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PODATKI O VRTCU: 

 
ENOTA VRTCA PRI OŠ KOMANDANTA STANETA DRAGATUŠ 
DRAGATUŠ 48, 8343 DRAGATUŠ 
 
Ravnatelj: Stanislav Dražumerič 
Pom. ravnatelja za vrtec, svetovalna delavka: Silva Nagode 
Tajnica/računovodkinja: Mateja Kavšek 
Računovodkinja/tajnica: Rozalija Hudelja 
Organizatorica  prehrane in zdravstveno-higienskega režima: 
Jožica Medvešek Grobovšek 
Strokovne delavke: Nada Veselič, Vladimira Štrucl, Andreja 
Kmetič, Alenka Šimec, Barbara Šuštarič, Vesna Noč Pavlakovič, 
Špela Garantini 
 
 
Tel.: 07 30 57 810 - tajništvo 
Tel.: 07 5555 815 - vrtec 
Tel.: 07 5555 812 - pom. ravnatelja 
 
URADNE URE: vsak delovnik od 11.00 do 13.00 
 
E–pošta: vrtec.dragatus@guest.arnes.si 
Spletni naslov: http://www.vrtec-dragatus.si 
 
Žiro račun: 01217 6030 647939 
ID za DDV: 83415394 
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POSLOVALNI ČAS: 5.15–16.00 

Vrtec je odprt vse dni v letu, razen ob sobotah, nedeljah in 
praznikih. Program je predviden v trajanju največ 9 ur dnevno.  
 
Med počitnicami, ko je v vrtcu manj otrok, oddelke zaradi 
lažje organizacije združujemo. Delo organiziramo glede na 
število prijavljenih otrok, po predhodni pisni prijavi staršev. 
 
 

NAŠE TEMELJNE NALOGE 

Naša temeljna naloga je kakovostno izvajanje vzgoje, 
izobraževanja, nege, varstva in prehrane otrok do vstopa v 
šolo ter pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka. 
 
Skrbimo za zadovoljevanje vseh otrokovih potreb, razvijamo 
njegova močna področja in s tem pozitivno samovrednotenje. 
 
Dopolnjujemo in izboljšujemo kakovost življenja družin in 
otrok ter ustvarjamo dobre pogoje za razvoj otrokovih 
telesnih in duševnih sposobnosti. 
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CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCIH SO OPREDELJENI V 
ZAKONU O VRTCIH: 

 

 razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in 
drugih, razvijanje lastne identitete, 

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

 razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev, spodbujanje 
čustvenega doživljanja in izražanja, 

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

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

 spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja, 

 posredovanje znanja z različnih področij znanosti in iz 
vsakodnevnega življenja, 

 spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti, 

 razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi 
za zdravje. 
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METODE DELA 

V vseh oddelkih vrtca delamo po nacionalnem programu 
»KURIKULUM ZA VRTCE« . 
 

PRAVICE STARŠEV IN OTROK 

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih 
otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove 
pravice starši oz. njihovi zakoniti zastopniki (v nadaljnjem 
besedilu starši). 
Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost 
za optimalni razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno 
poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno 
konstitucijo itn. Optimalni razvoj vključuje tudi možnost 
poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje 
zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja 
razlik in pravice 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 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  
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svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno 
avtonomnost vrtca. 
Ob vstopu otroka v vrtec le–ta staršem omogoči postopno 
uvajanje otroka v vrtec. 
 
 

ENOTA VRTCA DRAGATUŠ IN STARŠI 

Vpis in sprejem otroka v vrtec 
Vpis otrok se za novo šolsko leto izvede na podlagi javnega 
razpisa za vpis otrok v programe vrtca, ki ga vrtec objavi 
enkrat letno, praviloma v mesecu aprilu. Razpis je objavljen v 
glasilu Belokranjec in na spletni strani vrtca. V primeru prostih 
mest vrtec sprejema otroke tudi med letom. Starši izpolnijo 
VLOGO ZA VPIS OTROKA V VRTEC, ki jo dobijo v tajništvu šole, 
na spletni strani vrtca ali pri pomočnici ravnatelja za vrtec. 
 
Ob vpisu otroka v vrtec starši podpišejo pogodbo, ki ureja 
medsebojne odgovornosti in obveznosti. Podpisana pogodba 
velja za ves čas bivanja otroka v vrtcu. Vlogo za znižano plačilo 
vrtca morajo starši oddati na CENTRU ZA SOCIALNO DELO 
najmanj en mesec pred vstopom otroka v vrtec. 
 
Zdravniški pregled 
Otrok mora biti pred vključitvijo v vrtec zdravstveno 
pregledan. Prvi dan prisotnosti v vrtcu oddajo starši 
vzgojiteljici zdravstveno potrdilo, ki ne sme biti starejše od 5 
dni. 
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Možnosti sodelovanja 
Kurikulum predvideva večje vključevanje staršev v programe v 
vrtcu. 
 
Postopno uvajanje 
Pred vstopom se lahko otrok in starši postopoma navajajo na 
vrtec po dogovoru z vzgojiteljico. 
Vzemite si čas – ugotovili smo, da je za otroka dobro, če je 
prve dni v vrtcu krajši čas. 
Pokažite otroku, da mu bo v vrtcu lepo. 
Vaš otrok bo nekaj časa občutljivejši, zato bo potreboval več 
vaše pozornosti, potrpežljivosti in nežnosti. 
Omogočite mu, da prinese v vrtec ljubkovalno igračo ali 
predmet, s katerim se bo po potrebi tolažil. 
 
Držite svoje obljube ter imejte stalen ritem prihodov in 
odhodov, saj to daje otroku občutek varnosti in zaupanja. 
Otrok naj doživi, da se starši sproščeno in naklonjeno 
pogovarjate z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice. S tem 
mu pomagate, da se bo bolje počutil. 
 
Plačevanje vrtca 
Osnova za plačilo vrtca je odločba, ki jo na  podlagi Vloge za 
znižano plačilo vrtca izda center za socialno delo. 
 

Starši plačujete delež cene za redni program s položnico, ki jo 
prejmete v otrokovem oddelku. 
 

Stroške obogatitvenih programov, ki jih izvajajo vzgojiteljice, 
poravnate skupaj s položnico, ki jo dobite za vrtec. 
Pričakujemo redno in pravočasno poravnave obveznosti. 
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IZPIS IZ VRTCA 

Redni izpis 
Starši, ki otroka izpišejo iz vrtca zaradi odhoda v šolo ali iz 
drugih razlogov, morajo izpolniti obrazec o izpisu otroka 
najmanj 15 dni pred želenim datumom, ki je lahko 1. ali 15. v 
mesecu.  
 
Začasni izpis - rezervacija 

 v poletnih mesecih 
Traja najmanj en mesec in največ dva meseca. Možen je samo 
v času poletnih počitnic od 1. 7. do 31. 8. tekočega šolskega 
leta. Starši, ki želijo uveljavljati začasni izpis, morajo 
upoštevati 15–dnevni izpisni rok.  

 med letom 
Možen je samo na podlagi zdravniškega potrdila, vendar le v 
primeru, ko je otrok odsoten več kot 21 delovnih dni. Obrazec 
za začasni izpis starši izpolnijo takoj, ko ugotovijo, da bo otrok 
odsoten dalj časa. 
Za  čas začasnega izpisa (rezervacije) starši plačajo 40 % 
prispevka, določenega z odločbo. 
 
Vse obrazce za izpise otrok starši dobijo pri pomočnici 
ravnatelja za vrtec in na spletni strani vrtca. 
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ŽIVLJENJE OTROKA V VRTCU 

Prinašanje igrač v vrtec 
Igra je v predšolskem obdobju pomembna. Veliko igrač imamo 
že v vrtcu, če pa otrok želi, lahko v vrtec prinese tudi igračo od 
doma.  Z otrokom se že doma dogovorite, katero igračo bo 
prinesel v vrtec. 
 
 V VRTEC NE SODIJO: nakit, majhni predmeti, nevarni (ostri) 
predmeti, lomljivi predmeti, drage igrače in igrače, ki vzbujajo 
agresijo.   
Za igrače, ki jih prinese otrok v vrtec, ne odgovarjamo. 
 

Otrokova varnost in dobro počutje 
Otrok sme prihajati in odhajati iz vrtca le v spremstvu odraslih 
oseb. Izjemoma sme biti spremljevalec otrok, brat ali sestra, 
vendar ne mlajši od 10 let. Če po otroka pride kdo drug (stari 
starši, stric, teta …), morajo starši podpisati soglasje, ki ga 
dobijo pri pom. ravnatelja za vrtec.  
Ob prihodu ali odhodu se mora otrok javiti vzgojiteljici ali 
njeni pomočnici. 
 
Otrok v vrtcu zboli ali se poškoduje 
Starši ste za primer nujnih sporočil dolžni vrtcu posredovati 
podatke o tem, kje ste dosegljivi: naslov, telefonska številka v 
službi in/ali doma. O vsaki spremembi je obvezno obvestiti 
vrtec. 

 Vzgojiteljica ali njena pomočnica pokliče starše v primeru, 
da se pri otroku pojavijo simptomi in stanja, ki so lahko 
povezana z nalezljivo boleznijo in obstaja nevarnost 
širjenja le–te. Prav tako pokličemo starše, ko je otrokova 
telesna temperatura nad 37,8 ºC. 
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ZNAKI, SIMPTOMI IN STANJA, KI SO LAHKO POVEZANI Z 
NALEZLJIVO BOLEZNIJO IN OBSTAJA NEVARNOST ŠIRJENJA 
LE-TE 

KAKO POSKRBIMO ZA VARNOST IN ZDRAVJE OTROK? 
V vrtec pripeljite le zdravega otroka, saj se bolan otrok v vrtcu 
slabo počuti in ogroža zdravje drugih otrok. 
Obleka in obutev naj ne bosta otroku le v okras! Omogočata 
naj varnost, sproščenost, udobje in s tem dobro počutje. 
 
 

VRTEC IN OTROKOVA DRUŽINA SE DOPOLNJUJETA PRI NEGI, 
VZGOJI IN PREDŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU 

Sodelovanje staršev z vrtcem omogoča boljšo medsebojno 
povezavo, boljše poznavanje otroka, njegovih potreb in s tem 
uspešnejšo vzgojo otroka. 
 
Medsebojna podpora in zaupanje sta bistvena za napredek 
otroka. Temelj sodelovanja med strokovnim osebjem in starši 
je dobra komunikacija in sodelovanje na raznih področjih. 
Sprotne informacije o otroku lahko starši dobijo dnevno, 
poglobljen pogovor o otroku pa je mogoč: 
 

 NA GOVORILNIH URAH   
 

MUCE 
1-3 let 

POLŽKI 
3-5 let 

 

ZAJČKI 
4-6 let 

 

Vsak prvi 
ponedeljek v 
mesecu od 14.30 
do 16.00. 
 

Vsak prvi torek v 
mesecu od 14.30 
do 16.00. 

Vsako prvo sredo v 
mesecu od 14.30 
do 16.00. 
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 NA RODITELJSKIH SESTANKIH, ki so lahko skupinski in 
oddelčni. Prvi skupni roditeljski sestanek je vedno v 
septembru. Drugi bo v novembru s predavanjem. 
 

  V KOTIČKIH ZA STARŠE, kjer lahko preberejo načrte za 
delo, obvestila. 
 

Starši svoje interese uresničujejo tudi preko Sveta staršev. 
Vsak oddelek ima v Svetu staršev OŠ Dragatuš svojega 
predstavnika, en izmed njih pa je tudi član Sveta šole. 
 
Starši se lahko vključujejo v delavnice, na priložnostna 
praznovanja, zaključno prireditev, delovne akcije, k zbiranju 
uporabnega odpadnega materiala, s predstavitvijo poklicev 
idr. Pobude zanje dajo na roditeljskih sestankih in preko svojih 
predstavnikov v Svetu staršev. 
 
 

PREDSTAVITEV PROGRAMOV VRTCA 

Starši lahko svojega otroka vpišejo v dnevni program, ki 
zajema: 
1. STAROSTNO OBDOBJE – otroci od 1. do 3. leta starosti, 
2. STAROSTNO OBDOBJE – otroci od 3. do 6. leta starosti. 
 
Dnevni program 
Izvajamo ga v homogenih (starostna razlika otrok je eno leto) 
ali heterogenih skupinah (vključeni so otroci od enega do treh 
let ali od treh do šestih let). 
V letošnjem letu deluje v vrtcu en heterogen oddelek 1. 
starostnega obdobja (1–3 let) ter dva heterogena oddelka 2. 
starostnega obdobja  (3–5 let in 4−6 let).  
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Za uspešno izvajanje vzgojno–izobraževalnega programa 
posameznega oddelka sta odgovorni vzgojiteljica in 
pomočnica vzgojiteljice v posameznem oddelku. 

 
SKUPINE, KI DELUJEJO V VRTCU, SO: 

 
MUCE 
1-3 let 
(12 otrok) 

 
Vzgojiteljica: ANDREJA KMETIČ 
Vzgojiteljici predšolskih otrok - pomočnici 
vzgojiteljice: 
 ALENKA ŠIMEC, ŠPELA GARANTINI    

 
POLŽKI 
3-5 let 
(20 otrok) 

 
Vzgojiteljica: 
NADA VESELIČ 
Vzgojiteljici predšolskih otrok - pomočnici 
vzgojiteljice: VESNA NOČ PAVLAKOVIČ, 
ŠPELA GARANTINI   

ZAJČKI 
4-6 let 
(18 otrok) 

Vzgojiteljica: VLADIMIRA ŠTRUCL 
Pomočnica vzgojiteljice: 
BARBARA ŠUŠTARIČ 
 

 

 
PROGRAMI ZA POPESTRITEV DNEVNEGA PROGRAMA: 

 MALČEK BRALČEK - predšolska bralna značka  
(vzgajanje mladih bralčkov v sodelovanju s starši), 

 PRAVLJIČNI POTUJOČI KOVČEK v sodelovanju s 
Knjižnico Črnomelj, 

 CICI VESELA ŠOLA – prebiranje revije Cicido in 
reševanje nalog, 

 MINI OLIMPIJADA -sodelovanje na športnih igrah, 

 MIŠKA ELI - izvajanje športnih aktivnosti, 

 Program ZDRAVJE V VRTCU, 

 Mednarodni projekt Naša mala knjižnica. 
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Dnevne programe v vrtcu in izven njega popestrimo tudi z 
aktivnostmi, kot so: 

 TEDEN OTROKA, 

 ŠPORTNI DNEVI, 

 NOVOLETNA PRIREDITEV, 

 PRILOŽNOSTNE DELAVNICE, 

 PUSTOVANJE, 

 ROJSTNI DNEVI OTROK, 

 VESELJE MLADOSTI, 

 SKUPINA SE PREDSTAVI ... 
 
* Izvajanje določenih dejavnosti bo odvisno od epidemiološke 
situacije v Sloveniji 
 
DNEVNI POTEK DEJAVNOSTI: 

 sprejem otrok – igra po želji otrok, 

 zajtrk in osebna higiena (umivanje rok, zob), 

 usmerjene dejavnosti, gibanje na prostem, sprehodi, 

 osebna higiena in kosilo,  

 počitek,  

 popoldanska malica, 

 igre po želji otrok, bivanje na prostem, 

 odhod otrok domov. 
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PREHRANA V VRTCU 

V vrtcu moramo otrokom zagotoviti varno in uravnoteženo 
prehrano. Vsekakor je prehrana otrok v vrtcu področje, ki ga 
moramo obravnavati z več vidikov, npr. z vidika varnosti, 
zagotavljanja otrokovih fizioloških potreb, z vidika oblikovanja, 
upoštevanja otrokovih prehranjevalnih navad, senzoričnega 
sprejemanja hrane in z vzgojnega vidika. 

V vrtcu Dragatuš želimo oblikovati ustrezne prehranske 
navade otrok ter ustvariti pozitiven odnos do zdravega načina 
prehranjevanja, kar je pomembno za kasnejša življenjska 
obdobja. 

S prehrano v vrtcu zagotavljamo 70 % dnevnih fizioloških 
potreb, ki jih otrok dobi s štirimi obroki. To so zajtrk, 
dopoldanska sadna malica, kosilo in popoldanska malica.ri 
pripravi posameznih jedilnikov stremimo k upoštevanju 
obstoječih prehrambnih priporočil zdravega prehranjevanja. 
To pomeni, da upoštevamo veljavno prehransko piramido:  

 škrobna živila (kruh, izdelki iz žit, testenine, riž, 
krompir, stročnice), 

 sadje in zelenjava (sveže sadje, sveža ali zamrznjena 
zelenjava, 100 % sokovi), 

 mleko in mlečni izdelki (mleko, jogurt, sir, sirni in 
mlečni namazi, skuta, sladoled ...), 

 meso, ribe in jajca, 
 maščobe in sladkorji (maslo, margarina, sladice ...). 
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Pri tem smo pozorni, da so na jedilniku pretežno živila iz prvih 
štirih skupin. Poleg uravnotežene in varovalne prehrane pa se 
maksimalno posvečamo varni prehrani. V kuhinj dosledno 
upoštevamo načela dobre kuhinjske in dobre higienske prakse 
ter načela HACCP. 

Za ustreznost in pestrost jedilnikov skrbi ga. Jožica Medvešek 
Gorobovšek, za okusno pripravljeno hrano pa Sandra Hudelja, 
Martin Mužar in Majda Prijanovič. 
 
 
 
                                                         Silva Nagode, 
                                                 pomočnica ravnatelja za vrtec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


