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»Včasih najmanjše stvari zasedejo največ prostora v tvojem srcu«  (Medvedek Pu)

Spoštovani starši!

V zgodnjih jutranjih urah,  ob smehu in razposajenem vrišču otrok oživijo kočevski vrtci. 

Nahajamo  se v petih hišah  na območju od Stare cerkve do Kočevske reke.

S pričujočo knjižico vas starše  seznanjamo z osnovnimi podatki o našem programu ter o življenju in 

delu Vrtca Kočevje.  Mnogi od vas naš vrtec že dobro poznate, mnogi pa se z vrtčevsko izkušnjo 

srečujete prvič. Vsem sporočamo, da vas pričakujemo in da se zavedamo svojega poslanstva. Čakamo  

vas v  spodbudno-učnem okolju, v katerem bodo otroci raziskovali, ustvarjali, se zabavali in učili.

Verjamemo in zaupamo, da se bomo vsem otrokom  s svojim znanjem in  kulturo ter strokovnim 

ravnanjem uspeli približati tako, da se bodo otroci počutili sprejeto. Da pa nam to uspe potrebujemo tudi 

vas, spoštovani starši. Zato želimo  medsebojno zaupanje in odprt dialog. Pozivamo vas k sodelovanju. 

Pogovarjajte se z nami, vprašajte nas, pišite nam. Ljubezen do otrok naj bo naše skupno vodilo. 

Dobrodošli v našem vrtcu!

Irena Robič, ravnateljica
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Dan v vrtcu okvirno teèe takole:
(V Vrtcu Kočevje si pridružujemo pravico za spremembo dnevnega reda.)

Otroci, stari od 1 do 3 let

05.30 - 07.00  prihod, igre
07.00 - 08.00  individualne dejavnosti, nega
08.00 - 09.00  zajtrk, nega
09.00 - 11.00 malica, dejavnosti v igralnici in na prostem, nega
11.30* - 14.00  kosilo, počitek, nega
14.00 - 15.00 malica, dejavnosti v igralnici in na prostem
15.00 - 16.00  individualne dejavnosti

Otroci, stari od 3 do 6 let

05.30 - 06.30  prihod, igre
06.30 - 08.00  igre in druge dejavnosti  
08.00 - 09.00  zajtrk
09.00 - 12.00  dejavnosti v igralnici in na prostem
12.00 - 14.00  kosilo, počitek ali dejavnosti v igralnici in na prostem
14.00 - 16.00 malica, dejavnosti v igralnici in na prostem
16.00 - 17.00  individualne dejavnosti

Otroci, stari od 1 do 6 let popoldanski oddelek

12.00 - 13.00      prihod, igre, nega
13.00 - 14.00      kosilo
14.00 - 15.30      počitek,dejavnosti v igralnici
15.30 - 16.00      popoldanska malica
16.00 - 17.30      dejavnosti v igralnici in na prostem, nega
17.30 - 18.00      večerja
18.00 - 20.00      dejavnosti v igralnici in na prostem, odhod otrok

*V prvih treh mesecih v uvajalnem obdobju je kosilo ob 11.00. 
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Logotip našega vrtca

VIZIJA VRTCA KOČEVJE

USTVARJAMO PRIJETEN VRTEC,

PRIPRAVLJEN ZA SPREMEMBE, KI

BODO ZADOVOLJEVALE POTREBE OTROK, STARŠEV IN ZAPOSLENIH.
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1. CILJI PRED�OLSKE VZGOJE

Razvijanje sposobnosti razumevanja sebe in drugih,

spodbujanje gibalnih spretnosti in sposobnosti,

negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje   
neodvisnega mišljenja,

posredovanje znanj različnih področij znanosti in iz vsakdanjega življenja,

spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje 
pa tudi branja in pisanja,

razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in 
izražanja,

razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v  
skupinah,

razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
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2. V NA�EM VRTCU SI ŽELIMO...

Zagotavljati pogoje za dobro počutje v vrtcu ter optimalni razvoj vsakega otroka 
(gibalni, čustveni, socialni, spoznavni),

stalno sodelovati s starši ter jim omogočati vpogled v vzgojno delo v vrtcu,

omogočiti staršem sooblikovanje programa,

skrbeti za inoviranje igrač in didaktičnega materiala,

skrbeti za funkcionalnost in urejenost prostorov v vrtcu in igrišč,

skrbeti za raznoliko, kakovostno in varno prehrano otrok v času bivanja v vrtcu in 
ustrezne higienske pogoje,

omogočati stalno strokovno izpopolnjevanje vseh zaposlenih v vrtcu in s tem dvigniti 
kvaliteto vzgojnega dela.



3. ORGANIZACIJA VRTCA KOÈEVJE

Vrtec Kočevje posluje v petih enotah.

 URADNE URE VRTCA

 - vsak ponedeljek od 8. do 15. ure
 - vsako sredo od 12. do 16. ure
 - vrtec pa ima odprta vrata tudi izven uradnih, 
   seveda če se prej najavite po telefonu, da si lahko vzamemo čas za VAS! 

Sedež vrtca je v enoti Ostržek, Cesta na stadion 3, kjer je uprava vrtca s 

skupnimi službami:

Ravnateljica: Irena Robič

Pomočnici ravnateljice: Nataša Tišlarič in Nevenka Vesel

Svetovalni delavec: Nick Nared

Računovodstvo: Marjeta Gorše

Knjigovodkinji: Bojana Benčina-Vardijan, Ana Koševič

Tajnik VIZ: Nataša Janežič

Organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima: Jasmina A. Češarek
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ENOTA OSTRŽEK

Cesta na stadion 3, 

Krajevna skupnost Kočevje - mesto

tel.: 01/895-17-31

ostrzek.predsolski@vrteckocevje.si

ostrzek.jasli@vrteckocevje.si

Telefon organizacijskega vodje enote: 
041 985 661 - Alenka Jalovec

V enoti je 10 oddelkov za otroke stare 

od 1. do 6. leta starosti. 

Poslovalni čas enote je od 5.30 do 16.00 za 

dopoldanske oddelke, ob sredah do 17.00 

in od 12.00 do 20.00 za izmenični oddelek.

V enoti je lastna kuhinja. 
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ENOTA NARCISA

Kočevska Reka 32, 

Krajevna skupnost Kočevska Reka.

tel.: 01/894-00-97

narcisa@vrteckocevje.si

Telefon organizacijskega vodje enote:
041 985 664 - Tea Kocjan 

V enoti je 1 oddelek za otroke 

od 1. do 6. leta starosti.

V enoti pripravljamo zajtrk in malico, 

kosilo vozimo iz lastne kuhinje.

Poslovalni  čas enote je od 6.00 do 15.30.

V skladu z letnim delovnim načrtom vrtca, 

enota Narcisa v poletnem času (julij, avgust)

1 mesec ne posluje.
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ENOTA ÈEBELICA

Ljubljanska cesta 22A, 

Krajevna skupnost Kočevje - mesto

tel.: 01/895-12-33

cebelica@vrteckocevje.si

Telefon organizacijskega vodje enote: 
041 440 143 - Mitja Lavrič

V enoti je 14 oddelkov za otroke 

od 1. do 6. leta starosti, od tega 1 oddelek s 

prilagojenim programom, ki ga vodi 

specialni pedagog.

V enoti je lastna kuhinja.

Poslovalni čas enote je od 5.30 do 16.00.
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ENOTA MOJCA

Stara Cerkev 20, 

Krajevna skupnost Stara Cerkev.

tel.: 01/895-15-55

mojca@vrteckocevje.si

Telefon organizacijskega vodje enote:
041 548 031 - Anica Žagar

V enoti so 3 oddelki za otroke 

od 1. do 6. leta starosti.

V enoti pripravljamo zajtrk in malico, 

kosilo vozimo iz lastne kuhinje. 

Poslovalni  čas enote je od 5.30 do 15.30
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ENOTA BRLOGEC

Trg zbora odposlancev 22, 

Krajevna skupnost Kočevje - mesto

tel.:  01/895-13-61

brlogec@vrteckocevje.si

Telefon organizacijskega vodje enote: 
031 248 441 - Sonita Majerle

V enoti so 4 oddelki za otroke 

od 1. do 4. leta starosti.

V enoti pripravljamo zajtrk in malico, kosilo 

vozimo iz lastne kuhinje. 

Poslovalni čas vrtca je od 5.30 do 15.30.



4. PROJEKT VRTCA 

KOMUNIKACIJA : STARŠI - VZGOJITELJI 

Osrednji projekt – prednostno področje: Starši in vzgojitelji na poti k skupnemu cilju
    
Ostali projekti:

-  Zdravje v vrtcu

-  Naša mala knjižnica

-  Leto kulture Občine Kočevje 2022: 150 let srednjega šolstva na Kočevskem.

-  Gozdni vrtec

-  Pasavček

-  Turizem in vrtec 

-  Mednarodni dan strpnosti

-  Evropski teden mobilnosti
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5. PROGRAMI ZA �OLSKO LETO 2022/2023
Vrtec izvaja dnevni program, ki traja od 6-9 ur. Program poteka dopoldne in izmenično. 

Namenjen je otrokom od 1. do 6. leta starosti in obsega VZGOJO, VARSTVO in 

PREHRANO otrok. 

V vrtcu izvajamo tudi:

     Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,

     prilagojeni program za predšolske otroke (t. i. razvojni oddelek).

Delo v vrtcu temelji na usmeritvah nacionalnega programa, to je  Kurikuluma za vrtce. V 

vzgojnem procesu vzpodbujamo aktivno vlogo otroka. Pri tem upoštevamo njegove 

razvojne posebnosti, potrebe in želje. Poudarjen je individualni pristop k otroku. 

Razvijamo sposobnosti za upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah.
Osnovna dejavnost predšolskega otroka je igra. Ta je za otroka najbolj naraven način 

učenja, odkrivanja sveta in mesta v njem.

Delo v vrtcu načrtujemo tako, da otrokom omogočimo spoznavanje in preizkušanje novega 

in z njim še neznanega na vseh področjih dejavnosti, ki jih opredeljuje Kurikulum: 

matematika, narava, družba, jezik, gibanje in umetnost.

Osnovni programi za otroke glede na starostno obdobje

program prvega starostnega obdobja za otroke od 11. mesecev do 3. leta,

program drugega starostnega obdobja za otroke od 3. leta do vstopa v šolo,

oddelki so homogeni, heterogeni in kombinirani. 
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Obogatitveni programi v okviru projektov, katere si glede na potrebe in interes otrok 
in staršev izberejo enote ali oddelki in so del Letnega delovnega načrta Vrtca Kočevje za 
šol.l. 2022/2023.

Dodatne dejavnosti
Dodatne dejavnosti bomo organizirali v skladu z letnim delovnim načrtom 
Vrtca Kočevje za šolsko leto 2022/2023.

  

Praznovanja in prireditve

Teden otroka

Ples duhcev in čarovničk v vrtcu 

Mesec športa

P raznovanje jeseni

V eseli december

M esec kulture

Ciciolimpijada

Tradicionalni slovenski zajtrk

Slovo malih maturantov

 

Pustovanje

Živ-žav

Različne razstave v enotah

Dnevi odprtih vrat enot

D an druženja in gibanja 

vseh generacij
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6. NA� VRTEC SODELUJE...

s svetovalnimi službami osnovnih šol,

s Centrom za socialno delo,

s Pediatrično ambulanto Zdravstvenega doma Kočevje in pediatri zasebniki,

z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami iz Kočevja, okolice Kočevja in Ribnice,

s Srednjimi vzgojiteljskimi šolami in Pedagoškimi fakultetami, LU Kočevje, 

z Domom starejših občanov Kočevje,

sodelujemo z delovnimi organizacijami, obrtniki,

s skladom za ljubiteljsko kulturo občine Kočevje,

z Javnim zavodom za šport občine Kočevje,

s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,

z Društvom podeželskih žena,

z Zavodom za šolstvo in šport Republike Slovenije,

z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport,

s Policijsko postajo Kočevje,

s Slovensko vojsko,

z Društvom upokojencev Kočevje,

s Pokrajinskim muzej Kočevje.
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7. PRAVICE OTROK IN STAR�EV

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V 

demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki (v 

nadaljnem besedilu starši).

Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnosti za optimalen razvoj ne 

glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in 

duševno konstitucijo itn.; optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na 

določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez 

upoštevanja razlik in pravic do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija 

življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in 

odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne 

presoje. Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.

Starši imajo pravico vpogleda v programe za predšolske otroke, do obveščenosti o življenju 

in delu v vrtcu, 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 omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in 

ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

Vrtec Kočevje v svojo sredino sprejema vse otroke za katere izpolnjuje pogoje. Pri otrocih z 

različnimi posebnostmi so starši v korist otroka dolžni sodelovati s strokovnimi delavci in 

vodstvom Vrtca Kočevje.

Ob vstopu otroka v vrtec lahko ta staršem omogoči postopno uvajanje otroka v vrtec.
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8. KAKO SODELUJEMO S STAR�I

Vzgoja otroka poteka doma in v vrtcu, zato je prav in nujno, da starši sodelujejo in se aktivno 
vključujejo v vrtec.

Roditeljski sestanek ob sprejemu otrok

Roditeljski sestanki v oddelkih so predvsem informativni. Vzgojiteljice predstavijo 

programe dela, dnevni red vrtca, dejavnosti s starši in podobno.

Govorilne ure ali pogovorne urice so enkrat mesečno ali po potrebi v dogovoru z 

vzgojiteljico, kjer se vzgojiteljica s starši poglobljeno pogovori o otroku.

Skupna srečanja; to so srečanja ob raznih prireditvah, praznovanjih, igralni popoldnevi, 

delavnice za starše itd.. Poglabljajo stike med otroki, starši in vzgojiteljico oz. 

pomočnico.

Pogovori s starši; ob prihodu in odhodu otroka starši in vzgojiteljice oz. pomočnice 

izmenjajo informacije, ki so pomembne za otrokovo dobro počutje.

Individualna obravnava s posameznimi strokovnimi delavci (organizacija prehrane, 

zdravstveni režim, svetovalna služba)

Pisno obveščanje ; to so različni kotički za starše, oglasne deske, ki so namenjene 

sprotnem obveščanju staršev. (e pošta, spletna stran vrtca)

Skrinjice; namenjene so staršem da pohvalijo, opomnijo itd..

Predavanja za starše in šola za starše

Svet staršev

Komuniciranje s starši in okoljem preko interneta

Objave vzgojiteljev so pod zavihki enot na spletni strani vrtca
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9. SVETOVALNA SLUŽBA

Sedež: Enota Ostržek, Cesta na stadion 3, Kočevje

Telefon: 01/777-62-30, 01/895 17 31

Mobitel: 051/ 356-089

Temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu je omogočiti in spodbujati  optimalen  razvoj vsakega otroka.

Svetovalni delavec nudi pomoč:

svetovanje in pomoč staršem, ki jih  zanima ali skrbi vključitev otroka v vrtec,

pomoč otrokom v podporo in spodbudo za njihovo najboljši možen razvoj(socialne igre   
izvaja svetovalna delavka neposredno v skupini otrok),

svetovanje in pomoč staršem, ki imajo kakršnekoli težave z otrokom,

svetovanje in pomoč staršem, ki imajo pomisleke glede všolanja otrok,

svetovanje in pomoč staršem, ki opazijo, da se je vedenje otroka spremenilo in jih to skrbi,

svetovanje in pomoč staršem pri postopnem uvajanju otroka v vrtec,

svetovanja: individualni pogovori - pogovorne ure za starše,

pomoč staršem, ki želijo vzpostaviti stik s psihologom, logopedom ali drugim strokovnim 
delavcem.
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Svetovalna služba v sestavi:
 Nick Nared (prof. ed. ved.) 

 Nudi svetovanje in pomoč preko svetovalnega odnosa z vsemi udeleženci.

Kako vzpostaviti stik?
Delo svetovalnega delavca poteka v petih enotah, zato: 

je dosegljiv na telefon 01/895-17-31, 051/ 356-089, 01/777-62-30

lahko naročite vzgojitelju,

lahko ga poiščete na delovnem mestu v času uradnih ur,

možen dogovor, kje in kdaj,

pokličite in se pogovorite. Ne dovolite, da majhen problemček postane problem.

vprašanja lahko postavite po elektronski pošti svetovalna.sluzba@vrteckocevje.si ali na 
naši spletni strani www.vrteckocevje.com
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10. VPIS IN REZERVACIJA

Vašega otroka lahko vpišete, izpišete, premestite ali uveljavljate rezervacijo pri 
svetovalnem delavcu v času uradnih ur in sicer v:

 PONEDELJEK: od 8. do 15. ure
 SREDA: od 12. do 16. ure

V Vrtcu Kočevje vpisujemo in sprejemamo otroke na podlagi prijav in prostih mest vse leto. 

Najmanj enkrat letno objavimo  v vrtcu vpis novincev za naslednje šolsko leto. Vpis poteka 

praviloma 14 dni v mesecu februarju. Razpis je objavljen na spletnih straneh vrtca, v lokalnem 

časopisu, v  lokalnih medijih. Na  ta način z novim šolskim letom glede na številne dejavnike 

(rojstvo otrok, povprečen vpis, starost vpisanih otrok…) planiramo število oddelkov za tekoče 

šolsko leto. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, odloča o sprejemu Komisija 

za sprejem otrok, na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok.

Komisija na podlagi kriterijev določi prednostni vrstni red otrok tako, da razvrsti vse vpisane 

otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega. Vrtec vzpostavi seznam 

sprejetih otrok in čakalni seznam otrok.

Komisija obravnava vloge za sprejem otrok med šolskim letom, v primeru, ko so sprejeti v 

vrtec  vsi otroci s čakalnega seznama oz. če je bilo staršem vseh otrok s čakalnega seznama 

ponujeno prosto mesto za otroka, pa so ga starši odklonili ali niso podpisali pogodbe o 

medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši in je število novo vpisanih otrok 

večje od števila prostih mest v vrtcu.
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Kako vpisati otroka 

Na upravi vrtca dobite  obrazec za vpis. Vpisni obrazec je v Word formatu tudi na naši spletni strani 

(http://www.vrteckocevje.com) 

Izpolnjen vpisni obrazec nam dostavite osebno ali pošljete po pošti na naslov: Vrtec Kočevje, Cesta 

na stadion 3, 1330 Kočevje.

Po prejemu obvestila o sprejemu otroka v vrtec vas pozovemo k podpisu pogodbe o medsebojnih 

pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. S podpisom pogodbe je otrok vključen v vrtec. 

Prednost pri vpisu imajo (20. člen Zakona o vrtcih):

a) otroci, katerega starši predložijo potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi

 socialnega položaja družine 

b) otroci s posebnimi potrebami

Rezervacije

Starši otrok, ki imajo stalno prebivališče v občini  Kočevje, lahko uveljavljate rezervacijo za svojega 

otroka in sicer enkrat letno v obdobju od 1. junija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavljate za 

neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 koledarskih dni in največ do 60 koledarskih dni in ste jo 

dolžni vrtcu napovedati najkasneje do 31. maja tekočega leta. Starši plačate rezervacijo v višini 50 % 

od plačila, ki vam je določeno z odločbo o znižanju plačila vrtca pred odsotnostjo.

Starši lahko uveljavite rezervacijo v primeru nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki zahtevajo 

daljšo neprekinjeno odsotnost otroka, in sicer 15 in več delovnih dni s predložitvijo ustreznega 

zdravniškega potrdila. Obrazec za rezervacijo dobite na upravi vrtca (Cesta na stadion 3, 1330 

Kočevje) ali na spletnem naslovu:

http://www.vrteckocevje.com/rezervacija.html
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11. PRVI VSTOP V VRTEC
Starši!
Veseli smo, da ste zaupali svojega otroka v varstvo vzgojiteljem našega vrtca. Pogosto ste starši negotovi in 
zaskrbljeni, saj se s prihodom v vrtec otrokovo življenje spremeni. Vsakodnevno odhajanje od doma in bivanje v 
vrtcu zahteva od otroka več naporov, te pa otroci različno doživljajo in se nanje različno odzivajo. Nekateri se 
novi situaciji hitro prilagodijo oziroma imajo normalne prilagoditvene težave, kot so: jokajo ob ločitvi in se 
oklepajo staršev, so občutljivi, nemirni in utrujeni, odklanjajo hrano. Nekaj otrok je tudi takšnih, ki se zelo težko 
prilagodi novi situaciji; takrat se obrnite na vzgojitelja ali svetovalnega delavca vrtca. Včasih se težave pojavijo 
kasneje in ne ob samem vstopu v vrtec. Večina težav, ki spremljajo otroke ne trajajo dolgo, zato je prevelika 
skrb staršev odveč. Vzgojitelji so tisti, ki znajo prisluhniti in pomagati najti pravo pot, da bo prehod iz 
družine v vrtec čimbolj neboleč in uspešen.

KAKO LAHKO POMAGATE OTROKU IN SEBI?
Pomembno je, da se boste tudi vi dobro počutili, ko boste svojega otroka zaupali novim ljudem. Vstop v 
vrtec je pomemben in čustveno zahteven dogodek tudi za vas. Če niste prepričani o vključitvi otroka v vrtec 
ali vam odhod otroka v vrtec povzroča skrbi, se lahko posvetujete s svetovalnim delavcem vrtca, vodjo vrtca ali z 
vzgojiteljem. Priporočamo vam, da se nekaj dni preden boste z otrokom prvič prišli v vrtec(velja predvsem za 
otroke stare do treh let) srečate z vzgojiteljem.
Pogovarjali se boste o vašem otroku:

- ali je že bil v varstvu pri ljudeh, 
ki niso člani vaše družine,

- kakšen ritem prehranjevanja ima,
- kako se hrani in kaj rad je,
- kaj se najraje igra. 

Tako boste pomagali vzgojitelju, da bo omogočil vašemu otroku prijetno bivanje v vrtcu.
Priporočamo vam:

- otroku zbujajte interes za vrtec,
- pogovarjajte se o življenju v vrtcu, skupaj ga obiščite, oglejte si igrišče,
- če želite, da otrok sprejme vrtec, ga morate sprejeti tudi vi, če je strah mamo, bo strah tudi otroka
- sodelujte z vzgojiteljem, kajti le dober odnos med starši in vzgojiteljem bo pripeljal do želenega
 cilja: dobrega počutja vašega otroka.

Svetujemo vam, da prvi mesec uvajanja ne prekinjate. Stalen ritem daje otroku občutek varnosti in zaupanja. 
Otroka prvi dan ne pustite cel dan v vrtcu, ker bo prilagajanje še težavnejše, saj se bo otrok čutil zapuščenega. 
Vzemite si nekaj dni dopusta, tako boste mirnejši in se boste otroku lažje posvetili.

Dogovorili se boste, kako boste uvajali vašega 
otroka v vrtec:

- kdaj in kdo bo prihajal z otrokom v skupino.
- kakšna je vaša vloga in kdaj se boste poslovili.
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12. PREHRANA IN ZDRAVSTVENO 
HIGIENSKI REŽIM

Zdravo življenje in zdrav način prehranjevanja se prične že v vrtcu. V celovito skrb za zdravje otrok so 
vključeni vsi delavci vrtca, starši in zdravstvene ustanove. V Vrtcu Kočevje sledimo Smernicam za 
prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje).

V VRTCU:
Zagotavljamo varno, raznoliko in kakovostno prehrano, ki vsebuje dovolj zelenjave, sadja, mleka in mlečnih izdelkov, mesa, 
rib, stročnic v tedenskem jedilniku. V prehrano vključujemo tudi eko in lokalna živila.

Pripravljamo dietno prehrano za otroke, ki imajo potrdilo o medicinski indicirani dieti ustreznih zdravniških služb, v kolikor za 
te posebnosti v kuhinji vrtca izpolnjujemo pogoje.

Otroke z dietno prehrano zaradi zdravstveno higienskih in organizacijskih dejavnikov praviloma razporedimo v enoti Ostržek in 
Čebelica.

Starši, ki želijo iz različnih osebnih razlogov odtegnitev nekaterih jedi, o tem obvestijo vzgojitelja.

Razvijamo ustrezno kulturno prehranjevanje otrok.

Vse obroke, ki jih ponudimo otroku v vrtcu, je iz zdravstveno higienskega razloga prepovedano odnašati iz vrtca.

Vzdržujemo čisto, zdravo in varno okolje.

Izvajamo vsakodnevne gibalne aktivnosti in bivanje na prostem, ob vsakem vremenu.

Zagotavljamo ustrezen zdravstveno-higienski režim.

Ob pojavu nalezljivih bolezni, obveščamo pristojne zdravstvene službe in izvajamo vse ukrepe, za preprečevanje širjenja bolezni.

Vsi delavci so zdravstveno pregledani (pred nastopom dela in občasno preventivno).

Starše obveščamo o poteku nalezljivih bolezni in ukrepih, na naših oglasnih deskah po enotah  in na naši spletni strani.

OD STARŠEV PRIČAKUJEMO:

Ob vključitvi otroka v vrtec zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju, ki ne sme biti starejše od 14 dni in vključuje, da je otrok 
cepljen oziroma da obstajajo zdravstveni razlogi za opustitev cepljenja v skladu z 51. a členom Zakona o nalezljivih bolezni.

Posredovanje podatkov o kronični bolezni otroka.

Sporočiti odsotnosti otroka zaradi bolezni vzgojiteljiu ali na upravo.

Bolnega otroka peljati k zdravniku in izpolnjevati zdravniška navodila.

Starši so dolžni priti po otroka, ki v vrtcu zboli ali se poškoduje, v najkrajšem možnem času.

Otroka morajo primerno obleči za igro in dejavnosti, ki potekajo v vrtcu. 
Zaželjena so rezervna oblačila.

V Vrtcu Kočevje uporabljamo plenice  izbrane po ponudbi javnega naročanja. V primeru, da starši želijo uporabljati druge 
plenice, so jih dolžni dostavljati sami.  Zamenjavo plenic naredimo  izključno na podlagi  mnenja alergologa, ki so ga starši 
dolžni posredovati vrtcu. 

V vrtec redno prinašajo zaščitne in negovalne kreme (kreme za zaščito proti soncu; za zaščito proti klopom in pikom; za nego 
obraza in nego ritke…)

Sodelovati z vzgojnim osebjem v dobro otrokovega počutja.
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13. POMEMBNE TELEFONSKE �TEVILKE
  IN NASLOVI

Ravnateljica: Irena Robič                                                                                       

Uradne ure vrtca
     vsak ponedeljek od 8. do 15. ure

vsako sredo od 12. do 16. ure

E-mail: vrtec@vrteckocevje.si 

ravnatelj@vrteckocevje.si 01/895-06-20

Pomočnica ravnateljice: Nevenka Vesel pomocnik.ravnatelja1@vrteckocevje.si 01/895-47-61

Svetovalni delavec: Nick Nared svetovalna.sluzba@vrteckocevje.si

(int. 23)  01/895-17-31, 01/777-62-30 in 051/356-089

Organizatorka prehrane: Jasmina A. Češarek op@vrteckocevje.si 01/777-17-37

Org. zdr. higienskega režima: ozhr@vrteckocevje.si 01/777-17-37

Tajnik VIZ: Nataša Janežič tajnik.viz@vrteckocevje.si 01/895-17-31

Obračun oskrbnin-knjigov.: Ana Koševič knjigovodja2@vrteckocevje.si 01/895-17-31

Knjigovodkinja: Bojana Benčina- Vardijan knjigovodja1@vrteckocevje.si 01/895-17-31

Računovodkinja: Marjeta Gorše racunovodstvo@vrteckocevje.si 01/895-17-31

Jasmina A. Češarek
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15. SKLAD VRTCA

predstavniki staršev in delavci vrtca smo dne 11.12.2003 ustanovili sklad vrtca z 
namenom, da obogatimo kakovost bivanja otrok v našem vrtcu

vaši prispevki so dobrodošli saj, jih bomo namenili za obogatitev didaktičnih 
sredstev za vse otroke. Želimo dopolniti opremo za igralne kotičke, igrače za igro 
na prostem, drobno telovadno orodje, tricikle, skiroje, didaktične igrače, knjige...

kako lahko prispevate

Vaše prispevke lahko nakažete:

- po položnici na TR št. SI56-0110-0600-8351-335
  

- v materialu in izdelkih
  

Publikacija sprejeta na Svetu Vrtca Kočevje na 7. seji z dne, 16. 6. 2022.
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