staršev je zelo pomembno za varno prehajanje 
otroka iz dru�ine v vrtec in iz vrtca v dru�ino. Ob vstopu v vrtec 
staršem omogoËimo, da so v oddelku skupaj z otrokom, tako da se 
otrok v novem okolju poËuti Ëim bolj varno. Starši in vzgojitelji si 
izmenjujejo izkušnje o otroku in njegovem razvoju vsa leta otrokovega 
bivanja v vrtcu. V medsebojnem sodelovanju lahko bolje spoznamo 
vzgojne postopke v dru�ini in vrtcu, jih bolje usklajujemo in se skupaj 
odloËamo o tem, kaj je najbolje za otroka.
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VPIS

V Vrtcu Vrhovci �elimo staršem in otrokom kar najbolj 
olajšati vstop v vrtec.

NajveË novih otrok sprejmemo septembra, ko 
oblikujemo nove oddelke, sicer pa otroke v oddelke 
vkljuËujemo vse leto, seveda tja, kjer je še prostor. 

Obrazec za sprejem otroka v vrtec je enoten za vse 
ljubljanske vrtce. Dobite ga na spletnih straneh 
MOL-a in našega vrtca. Izpolnjen obrazec oddate na 
sede� Vrtca Vrhovci na naslov Vrhovci cesta XIX/10. 

Èe �elite otroka vkljuËiti v vrtec septembra, morate 
vlogo oddati do 15. marca tekoËega leta. V primeru, da 
imamo veË prijav kot prostih mest, o sprejemu otrok 
odloËa Komisija za sprejem otrok v vrtec. 

O rešitvi vloge vas iz vrtca pisno obvestimo. »e je 
otrok sprejet, vas povabimo k podpisu pogodbe. 

Pred vkljuËitvijo v vrtec mora otrok opraviti pregled pri 
zdravniku. Pediater izda potrdilo o pregledu. Vzgojite-
ljici ga predlo�ite ob prihodu otroka v oddelek.

PLAČILO PROGRAMA

Ceno programa predlaga svet zavoda, doloËi pa jo 
Mestna obËina Ljubljana.

Stroške programa krijejo starši, obËina in Ministrstvo 
za izobra�evanje, znanost in šport.

Prispevek staršev se odmerja na podlagi Zakona o 
vrtcih, Pravilnika o plaËilih staršev za programe v 

vrtcih, Zakona o uravnote�enju javnih financ, Zakona 
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o 
interventnih ukrepih. 

O višini prispevka na osnovi Vloge za uveljavljanje 
pravic iz javnih sredstev odloËajo pristojni Centri za 
socialno delo. 

Obrazec je dostopen na spletnih straneh vrtca, 
Ministrstva za delo, Centrov za socialno delo in v 
knjigarnah. Odda pa se na Center za socialno delo, 
kjer imajo starši skupaj z otrokom prijavljeno stalno 
prebivališËe.

Kaj je še treba vedetiSodelovanje s starši
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OBRAČUNAVANJE ODSOTNOSTI

Èe je otrok bolan ali ga v vrtec iz kakšnih drugih 
razlogov ni, prosimo, da zaradi organizacije dela in 
prehrane to sporoËite strokovni delavki. Èe starši o 
otrokovi odsotnosti obvestite vrtec do 9. ure, vrtec 
z naslednjim dnem zni�a ceno programa za stroške 
neporabljenih �ivil. 

Starši s stalnim prebivališËem v MOL-u lahko za nepre-
kinjeno odsotnost otroka od najmanj enega do najveË 
dveh mesecev v obdobju od 1. 6. do 30. 9. koristite 
rezervacijo. Obrazec za rezervacijo dobite pri strokovni 
delavki v vrtcu in ji ga izpolnjenega oddate najpozneje 
en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka. 

V primeru otrokove daljše bolezni (najmanj mesec 
dni) lahko starši vlo�ite prošnjo za zdravstveno 
rezervacijo tudi izven poletnega termina. V tem 
primeru izpolnite posebno Vlogo za korišËenje 
zdravstvene rezervacije (najdete jo na spletni strani 
vrtca) in jo skupaj z zdravniškim potrdilom pošljete 
na upravo Vrtca Vrhovci, Vrhovci cesta XIX/10.

Starši s stalnim prebivališËem v drugih obËinah se o 
mo�nosti rezer vacije pozanimajte v svoji obËini. 

IZPIS

»e �elite otroka izpisati, ga je treba pisno odjaviti 
najmanj 15 dni pred tem dnem. 

To velja tudi za otroke, ki gredo jeseni v šolo. 

Obrazec za izpis dobite pri strokovnih delavcih v vrtcu 
in na spletni strani. Izpolnjenega oddate v od delek ali 
na upravo vrtca.
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»A veš,
 včer

aj sv
a prišla

 z 

dedijem
 s sm

učan
ja, s

va b
ila 

dva d
ni tam

 in sva 
spala v

 

fotel
u (h

otel)
…haha

hah.
«

Če mi je dolgčas rišem, 
ali pa gledam televizijo in 

mi ni več dolgčas.

»Kadar gremo na izlet 

vse smeti odnesemo nazaj 

domov in razvrstimo v 

zabojnike. Če sok in slamico 

vržemo na tla na Klobuku, 

lahko kakšna žival to poje. 

Potem pa riga in prdi in 

kolca, lahko še umre.«

»A veš, včera
j smo 

bili pa na smučanju, 

samo smo bili v en
i 

čist drugi državi, v 

Sloveniji smo bili.«

Za zajtrk je
 bila poleg 

kruha še mocarela. M
ed 

zajtrkom nek deček 

dvigne roko in pravi: 

»Jaz bi pa rad še malo 

marcele…«

KAJ DELAŠ, 

KO TI JE 

DOLGČAS
?

Med kosilom, decembra. 

Otroci se pogovarjajo: So 

Miklavž, Božiček in dedek 

Mraz. Ja, so sami starci. 

Sami starci so.

Vzamem mami telefon, 
igram igrice.

Gledam v steno, pa žalosten sem.

Ni mi dolgčas nikoli, imam 
tablico in tam je ful stvari.

Težim očiju, pa mami, 
pol mi dajo pa kaj za delat, 

ampak ne za igrat.

Grem v posteljo pa študiram 
kaj bi lahko še počel.

V gostilni rišem za mizo.
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Otroci se pogovarjajo pred  

zaprtjem vrtca. »še enkrat  

gremo  v vrtec, pol smo pa doma.«  

»Al res, al kaj?« »Ja, to je zaradi korona 

virusa. Dovolj mam že tega virusa, to mi 

gre že na živce.«

Pogovarjamo se o čustvih, 

povem da sem srečna, ker 

delam v vrtcu, ker je zunaj 

lep sončen dan in vprašam: 

»Zakaj si pa ti srečen?«

»Jaz sem srečen zato, ker si 

ti srečna.«

Otroc
i se 

igraj
o 

kara
oke,

 imajo 

mikrof
on, ki 

ne deluje
. 

Ker ta
 nima  zv

oka 

reče
 deček

: »To n
i 

nič, d
ajmo hiš

niku, 
da 

vsta
vi ba

terij
e, da bo

 

delal.«

KDO JE 

JUNAK?

»A veš, da smo včeraj 

v vrtcu risali Franceta 

Praseta« (France Prešeren)

Jaz nisem junak, ampak 
junakinja, ker sem punca.

Jaz sem junak, kadar me 
ni strah pri zobarju.

Kadar se opraskam, pa ne 
jokam, Branka mi reče, da 

sem junak.

Če doma kaj naredim sam 
in mi oči reče, da sem junak. 
Doma sem vedno za vse 
junak. To je čisto preprosto.
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