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VAŠI OTROCI V VARNEM IN SPODBUDNEM OKOLJU 

V SOŽITJU Z NARAVO 
 

 
 

 
Dobro vzgojiti otroka ni lahko, 

saj otroci posrkajo vase vse, kar počnemo in nekaj tega, kar govorimo. 
Lahko rečemo, da se otroci naučijo tistega, kar živijo. 

 
                                                                                 Dorothy Law Nolte 

 

V publikaciji vam želimo na kratko podati čim več osnovnih informacij o našem vrtcu. 

Namenjena je tistim staršem, ki že imate vključenega otroka v eno izmed enot našega vrtca, 

kot staršem, ki še raziskujete in iščete najprimernejšo vzgojno-izobraževalno ustanovo za 

svojega otroka. 

V vrtec se vključujejo otroci z različnimi potrebami, osebnostmi, interesi…- čisto vsak od njih 

pa med nas prinese delček sebe in svoje družine. V našem vrtcu zato upoštevamo vsakega 

posameznika ter vzgajamo v duhu strpnosti,  prijateljstva, spoštovanja in razumevanja.  

Vemo, da ne moremo nadomestiti vloge družine oziroma staršev, vendar smo prepričani, da s 

kakovostnim delom in sodelovanjem lahko veliko prispevamo k ustreznemu dopolnjevanju 

družinske vzgoje in vam pomagamo pri skrbi za varstvo in vzgojo vašega otroka. 

Pri tem je izredno pomemben človeški odnos, iskrena komunikacija in strokovna 

usposobljenost zaposlenih. 

Otrokom v vrtcu nudimo varno, spodbudno učno okolje za njegov vsestranski razvoj. 

Dopoldneve v vrtcu skrbno načrtujemo in jih skušamo narediti čim bolj bogate, pestre, 

zanimive, ustvarjalne, raziskovalne, vse pa povezuje otrokova najpomembnejša dejavnost – 

igra. 

Pri otrocih spodbujamo raznovrstno učenje, pridobivanje izkušenj, razvijanje sposobnosti in 

samostojnosti – vse to pa je še kako potrebno za uspešno življenje. 

Kot že naš logotip/emblem pove se trudimo, da otrokom preko izkustvenega učenja, dejavnosti 

približamo naravo, skrb zase, za družbo in ožje, ter širše okolje katerega del smo mi vsi. 

 

Daša Bokal, ravnateljica 

 

 

Spoštovani starši! 
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VRTEC TRBOVLJE  je v javnem interesu 15. 5. 1997 ustanovila Občina Trbovlje  in v okviru 

svojih funkcij zagotavlja njegovo trajno in nemoteno opravljanje predšolske dejavnosti. 

Korenine predšolske vzgoje, varstva in izobraževanja v občini segajo v leto 1908 z 

ustanovitvijo "Društva za zaščito otrok".  

Prvi vrtec v Trbovljah je bil ustanovljen leta 1911. S pomočjo trboveljske premogokopne družbe 

je društvo zgradilo otroški vrtec in gospodinjsko šolo nad rudniškim upravnim poslopjem. Vrtec 

je imel dva oddelka. Med 1. Svetovno vojno vrtec ni deloval, po končani vojni ga je društvo še 

naprej vzdrževalo in skrbelo za revnejše otroke. Ustanova je bila pod vodstvom deške šole na 

Vodah do leta 1941… 

V veliko veselje nam je, da v letu 2021 praznujemo 110. letnico vrtca. Ob tem častitljivem 

jubileju bo vrtec dobil tudi prenovljeno celostno grafično podobo na katero smo še posebej 

ponosni, saj so jo v deležu pomagali oblikovati in izbrati otroci, ki obiskujejo Vrtec Trbovlje.  
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Za kakovostno življenje otrok v vrtcu poleg strokovnih delavcev v oddelku, kuhinjskih delavcev, 

čistilk, perice in hišnikov, skrbijo tudi na upravi vrtca, ki se nahaja v spodnjem nadstropju enote 

Pikapolonica. 

Ravnateljica: Daša Bokal, tel. št. 03 56 33 381, dasa.bokal@guest.arnes.si 

Pom. ravnateljice: Manja Vozel, tel. št. 03 56 33 385, manja.vozel@guest.arnes.si 

Svet. delavka: Nataša Kmet, tel. št. 03 56 33 382, natasa.kmet@guest.arnes.si 

Vodja računovodstva: Natalija Jeršin, tel. št. 03 56 33 380, natalija.jersin@guest.arnes.si 

Vodja prehrane in ZHR: Natalija Benko, tel. št. 03 56 33 397, natalija.benko@guest.arnes.si 

Knjigovodstvo (položnice/starši), tel. št. 03 56 33 396, enisa.kozaric@guest.arnes.si 

 

 Enota PIKAPOLONICA, 
Rudarska c. 10a  
Trbovlje 
el.naslov: 
pikapolonica.vvztrb@guest.arnes.si 

03 56 33 388 
03 56 33 389 

 Enota BARBARA,  
Vreskovo 6a 
Trbovlje 
el.naslov: 
barbara.vvztrb@guest.arnes.si 
 

03 56 33 390 
03 56 33 391 
 

 Enota CICIBAN,  
Trg revolucije 4c 
Trbovlje 
el.naslov: 
ciciban.vvztrb@guest.arnes.si 
Oddelka, ki sodita k enoti Ciciban, a sta 
locirana na OŠ Trbovlje, podružnični 
enoti  Alojz Hohkraut,  
Trg revolucije 19  
Trbovlje 
 

03 56 33 393 
03 56 33 394 
 
 
 
030 716 004    

 Enota MOJCA,  
Novi dom 51 
Trbovlje 
el. naslov:  
mojca.vrtec@siol.net 
 

03 56 33 392 
 

 

 

Oddelek/igralnica ČEBELICA na 

pediatričnem oddelku SB Trbovlje,   

Rudarska cesta 9 
Trbovlje 
 

03 56 52 500 
 

 

ENOTE VRTCA TRBOVLJE  

mailto:dasa.bokal@guest.arnes.si
mailto:manja.vozel@guest.arnes.si
mailto:natasa.kmet@guest.arnes.si
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mailto:natalija.benko@guest.arnes.si
mailto:enisa.kozaric@guest.arnes.si
mailto:pikapolonica.vvztrb@guest.arnes.si
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Vrtec je otroku prijazen, varen, zdrav, stimulativen in fleksibilen igralni in 

kulturni prostor, v katerem uresničujemo temeljne naloge predšolske vzgoje 

in učenja po Kurikulumu za vrtce na vseh področjih dejavnosti kot so: 

GIBANJE, JEZIK, DRUŽBA, NARAVA, UMETNOST, MATEMATIKA ter 

med predmetna področja, kot so: promet, ekološke vsebine, skrb za zdravje… 

 

Pri tem upoštevamo razvojne in posebne potrebe in pravice otrok, spodbujamo 

njihovo aktivno vlogo v procesu ter ob strokovnem vodenju omogočamo: 

 varne pogoje za igro in učenje s kakovostnimi igračami, didaktičnimi sredstvi in 

materiali, ki omogočajo raznolike učne priložnosti, 

 kakovostno in polnovredno prehrano, ki je varna, uravnotežena in pestra, 

 razgibano življenje v naravi in z naravo, na naših igriščih in v okolju, 

 srečno, prijazno otroštvo v stiku z vrstniki in z drugimi ljudmi - s poudarkom 

na spoštovanju sebe in drugih, sprejemanju drugačnosti, zavedanju lastnih meja 

in meja drugih, poznavanju vrednot v zvezi s človekovimi pravicami, 

 možnosti razvijanja specifičnih sposobnosti in nadarjenosti ter spodbujanje in 

ohranjanje otrokove motivacije za učenje. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMELJNE NALOGE PREDŠOLSKE VZGOJE 



6 PUBLIKACIJA VRTCA TRBOVLJE 
 
 

2021/2022 

 

CILJI  KURIKULUMA 

  

Temeljne naloge narekujejo uresničevanje ciljev tako, da upoštevamo načela 

nacionalnega dokumenta, usklajujemo organizacijo, spreminjamo prostor, opremo, 

sredstva za igro in druge dejavnosti. V prijaznem okolju, v igralnih kotičkih 

soustvarjamo pogoje za spodbudne življenjske izkušnje, omogočamo doživljanje 

vsebin in izražanje spoznanj, primerno njihovi razvojni stopnji, v skladu z 

otrokovimi potrebami in pravicami. 

 

Poudarjeni učno vzgojni CILJI našega vrtca so omogočiti otrokom: 

 razvijanje sposobnosti komuniciranja, razumevanja ter sprejemanje sebe in drugih, 

 razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev, učenje doživljanja in izražanja le teh, 

 seznanjanje z varnim vedenjem, učenjem samostojnega ravnanja v različnih 

okoljih - doma, v vrtcu, na igrišču, v kulturnih ustanovah…, 

 sproščanje in krepitev ob dejavnostih, ki spodbujajo gibalni razvoj, 

 spodbujanje in negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije, 

 doživljanje umetniških del, ustvarjanje, uživanje in izražanje v umetnosti - z 

glasbo, petjem, gibanjem, s plesom, v gledališki in lutkovni dejavnosti, z 

likovnimi izrazili na osnovah narodnega in kulturnega izročila, 

 pridobivanje znanja na različnih področjih znanosti in vsakdanjega življenja. 

 

Na izvedbeni ravni  sledimo nacionalnem Kurikulumu za vrtce  

in metodologiji Korak za korakom, ob upoštevanju načel: 

 

 demokratičnosti in pluralizma, 

 avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti vrtca, 

 enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki, multikulturalizem, 

 priznavanjem pravice do izbire in drugačnosti, spoštovanjem zasebnosti, 

 razvojno procesnega pristopa, aktivnega učenja, kritičnega vrednotenja, 

 horizontalne in vertikalne povezanosti, 

 sodelovanja s starši in okoljem, 

 timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega 

izpopolnjevanja. 
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PROGRAMI IN PROJEKTI  

 

Otroci so v vrtcu razporejeni v oddelke I. (od 1. do 3. leta) in II. (od 3. do 6. leta) 

starostnega obdobja. Starši se lahko odločite za vključitev svojega otroka v: 

 

 DNEVNI PROGRAM od 6 do 9 ur z vsemi obroki za otroke I. in II. starostnega 

obdobja, 

 POLDNEVNI PROGRAM od 4 do 6 ur z dvema obrokoma za otroke II. 

starostnega obdobja v času med 7.00 in 13.00 uro, 

 DODATNI PROGRAM - kot oblika postopnega vključevanja v vrtec in se izvaja 

od oktobra do junija, enkrat tedensko v popoldanskem času  

(v primeru zadostnega števila vpisanih otrok): 

o IGRAJMO SE SKUPAJ za otroke od 2 do 3 let skupaj s starši, 

o CICIBANOVE IGRALNE URICE za 3 do 5 letne otroke. 

 

Vzgojno delo v oddelku izvajata vzgojiteljica in vzgojiteljica predšolskih otrok - pomočnica 

vzgojiteljice. Skupno načrtujeta cilje, vsebine in metode dela. Vsebine izhajajo iz letnega 

delovnega načrta oddelka in se dopolnjujejo glede na interese in pobude otrok. Upoštevajo se 

tudi zanimivosti iz okolja in aktualni dogodki. Pri načrtovanju sta pozorni na individualne 

potrebe in sposobnosti otrok. 

 

Otrokom nudimo zajtrk, kosilo in malico. Na voljo so jim še sadni kotiček ter čaj in voda. Pozorni 

smo na zdravo prehrano. Staršem svetujemo primeren večerni obrok za otroka, glede na 

zaužito hrano v vrtcu. Otrokom z različnimi alergijami pripravimo dietno prehrano. Za kakovost 

in pestrost oblikovanih jedilnikov, izvajanje HACCP sistema skrbi vodja prehrane v sodelovanju 

z vodjo kuhinje. 
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OBOGATITVENE IN DODATNE DEJAVNOSTI 
 

 

Otroci pridobivajo izkušnje in znanje tudi v širšem okolju preko aktivnosti in vsebin, ki jim 

omogočajo: spoznati, seznaniti se, uriti, navezovati in povezovati se…V ta namen v oddelkih 

potekajo raznolike obogatitvene dejavnosti primerne določeni razvojni stopnji in starosti otrok. 

Aktivnosti organiziramo in izvajamo strokovni delavci vrtca in potekajo občasno, daljši ali krajši 

čas. 

  

Redna dodatna dejavnost je lutkovni abonma, ki poteka v dopoldanskem času. Obsega 4 

lutkovne predstave in je namenjen otrokom od 3. leta dalje. Izbor dejavnosti se lahko 

spreminja, kot se spreminjajo tudi želje in interesi otrok in staršev, odvisno pa je tudi od 

usposobljenosti strokovnih delavcev v enoti. Ponudbo v dogovoru z vodstvom pripravijo v 

enotah, kjer sledijo potrebam, željam otrok in staršev. Menimo, da glede na naš način dela z 

otroki s temi dejavnostmi ne smemo pretiravati, saj so lahko v preveliki ponudbi za otroke tudi 

obremenitev. 
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Nekaj obogatitvenih dejavnosti, ki potekajo v enotah Vrtca Trbovlje: 

 

 knjižnica Sovice Pike - možnost obiskovanja knjižnice, kjer otrok spoznava  

knjigo kot vir informacij, različne vrste knjig in doživlja ugodje ob poslušanju  

pravljic, 

 športna vadba - gibalne dejavnosti v telovadnici TVD Partizan, 

 Mali umetnik - kjer intenzivneje ustvarjajo in podoživljajo svoja videnja in 

občutke v svetu barv, 

 Računalniški kotiček - v oddelkih starejših otrok se ob primernih didaktičnih  

igricah uvajajo v svet računalništva, 

 Murenčki - enkrat tedensko druženje otrok enote ob prepevanju v povezavi z 

drugimi aktivnostmi, 

 Lutkovni abonma - za otroke od 3. leta dalje. Otroci si ogledajo štiri lutkovne 

predstave v Delavskem domu Trbovlje, 

 Tonček Knjigoljub - bralna značka v sodelovanju s Knjižnico T. Seliškarja Trbovlje, 

 Mali sonček - športni program za otroke od 2. leta dalje, 

 Cici vesela šola, 

 Mali nogomet, rokomet, plezanje, odbojka in karate - za otroke pred vstopom v  

šolo  v sodelovanju z Zavodom za mladino in šport Trbovlje, 

 Atletika in gimnastika v sodelovanju z Zavodom za mladino in šport Trbovlje za 4 – 5 

letne otroke, 

 Šah, 

 Tačke pomagačke… 

 

PRAZNOVANJA otrok ob: 

 

 rojstnem dnevu - otrokov najpomembnejši praznik, 

 »cici« jeseni - ob tednu otroka, 

 veselem decembru - prednovoletna pravljična druženja z obiskom dobrega moža, 

 mesecu kulture - z različnimi starimi običaji, lutkovnimi igrami ipd. 

 prihodu pusta, 

 »cici« pomladi - s prireditvijo za vse otroke na igrišču, 

 zaključku predšolskega leta. 
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PROJEKTI, v katere se vključujejo otroci različnih oddelkov: 

 

 Naravoslovje v vrtcu, 

 Varno s soncem - izkoristimo pozitivne vplive in se izognimo negativnim vplivom 

sonca, 

 Eko projekt - živimo zdravo v varnem okolju, 

 Pasavček - prometna varnost otrok, 

 Beli zajček, 

 Zdravje v vrtcu, 

 Erasmus + : K1 - Korak za korakom do novih spoznanj, K 204 - Most do 

večkulturnega, učenja in ustvarjanja,  

 Turizem in vrtec, 

 Gozdni vrtec, 

 NTC sistem učenja, 

 … 
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Vodja enote: Barbara Vodeb 

Tel. št.: 03 56 33 388 in 03 56 33 389 

 

Na hribčku, tik ob gozdu stoji vrtec - enota Pikapolonica. Zgornji del je namenjen otrokom, 

spodnji del pa upravi, centralni kuhinji, vzdrževalcema in pralnici. Odlična lega vrtca omogoča 

neposreden stik z raznolikim naravnim in družbenim okoljem, funkcionalno igrišče pa omogoča 

raznovrstne aktivnosti otrok. Enota ima delovni čas od 500 do 1630, uprava pa od 7. do 15. ure. 

Zgoraj je otrokom namenjenih 8 igralnic, od tega štiri za otroke  I. (od 1. do 3. leta) in štiri za 

otroke II. (od 3. do 6. leta) starostnega obdobja, igralnica v spodnjem nadstropju (poleg uprave) 

z lastnim vhodom, pa je prav tako namenjena otrokom I. starostnega obdobja.  Igralnice so 

obnovljene, klimatizirane in opremljene s kotički, ki jih sooblikujejo otroci. V primeru dežja imajo 

otroci možnost bivanja na pokriti terasi, ki je opremljena tako, da otrokom omogoča  mirne in 

živahne dejavnosti. V spodnjem delu enote je locirana tudi  knjižnica Sovice Pike, namenjena 

otrokom mlajših in starejših oddelkov vrtca. Knjižnica vsebuje bogato zbirko otroških knjižnic, 

slikanic, zloženk in je z svojo vsebino bogat vir informacij, ter kraj kjer se stkejo prve povezave 

z besedo, zapisom, govorom, lutkami.  

Nova dopolnitev in dodana obogatitev pa je Čutna soba, ki je svojo končno podobo dobila ob 

zaključku vrtčevskega leta 2020/2021. Opremljena je s sredstvi za spodbujanje čutnega 

zaznavanja, kot so: vodni svetlobni stolp, projektor z optičnimi vlakni, bazenček z žogicami, 

taktilne plošče, zvočni pripomočki idr. Poslužujejo se je otroci z dodatno strokovno pomočjo (z 

zunanjimi izvajalci ali z našimi strokovnimi delavci), prav tako pa v njej potekajo individualne 

dejavnosti oz. dejavnosti v manjših skupinah, s cilji iz področja senzorike, fine motorike, 

čustvenega in socialnega področja posameznika idr.  

 

Enota PIKAPOLONICA 
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Vodja enote: Andreja Prašnikar 

Tel. št.: 03 56 33 393 

 

Enota je iz zgornje in spodnje strani obdana z igriščema, ki nudita otrokom prijetno senco, ter 

mnogo možnosti za igro. V zgornji del so umeščena igrala s tobogani, peskovniki, lesena 

plezala in igrala za utrjevanje ravnotežja. Del zgornjega igrišča predstavlja tudi asfaltirano 

igrišče s tribuno, ki je namenjeno usvajanju veščin in spretnosti vožnje s poganjalci, tricikli, 

skiroji, kolesi idr. Pogosto se tu organizirajo tudi druženja in srečanja posameznih skupin ali 

enote. Na spodnjem, ograjenem delu igrišča je travnata klančina, ter na travo umeščena velika 

lesena ladja, kjer otroci utrjujejo svoje gibalne zmožnosti in spretnosti. Poravnan del travnate 

površine je dopolnjen z goloma in košem, gugalnico – gnezdo, igrali na vzmeteh, tobogani in 

peskovniki. Zgoraj je predel namenjen igri s kamenčki, pred spodnjo igralnico pa pokrit prostor, 

kjer se organizirajo zamiki za likovne ali gibalne dejavnosti otrok (na prostem). Razgibanost 

terena in vse dopolnitve, so namenjene aktivnostim na prostem, v vseh letnih časih, tako s 

področja gibanja, naravoslovja, raziskovanja, kot z ostalih kurikularnih področij. 

Ne glede na to, da je to druga najstarejša enota, prostorski pogoji omogočajo, da so igralnice 

funkcionalno opremljene in predstavljajo sodobno učno okolje. V enoti je 9 igralnic za otroke I. 

(od 1. do 3. leta) in II. (od 3. do 6. leta) starostnega obdobja. Osem jih je v pritličju, ena pa 

spodaj z direktnim izhodom na spodnje igrišče. Osrednja garderoba (v pritličju) – večnamenski 

prostor, povezuje vse oddelke pri skupnih prireditvah in druženjih. Tako petkova plesno gibalna 

in lutkovna srečanja bogatijo vse otroke in strokovne delavce, ki ustvarjajo njihovo vsebino. 

Poleg rednih dejavnosti so v enoti poudarjene aktivnosti na področju športa, glasbenih plesnih 

dejavnosti in likovne ustvarjalnosti otrok. Enota  je odprta: od 500 do 1630.  

Enoti pripadata tudi oddelka na OŠ Trbovlje, v podružnični  šoli  Alojza Hohkrauta.  

 

Enota CICIBAN 
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Oba oddelka sta oddelka najstarejših otrok (starosti 5 – 6 let), kar v sodelovanju z osnovno 

šolo pripomore tudi k lažjemu prehodu otrok v 1. razred. Oddelka sta vključena tudi v gozdno 

pedagogiko, ki na izvedbeni ravni poteka v bližnjem gozdu. Oddelka sta odprta od 630 do 1530, 

njuno odprtje pa je vezano na šolski koledar, torej sta v času šolskih počitnic oba oddelka 

zaprta, otroci pa se pri igri in dejavnostih pridružijo skupinam v enoti Ciciban ali v kateri drugi 

dežurni enoti. 
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Enota BARBARA 
 

  

 

 

 

 

 
Vodja enote: Maruša Prelogar 

Tel. št.: 03 56 33 390 in 03 56 33 391 

 

Enota Barbara je najmlajši objekt, kjer igrišče varuje visoka ograja. Na zunanjih površinah vrtca 

imajo otroci svoj "gozdiček", kjer preživljajo vroče dopoldneve, sicer pa jim je na voljo mnogo 

urejenih asfaltnih površin, ki aktivirajo otroke, peskovnik, igrala, plezala idr. Skupaj s starši 

otrok, ki obiskujejo enoto smo pred leti uredili tudi zgornji travnati del igrišča, kjer otroci poleg 

igre na novih igralih za razvoj ravnotežja, spoznavajo sadna drevesa in grmovnice. Enota 

Barbara si je kot druga enota pridobila EKO zastavo, ki za vse v enoti pomeni način življenja 

in dela. 

Enota je razdeljena na del namenjen mlajšim otrokom (starost 2 – 3 leta) in del namenjen 

starejšim oddelkom otrok (starih 4 – 6 let), ki ju ločijo hodnik z umeščeno razdeljevalnico 

prehrane, jedilnico za otroke/pedagoški kabinet, manjši kabineti za shranjevanje sredstev. 

Skupno enota zajema 6 igralnic. Tri igralnice imajo nadstropni kotiček, kar poveča igralno 

površino za otroke. Igralnice v vrtcu niso zelo velike, vendar so funkcionalno opremljene. 

Posebej ponosni smo na sodobno didaktiko, ki jo vsako leto smiselno dopolnjujemo, na bogat 

glasbeni kotiček v enoti, ter na izhode na teraso, ki jo ima vsaka igralnica v enoti. Pedagoški 

kabinet je večnamenski, namenjen je izvedbi različnih skupinskih in individualnih dejavnosti, 

služi pa tudi kot jedilnica starejših skupin otrok. Enota je odprta od 600 do 1530.  
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Enota MOJCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodja enote: Marjeta Naglav 

Tel. št.: 03 56 33 392 

 

Enota Mojca je naš najstarejši objekt in je prva enota, ki se je vključila v projekt in mrežo EKO 

vrtcev. Lahko se pohvalimo, da je enota Mojca prva v Zasavju dobila »Eko« zastavo, kot 

priznanje za ekološko osveščanje najmlajših. Notranji prostori so veliki, sodobno opremljeni, v 

eni izmed igralnic je nadstropni kotiček, ki daje otrokom več igralne površine. Sodelujejo z 

okoljem, v katerega so vključeni - s Krajevno skupnostjo F. Salamon, DUFS Trbovlje, kjer v 

skupnih aktivnostih bogatijo drug drugega. 

V enoti je poleg treh igralnic namenjenih otrokom od 2 do 6 leta starosti, od leta 2012, tudi 

razvojni oddelek otrok s posebnimi potrebami,  v katerega so vključeni otroci iz vseh treh občin 

(Trbovlje, Zagorje, Hrastnik). V tej enoti je stopnja inkluzije in integracije, druženja in 

vključevanja posameznika, torej še toliko večja in pogostejša. Igrišče je ograjeno in urejeno 

tako, da zagotavlja možnosti aktivnega bivanja na prostem, vsem otrokom. Enota je odprta od 

545 do 1530. 
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Bolnišnični oddelek ČEBELICA 

(lociran na Pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje) 

 

 

 

 

 

 

 

Na Pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje imamo v organizaciji in sodelovanju z 

našo, ter s sosednjimi občinami, zaposleno strokovno delavko, vzgojiteljico, ki zagotavlja 

sredstva, material in skrbi za dobro počutje, animacijo, pogovor, ter igro otrok, ki so dlje časa 

zadržani na zgoraj omenjenem oddelku. V sklopu oddelka deluje alergološka ambulanta in 

druge specialistične ambulante, kjer otroci ostanejo občasno tudi na opazovanju, prav tako je 

vzgojiteljica na voljo vsem otrokom, ki so hospitalizirani v SB Trbovlje ob spremstvu staršev ali 

sami. S svojim strokovnim pristopom, primerno izbranimi aktivnostmi, pogovorom, podporo 

skrbi za zagotavljanje občutka sprejetosti, varnosti, ljubezni in podpore, tako otrokom, kot 

staršem.  

V pritličju, ob vhodu je igralnica, ki je namenjena skupinskim ali individualnim dejavnostim (ob 

ustreznem zagotavljanju zdravstvenih in prostorskih pogojev). Sredstva, ki so v tem oddelku 

na voljo, so namenjena otrokom vseh starosti. Vsa so iz materialov primernih ustrezni 

skrbi/čiščenju, primerni uporabi v sami bolnišnici (večkratno čiščenje, razkuževanje). Otrokom, 

ki zaradi poteka bolezni oz. zdravstvenega stanja ne smejo zapustiti svoje bolnišnične sobe, 

ali si tega ne želijo, vzgojiteljica razdeli sredstva po sobah, pri čemer je pozorna na razvojno 

specifiko posameznika.  

Vzgojiteljica skrbi tudi za dekoracijo  in primernosti učnega okolja v katerem otroci bivajo (sobe, 

oddelek, igralnica).  Vzgojiteljica je vsakodnevno prisotna od 730 do 1400. 
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KAKO SODELUJEMO S STARŠI? 
 

 

Sodelovanje s starši je namenjeno vzajemnemu partnerstvu pri vzgoji otrok z namenom: 

 spodbujati kakovost vzgojno izobraževalnega procesa, 

 izmenjavati in uporabljati ustrezne vzgojne metode, 

 krepiti prizadevanja za skupno, usklajeno in odgovorno vzgojo in 

izobraževanje otrok, 

 spremljati otrokov razvoj in iskati učinkovite skupne rešitve ob nastali težavi, 

izzivu. 

 

Pomembno je, da s starši sodelujemo in jih obveščamo o tem  kako se otrok v vrtcu počuti, 

kako živi, se igra z vrstniki, se razvija in napreduje. Vse te podatke posredujemo staršem preko 

različnih oblik sodelovanja znotraj oddelka v katerega je vključen otrok, s strokovnim timom 

skupine in enote. 

 

NAČINI SODELOVANJA S STARŠI 

   

Individualne oblike: 

 

 posvetovanje z vodstvom vrtca ob vpisu in vključitvi otroka v vrtec in prvi sestanek v 

mesecu juniju, kjer se starši seznanijo z delovanjem vrtca in načinom privajanja otroka na 

vstop v vrtec, 

 prisotnost starša pri postopnem uvajanju otroka v vrtec, 

 individualni, dogovorjeni pogovori o razvoju in počutju otroka z vzgojiteljico oddelka 

(na pobudo vzgojiteljice ali staršev), 

 kratke, nujne informacije strokovnega tima ob prihodu in odhodu otrok, 

 sodelovanja pri načrtovanju in vključevanju v dejavnosti v oddelku (sooblikovanje 

letnega načrta oddelka), 

 osebna sporočila, oglasna deska, zloženke, 

 uporaba elektronskih medijev, 

 svetovanje in pomoč pri razvojnih in vzgojnih težavah otrok - svetovalna delavka. 

 

Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom in je usmerjeno predvsem v razvojno 

svetovanje in preventivo. Svetovalna delavka si prizadeva, da bi odrasli otroke razumeli in se 

na njihove potrebe primerno odzivali. Sodelovanje s starši poteka v obliki individualnih 
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razgovorov in svetovanja. V kolikor je potrebno, svetovalna delavka v soglasju s starši pri 

svojem delu sodeluje tudi z drugimi strokovnjaki in strokovnimi institucijami. 

 

Skupinska in skupna srečanja: 

 

 srečanje staršev enega ali več oddelkov (informativni sestanek, delavnice, 

prikaz metod in oblik dela z otroki, evalvacije dosežkov), 

 tematski razgovori, izmenjave izkušenj, predavanja, 

 skupne prireditve, praznovanja, izleti, delavnice v prostorih vrtca in izven. 

 

Vsak oddelek ima predstavnika staršev v svetu staršev, trije predstavniki staršev so člani sveta 

zavoda. 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
  

 
 

PRAVICE STARŠEV IN OTROK 

 

Pravice staršev in otrok so določene v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonu. 

 

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

 V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oz. njihovi zakoniti zastopniki. 

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

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

 Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in  

pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočati organizacija življenja in dela v 

vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost. 
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 Javni vrtci so svetovno nazorsko nevtralni. 

 Ob vstopu otroka v vrtec, se staršem omogoči postopno uvajanje otroka. 

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

življenju in delu v vrtcu, do zaščite zasebnosti. Sodelujejo lahko pri načrtovanju in 

organiziranju dela. Pri tem pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne 

smejo posegati v strokovno avtonomnost vzgojiteljice in vrtca. 

 

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA SO: 

 

Ob vključitvi  otroka v vrtec prejmete starši v podpis Pogodbo o vključitvi otroka vrtec. 

S podpisom se zavezujete k spoštovanju določenih pravil: 

 spoštovati sprejete dogovore in poslovalni čas vrtca, 

 otroka ob prihodu v vrtec oddati strokovnim delavcem, 

 obveščati o otrokovi odsotnosti in vzrokih zanjo - do 8. ure, 

 redno mesečno poravnati finančne obveznosti, 

 otroka primerno obuti in obleči za dejavnosti v vrtcu in bivanje na prostem za različne 

vremenske priložnosti, da bo lahko aktiven, 

 poskrbeti, da otrok ne bo prinašal v vrtec nevarnih, neprimernih, dragih predmetov - 

zanje ne odgovarjamo, 

 v vrtec pripeljati le zdravega otroka (v vrtcu otrokom ne dajemo zdravil), 

 da bolnega otroka peljejo k zdravniku in o vzroku odsotnosti obvestijo vzgojiteljico, 

 seznaniti vzgojiteljico s posebnostmi otroka, ki so pomembne za njegov razvoj, 

varnost in zdravje, 

 poskrbeti, da ima otrok ob prihodu in odhodu iz vrtca ustrezno spremstvo staršev ali 

pooblaščenih oseb. 
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STROKOVNI TIM ENOTE 

STROKOVNI TIM ENOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pristojnosti vrtca določata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon 

o vrtcih. 

 

Zaposleni v Vrtcu Trbovlje se zavedamo našega poslanstva in vloge pri razvoju najmlajših. 

 Zavedamo se pomena otrokove vključitve v vrtec in NAŠIH VREDNOT ko: 

 otroci čutijo, da jih cenimo, 

 skrbimo za otroke, družine in zaposlene, 

 smo predani kakovostnemu delu, 

 Spoštujemo različnost ljudi in idej. 

 

KDO IN KAKO ODLOČA? 

UPRAVNI ORGANI STROKOVNI ORGANI 

SVET VRTCA 

3 predstavniki ustanovitelja 

3 predstavniki staršev 

5 predstavnikov delavcev 

* 4 letni mandat (do dvakrat) 

*odločanje z večino glasov 

 

 

VZGOJITELJSKI ZBOR 

Vsi strokovni delavci vrtca,  

ki odločajo z večino glasov. 

 

 

SVET STARŠEV 

Izbrani predstavniki staršev iz vsakega 

oddelka Vrtca Trbovlje. 

 

 

 

 

STROKOVNI TANDEM 

Vzgojiteljica predšolskih otrok in                                                                                         

VPO – pomočnik/ca vzgojiteljice. 

 

 

 

RAVNATELJICA 

Pedagoški vodja in poslovodni organ, ki s svojo pomočnico vodi vrtec. 

 

 

 

 

STROKOVNI TIM ENOTE 

Vse vzgojiteljice in VPO-pomočniki/ce vzgojiteljic. 
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NAŠE POSLANSTVO JE V: 

1. podpiranju razvoja zadovoljnih in skrbnih otrok in ljudi 

 z zagotavljanjem primernega okolja za otroke 

 z zagotavljanjem podpore in izobraževanja za družine 

 s spodbujanjem primernega vzdušja in družabnosti, ki temelji na razvojno primernih 

dejavnostih 

 

2. zagotavljanju kakovostnih in dostopnih programov 

 z uporabo tistih novih tehnik, ki so učinkovite za razvoj osebnosti 

 z doslednim in kakovostim strokovnim razvojem zaposlenih 

 

3. zagovarjanju kakovosti življenjskega okolja za otroke izven vrtca kot model 

kakovostnega vrtca 

 s širjenjem našega znanja in izkušenj 

 z razvojem predšolske vzgoje 

 

 

Vrtec z družino in širšo skupnostjo deli odgovornost za pripravo predšolskega otroka na 

zahteve in izzive življenja, zato so otroci spoštovani in imajo možnost za razvoj in doseganje 

svojih osebnih potencialov, vsak otrok in odrasel kot posameznik prispeva k bogatejši 

skupnosti. 

 

 

VRTEC V ČASU CORONA VIRUSA 

 

Epidemija bolezni Covid-19 je vsem vrtcem prinesla nove izzive, s katerimi se doslej še nismo 

srečali. Tako smo vrtci delovali pod posebnimi pogoji, ki nam jih je sproti narekovala vlada in 

NIJZ. V Vrtcu Trbovlje smo se trudili zagotoviti čim bolj zdravo in varno okolje tako za otroke, 

kot za zaposlene. Izvajali smo številne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni, kot 

so,  razkuževanje rok, nošenje mask pri stiku s starši in sodelavci, redno prezračevanje 

prostorov, delovali v mehurčkih…Zaposleni pa smo se redno tedensko testirali na Covid-19. 

Med strokovnimi delavci vrtca Trbovlje  je precepljenost približno 50%. 

Vse ukrepe, ki jih je predpisala vlada, smo dosledno upoštevali in se trudili po najboljših močeh 

 

NAŠA VIZIJA 
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zagotoviti kvalitetno varstvo, kljub omejenem delovanju. Tudi v prihajajočem letu se bomo 

držali smernic NIJZ in vseh ukrepov, ki nam jih bo naložilo ministrstvo za šolstvo z željo, da 

vrtec ostane odprt za vse otroke. 

Vse informacije v zvezi z aktualnimi dogodki,  starši dobite na naši spletni strani oz. vam jih 

strokovni delavci pošljejo po e-pošti/e-asistentu. 

 

 

KAJ JE ŠE POTREBNO VEDETI? 

 

Vpis otrok 

V vrtec sprejemamo otroke od dopolnjenega enajstega meseca oz. od poteka porodniškega 

dopusta starša, do vstopa v osnovno šolo. Zadnji teden v februarju in prvi teden v marcu imamo 

redni letni vpis otrok novincev. Vpis v skladu z Zakonom o vrtcih poteka tudi preko celega leta, 

vendar sprejemamo otroke le v primeru prostih mest ali na novo nastalih kapacitet. Vse v 

zvezi z vpisom lahko urejate v svetovalni službi vrtca. 

Pri razporejanju otrok v oddelke upoštevamo Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti 

predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 27/14, 47/17, 43/18 in 54/21). V primeru prevelikega števila 

vpisanih otrok v vrtec o sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok v vrtec v skladu s kriteriji 

po Pravilniku o sprejemu otrok v Vrtec Trbovlje. 

 

Evidenčni vpis otrok 

Večino otrok novincev sprejmemo s 1. septembrom, ko na novo oblikujemo oddelke. Vsi otroci, 

ki niso vpisani v času rednega vpisa ali pa s 1. septembrom naslednjega šolskega leta še ne 

izpolnjujejo pogoja za vstop v vrtec, so vpisani evidenčno. To pomeni, da se lahko vključijo v 

vrtec, v primeru nastalih prostih mest, preko celega šolskega leta. Evidenčni vpis ne pomeni 

rezervacije prostega mesta ali pridobitev dodatnih točk za naslednje šolsko leto. 

 

Spoznavanje vrtca 

 

Pred vstopom v vrtec imate možnost, da nas skupaj z otrokom obiščete v Tednu odprtih vrat,  

ki jih za vas odpirajo vse enote Vrtca Trbovlje v času rednega vpisa (zadnji teden v mesecu 

februarju). 
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Izpis otroka iz vrtca 

 

Starši otroka praviloma vpišejo v vrtec za celo šolsko leto (od 1. 9. do 31. 8. za naslednje 

koledarsko leto), začasen izpis med letom ni možen. Izjemoma pa lahko starši otroka izpišejo 

iz objektivnih razlogov na upravi vrtca (preselitev, daljša hospitalizacija, izguba službe…). 

Izpolniti je potrebno poseben obrazec Izpisnica, ki ga najdete na spletni strani vrtca ali pa ga 

dobite na upravi vrtca. Obrazec je potrebno oddati najkasneje do 15. v mesecu, za želeni izpis 

z naslednjim mesecem in o tem obvestite tudi vzgojiteljico. Plačilo rezervacije mesta ni 

mogoča. Ob ponovnem vpisu otrok nima prednosti pred ostalimi otroki. 

 

Plačilo programa 

 

Ceno programa predlaga vrtec, potrdi jo Občinski svet Občine Trbovlje. Zadnja sprememba 

cene je objavljena v Uradnem vestniku Zasavja, št. 38/2020 z dne, 24. 12. 2020. Ceno 

programa krijejo starši na podlagi Odločbe o višini cene programa. Prispevek staršev je 

določen po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS št. 129/06, 79/08, 

119/08, 102/09, 62/10-ZUPJS in odločbah Ustavnega sodišča). O višini prispevka z izdano 

odločbo določi pristojni Center za socialno delo, na osnovi oddane Vloge za uveljavljanje pravic 

iz javnih sredstev. Izpolnjen in podpisan obrazec oddate na pristojnem CSD mesec pred 

nameravanim datumom vključitve otroka v vrtec. Dohodninska lestvica in cena programa sta 

objavljeni na naši spletni strani. 

V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni ali drugih opravičljivih razlogov, se 

mesečno plačilo staršev zmanjša: 

 pri celomesečni odsotnosti zaradi bolezni ali drugih razlogov v koledarskem mesecu, 

in v primeru,  

 da je otrok prisoten največ 4 dni v mesecu, so starši dolžni poravnati 50 % cene 

programa brez stroškov živil, ter strošek živil za prisotne dni. 

 

Poletne rezervacije 

 

Starši, ki želijo za svojega otroka ob najmanj enomesečni ali največ dvomesečni odsotnosti v 

času od 1. 7. do 31. 8. rezervirati mesto (poletna rezervacija), plačajo v mesecu, ko je otrok v 

celoti odsoten, 30 % višine njihovega plačilnega razreda. Starši, ki imajo hkrati vključenih več 

otrok v času počitnic, ne morejo uveljavljati za drugega (mlajšega) otroka počitniške 

rezervacije, ker je že subvencioniran s strani ministrstva. 
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V primeru, da gre starejši otrok v šolo in ne bo vrtca več obiskoval od 30. 6. dalje, ga starši 

izpišejo z izpisnico, ker bodo le tako lahko za drugega otroka, ki ostane v vrtcu, uveljavljali 

počitniško rezervacijo. 

Nasilje v družini 

 

Vrtec je v skladu z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini (Ur. l. RS, št. 16/08, 68/16 in 

54/17) dolžan prijaviti vsak sum nasilja v družini pristojnemu CSD. V primerih suma storitve 

kaznivega dejanja nad otrokom je vrtec to dolžan prijaviti policiji. Vsak delavec vrtca je dolžan 

prijaviti sum nasilja, če je bil sam priča nasilja, če je pri otroku opazil spremembe, ki bi lahko 

bile posledice nasilja, če mu je otrok zaupal, da je žrtev nasilja, ali če ima vzgojitelj ali drug 

delavec vrtca informacijo o nasilju od tretje osebe.  

Prijava z zapisom dogodka in tudi poročilo o otroku sta del spisovne dokumentacije, ki se vodi 

na CSD in del osebne mape, ki jo je dolžan voditi vrtec. 

 

eAasistent 

 

V šolskem letu 2021/22 bo naš vrtec določen del pedagoškega in organizacijskega dela pričel 

izvajati preko omenjene aplikacije. Starši boste lahko preko eAsistenta stopili v stik s 

strokovnimi delavci in nas obveščali o morebitni odsotnosti vašega otroka v vrtcu. 

S podpisom prijavnice, ki jo starši prejmete na roditeljskem sestanku oziroma jo dobite pri 

strokovnih delavcih, na svoje e-maile prejmete uporabniško ime in geslo.  

V aplikacijo se prijavite na spletni strani eAsistenta za vrtce https://vrtec.easistent.com/login, 

kjer si lahko tudi preberete več o sami aplikaciji. Brezplačno aplikacijo si lahko prenesete na 

mobilne telefone, tablice, računalnike.  

 

 

 

Svojim otrokom ne morem dati vsega, kar si želijo. 

Lahko pa jim dam vse, kar potrebujejo. 

(Nishan Panwar) 

 

 

 

Publikacijo CICIBAN, DOBER DAN je izdal VRTEC TRBOVLJE. 

https://vrtec.easistent.com/login

