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SPOŠTOVANI STARŠI, 
Smo javni vzgojno – izobraževalni vrtce pri Osnovni šoli Blaža Arniča Luče, ki želimo 

ponuditi kakovosten program za otrokov razvoj. V naš vrtec so lahko vključen otroci od 

11 meseca do vstopa v šolo. V šolskem letu 2021/2022 so otroci razporejeni v štiri 

oddelke v Lučah in samostojen oddelek v Solčavi.  

V publikaciji Vam želimo na kratko podati osnovne informacije o našem vrtcu. 

Namenjena je tako staršem, ki že imate vključenega otroka v eno izmed enot vrtca, kot 

staršem, ki se še odločate za najbolj primerno vzgojno-izobraževalno ustanovo za 

svojega otroka. S strokovnim delom, prostorskimi pogoji, opremo in didaktičnimi 

sredstvi zagotavljamo pogoje za otrokov vsestranski razvoj in za kakovostno dopolnitev 

družinske vzgoje. 

Imamo strokovno znanje in premoremo veliko mero ljubezni za opravljanje vzgojno-

izobraževalne dejavnosti. Izkušeni strokovni kader ob sodelovanju s starši, z okoljem ter 

z ustanoviteljem, s svojo ustvarjalnostjo in z inovativnostjo prispeva k uspešnemu 

iskanju odgovorov na izzive aktualnih družbenih procesov, ki jih današnja družba 

postavlja pred vse nas. 

 

Temeljni cilji predšolske vzgoje so opredeljeni v Zakonu o vrtcih: 

- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, 

- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v 

skupinah, 

- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in 

izražanja, 

- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje 

neodvisnega mišljenja, 

- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje 

pa tudi branja in pisanja, 

- spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja, 

- posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja, 

- spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in 

- razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. 

Le z medsebojnim sodelovanjem, spoštovanjem, zaupanjem in razumevanjem bomo 

ustvarili pogoje za skladen psihofizičen razvoj vašega otroka. 

Pri nas ste dobrodošli in prepričajte se, da vam lahko kvalitetno pomagamo pri vzgoji 

vašega malčka. 

Vodja vrtca Luče                                                         Vodja vrtca Solčava 

Blaženka Bezovnik                                                              Mojca Funtek 
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ZAKAJ K NAM V VRTEC?   

 

- Ker dobro delamo in se trudimo kar najbolje uresničevati poslanstvo in vizijo vrtca.  

 

- Ker omogočamo otrokom dobro počutje, sprejetost, varnost in napredek.  

 

- Ker si želimo aktivnega sodelovanja s starši , da skupaj z njimi ustvarjamo še 

kvalitetnejše pogoje za otroke.  

 

- Ker smo odprti za nove ideje in pobude.  

ORGANIZIRANOST  

Sodobne smeri predšolske vzgoje so usmerjene k otroku in izhajajo iz različnih teorij 

njegovega razvoja. Zato pri našem zastavljanju ciljev in nalog ne moremo mimo razvojnih 

specifičnosti predšolskega otroka ter potrebnih pogojev za njegov razvoj.   

Zaposleni v vrtcu se zavedamo, da nam starši zaupajo svoje otroke. Zavedamo se 

odgovornosti, ki jih s tem sprejemamo do otrok, staršev oz. družine in hkrati tudi do 

družbe. Dobrobit otrok nam predstavlja najvišjo vrednoto na kateri temelji tudi naša 

vizija in poslanstvo.  

 



PUBLIKACIJA VRTCA LUČE in VRTCA SOLČAVA 2021/22 

 
3 

 

 

VRTEC LUČE IN SOLČAVA 

RAVNATELJICA: Andreja Urh  

RAČUNOVODSTVO: Marija Robnik 

TAJNIŠTVO: Katarina Verbuč 

ZA PRIJETNO IN STROKOVNO VZDUŠJE V NAŠEM VRTCU SKRBIJO 

VZGOJITELJICE IN VZGOJITELJICE – POMOČNICE VZGOJITELJIC V 

ODDELKIH:  

VRTEC LUČE 

ODDELEK BIBE 1 – 2 leti (8 +4 otroci) 

Vzgojiteljica: Mojca Benedik 

Pomočnica vzgojiteljice: Suzana Plesnik 

ODDELEK POLŽKI 2 – 3 leta (8 otrok) 

Vzgojiteljica: Blaženka Bezovnik (vodja vrtca Luče) 

Pomočnica vzgojiteljice: Karmen Breznik 

Spremljevalka: Maruša Štorgel 

ODDELEK JEŽKI 3 – 4 leta (19 otrok) 

Vzgojiteljica: Jasmina Prepadnik 

Pomočnica vzgojiteljice: Natalija Sedelšak 

ODDELEK ZAJČKI 4 – 6 let (19 otrok) 

Vzgojiteljica: Abina Funtek 

Pomočnica vzgojiteljice: Andreja Sem 
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VRTEC SOLČAVA 

Kombinirani oddelek MUCE 1 – 5 let (19 otrok) 

Vzgojiteljica: Mojca Funtek (vodja vrtca Solčava) 

Pomočnica vzgojiteljice: Marija Kladnik 

Spremljevalka: Petra Gradišek 

ZA DOBRO IN ZDRAVO PREHRANO SKRBIJO KUHARICE:  

Marjana Poljanšek  

Bernarda Čopar 

Nataša   Kadiš  (enota Solčava) 

ZA ČISTOČO V NAŠEM VRTCU SKRBIJO : 

Slavka Tostovršnik 

Cecilija Robnik 

Milena Resnik (Solčava) 

ZA POPRAVILA SKRBI HIŠNIK    

Jurij Čebašek 
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KAKO POTEKA DAN V VRTCU  

 Jutranji čas od 6.30. do 8.30 ure je namenjen individualnim stikom, pogovoru, 

odkrivanju in raziskovanju, navezovanju medsebojnih stikov ali pa jutranjemu spanju, če 

ga otrok potrebuje ali  želi.  

  

 Obroki hrane so prilagojeni določenemu ritmu:  

- zajtrk med 8. 30 in 9. uro,  

- sadna malica po zaključku načrtovanih dejavnostih, okrog 10. ure, 

- kosilo z raznovrstno prehrano po jedilniku ob 11.30 uri.  

 

 Otrokom so ves dan na voljo napitki (sok, čaj, voda).  

 

 V prvem starostnem obdobju poteka čas za nego dva-krat dnevno in po potrebi v 

previjalnem kotičku.  

 

 Vsakodnevno življenje otrok v vrtcu je tudi bivanje na prostem od 10. 30 do 11. 30 

ure. Otroci spoznavajo in osvajajo osnovne elemente gibanja na igrišču ter na sprehodih. 

Spoznavajo tudi bližnjo in daljno okolico in številne drobne zanimivosti ter doživijo razna 

doživetja.  

 

 Veliko časa v vrtcu je namenjenega pridobivanju raznovrstnih izkušenj na različnih 

področjih otrokovega razvoja (gibanje, jezik narava, družba, umetnost in matematika). 

Usmerjena dejavnost po Kurikulumu za vrtce poteka od 9. 00 do 10. 00. 

 

 Veliko časa namenimo IGRI, ki je otrokova spontana, prostovoljna, prijetna in 

ustvarjalna dejavnost. Igra je za otroka najbolj naraven način učenja, odkrivanja sveta in 

mesta v njem. Vpliva na otrokovo telesno rast, na razvoj njegove inteligence na 

pridobivanje izkušenj in znanja. 

 

 Čas počitka na ležalnikih po kosilu je prilagojen vsakemu posamezniku in njegovi 

potrebi. Otroci zaspijo ob zvokih umirjene glasbe ali ob pripovedovanju literarnih del 

strokovne delavke.  

 

 Otroci, ki so vključeni v poldnevni program odhajajo po kosilu domov.  
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 Dan v vrtcu se zaključi s spontano igro, popoldansko malico če otroci to želijo ter 

odhodom domov do 15. ure.     

 

 

 

 

POSLOVNI  ČAS  

Poslovni čas vrtca Luče je od 6.30 do 15.00 ure. Staršem nudimo možnost podaljška do 

15. 30 ure, če zaradi službenih obveznosti ne morejo pravočasno po otroka. Vrtec je 

odprt vso leto, razen ob sobotah, nedeljah in med božično – novoletnimi prazniki. Med 

počitnicami se oddelki združijo.  

Vrtec v Solčavi je odprt od 6.30 do 15.00 ure. Predvidoma je vrtec v Solčavi zaprt tri 

tedne, zadnja dva tedna v juliju in prvi teden v avgustu. Tisti starši, ki takrat 

potrebujejo varstvo, imajo možnost otroka vključit v vrtec Luče.  

Poslovni čas se ne spreminja zaradi racionalne organizacije življenja in dela vrtca.  

SVETOVALNA SLUŽBA 
 
Svetovalno delo je namenjeno vsem otrokom, s poudarkom na preventivnem in 

razvojnem področju. Svetovalna delavka sodeluje v pogovorih in pri iskanju rešitev 

otrokovih posebnosti in težav. Dodatne strokovne pomoči so deležni otroci, ki pridobijo 

odločbo Komisije za delo z otroki s posebnimi potrebami. 

Starši se lahko posvetujete, če vas skrbi otrokov razvoj. Za pogovor se dogovorite po 

telefonu z vodjo vrtca. 
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PREDNOSTNA NAČELA VRTCA   

 Demokratičnosti in pluralizma  

 Odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih 

delavcev v vrtcu  

 Enakih možnosti in upoštevanje različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma   

 Omogočanje izbire in drugačnosti  

 Spoštovanje zasebnosti in intimnosti  

 Uravnoteženosti  

 Strokovne utemeljenosti kurikula  

 Horizontalne in vertikalne povezanosti oz. kontinuitete  

 Sodelovanja s starši  

 Sodelovanja z okoljem  

 Razvojno procesnega pristopa  

 Aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja.  

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI  

Integracija otrok s posebnimi potrebami med druge vrstnike daje možnost razumevanja 

in spoštovanja vsakega človeka kot enkratnega in vrednega posameznika (opredeljeno v 

Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS, LJ, 1995, str, 58, 59).  

Integracija poteka na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in na 

podlagi odločbe o usmerjanju otroka s posebnimi potrebami.   

CILJI IN NALOGE VRTCA 

ŽIVLJENJE V VRTCU POTEKA PO NACIONALNEM DOKUMENTU KURIKULUMU, KI JE 

STROKOVNA PODLAGA ZA DELO.  

 Bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke  

 Pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje,  

 Bolj uravnotežena ponudba različnih področij in medpodročna povezava, ki omogoča 

poglobljenost na določenih področjih,   

 Večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino,  

 Oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik 

(nediskriminiranosti glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, 
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narodnostno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo), večje upoštevanje 

zasebnosti otrok,  

 Dvig kakovosti medsebojnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu,  

 Večja avtonomnost in strokovnost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMI VRTCA  

V skladu s 14. členom Zakona o vrtcih in v soglasju z ustanoviteljem, Občino Luče in 

Solčava ter OŠ Luče vrtec izvaja naslednje programe:  

DNEVNI PROGRAM  

Traja od 6 do 9 ur od 11. meseca do vstopa otrok v šolo.  

- od 6.30 do 15.00 ure (V Lučah možnost podaljška do 15.30 ure)  

POLDNEVNI PROGRAM  

Traja od 4 do 6 ur od 11. meseca do vstopa otrok v šolo   

- od 7 do 13 ure oz. (6.30 – 12. 30 ure). 

 OBOGATITVENE DEJAVNOSTI  

Z obogatitvenimi dejavnostmi želimo omogočiti vsem otrokom in njihovim staršem 

pestro izbiro vsebin, ki bi poglabljala in bogatila življenje predšolskih otrok v vrtcu. To so 

dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikul posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno, 

daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikula vrtca, interesa otrok in želja staršev. 

Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti 

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikula za vrtce. Kot 

strokovno pomoč pri vodenju dejavnosti ali projektov, lahko  vrtec vključi v načrtovanje, 

izvajanje, ter evalvacijo tudi zunanje strokovnjake. 



PUBLIKACIJA VRTCA LUČE in VRTCA SOLČAVA 2021/22 

 
9 

 

 

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA  

Dvakrat letno nas obišče sestra iz zobozdravstvene ambulante in otroke seznani s 

pravilnim čiščenjem zob. Pri dejavnosti so prisotni vsi otroci od četrtega leta naprej. 

OB MESECU POŽARNE VARNOSTI  

Vsi otroci vrtca obiščemo gasilce v gasilskem domu. Ti nam pokažejo pripomočke in 

opremo, razkažejo gasilski dom, vozila v katere se lahko otroci usedejo če to želijo. 

Navadno nas pogostijo, otroci jim v zahvalo narišejo risbice.  

ANGLEŠČINA 

Otroke, ki so pred vstopom v šolo, uvaja v tuj jezik učiteljica Maja Brinovšek. Angleščino 

izvaja enkrat tedensko v vrtcu Luče in Solčava.   

KNJIŽNA VZGOJA  

 Obisk šolske knjižnice,  

 pravljični kotiček,  

 pravljične urice, 

 pravljični stol, 

 bralčkov nahrbtnik. 

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI 

TETKA JESEN 

TEDEN OTROKA 

BOŽIČNO – NOVOLETNI BAZAR 

PRAVLJIČNI DECEMBER IN OBISK BOŽIČKA 

PUSTOVANJE 
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PROJEKTI:  

 Dediščina gre v vrtce. 

 Simbioza giba.  

 Cici vesela šola.  

 Tradicionalni slovenski zajtrk. 

 Projekti po presoji vzgojiteljic. 

NAČINI POVEZOVANJA IN SODELOVANJA S STARŠI  

Ob vstopu otroka v vrtec se vam, staršem, zastavljajo številna vprašanja o tem, kaj otrok 

zmore v določeni starosti, kako se je vživel v življenje in delo skupini, zakaj včasih reagira 

drugače, kakor pričakujete in kako naj ob taki priložnosti ravnate, zakaj je organizacija 

dela v vrtcu takšna in ne drugačna, kaj lahko sami prispevate k prijetnejšemu življenju in 

delu v vrtcu…. O tem in drugih vprašanjih se lahko pogovorite z vzgojiteljico, ali vodstvom 

zavoda. Ker se zavedamo, da je partnerski odnos in dobro sodelovanje med starši in 

vrtcem eden izmed pogojev za uspešno vzgojo otrok, bomo vedno pripravljeni na 

pogovor, svetovanje, dogovarjanje. V ta namen smo pripravili različne oblike 

sodelovanja s starši, ki bodo organizirana kot predvideva letni delovni načrt in po 

pogovoru z vami.  

STROKOVNO SODELOVANJE  

 Roditeljski sestanki, (se bo izvedel zunaj) 

 pogovorne ure, (vsak drugi torek v mesecu od 15.do 16. ure bodo potekale po 

telefonu), 

 pisne informacije staršem preko eAsistenta in obvestil na oglasni deski.  

 strokovna predavanja. 

ZARADI EPIDEMIJE COVID – 19, VSA DRUŽENJA S STARŠI ODPADEJO, BOMO PA 

DEJAVNOSTI IN PROJEKTE IZVAJALI ZNOTRAJ SKUPIN.  

SVET STARŠEV   

 V svet staršev so vključeni tudi starši otrok iz vrtca. Vsak oddelek ima svojega 

predstavnika v Svetu staršev.   
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OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA  

  Aktivno sodelujte pri uvajanju otroka v vrtec,  

 zagotovite spremstvo otroka na poti v in iz vrtca z osebo staro najmanj 10 let,  

 otroka osebno predajte vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice, ter pridite po njega ob 

dogovorjeni uri,  

 upoštevajte navodila vodstva oz. vzgojiteljice za zdrav otrokov razvoj,  

 zagotovite vključevanje obeh ali enega od staršev v različne oblike sodelovanja,  

 prijavite izostanek otroka do 8. ure v vrtec,  

 redno plačujte ceno programa na osnovi Pravilnika o plačilu vrtca.  

OB VPISU OTROKA V VRTEC  

Oddajte vlogo za vpis v vrtec, ki jo dobite v tajništvu vrtca ali na internetni strani OŠ Luče. 

Vsa nadaljnja navodila so navedena na vlogi za vpis. 

OB IZSTOPU IZ VRTCA  

je potrebno vzgojiteljici oddati podpisano izstopno izjavo.  

Plačilo staršev določi lokalna skupnost na podlagi lestvice, ki starše razvršča v plačilne 

razrede, upoštevajoč dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo 

zaposlenega v RS in upoštevajoč premoženje družine. 

 

PRAVILA V NAŠEM VRTCU  

 Otrok mora prihajati v vrtec in odhajati iz njega v spremstvu odrasle osebe, 

spremljevalci pa so lahko tudi otroci od 10 leta dalje, če to dovolijo starši s podpisom 

izjave.  

 Otroka ob prihodu v vrtec oddate strokovni delavki in ga ne puščate samega že na 

cesti ali v garderobi.  

 Otrok ne sme nositi v vrtec hrane ali predmetov, ki bi lahko ogrozili njegovo varnost 

ali varnost drugih otrok (ostri predmeti, verižice, bonboni, žvečilni gumiji, …).  

 Z otrokom se pogovorite, da po garderobi, umivalnici in stranišču hodijo počasi, ne 

tekajo, ter se ne prerivajo-le tako bodo zavarovali sebe ter prijatelje pred trki, padci 

in poškodbami.  
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 Bolni otrok spada v domačo nego, zato ga ne vključujemo v vrtec.  

 Zdravila dajemo v vrtcu le po predhodnem dovoljenju lečečega zdravnika.  

 Če se pokažejo znaki obolenja ali če pride do poškodb, vzgojiteljica obvesti starše. Če 

je zdravniška pomoč nujna, spremlja otroka k zdravniku vzgojiteljica.  

 Rezervna oblačila za vašega otroka so zaželjena, saj se otroci lahko zmočijo ali pa jim 

je vroče. Obleka otroka naj bo igralna, da se bo otrok sproščeno gibal in » packal« brez 

večje škode, če se umaže.  

 Pričakujemo, da se bodo starši zanimali za otrokovo vzgojo in razvoj in da bodo 

sodelovali z delavci vrtca, da bodo vrtcu posredovali podatke o dosegljivosti v primeru 

nujnih sporočil (naslov, telefonska številka v službi in doma).  

 Če otrok potrebuje dietno prehrano, prinesejo starši pisna zdravniška navodila.  

 Sporočite nam, če vašega otroka ne bo v vrtec! Gre za dobro sodelovanje in korekten 

odnos.  

KJER SO OTROCI,  

JE VSE SVEŽE IN NARAVNO,  

POLNO BARV,TOPLINE IN ŽIVLJENJA.  

TUDI VI SPOZNAJTE SVEŽINO, BARVITOST IN TOPLINO  

NAŠEGA VRTCA.  

 

 

 

 

 

 

Publikacijo pripravili:  

- vodja vrtca Luče: Blaženka Bezovnik  

- vodja vrtca Solčava: Mojca Funtek                            

                                                                                                                    Luče, september 2021                                                                                                


