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Spoštovani! 

 
Smo zasebni zavod s koncesijo, Zavod sv. Jerneja – Vrtec Blaže in 
Nežica, ki na obrobju Slovenske Bistrica deluje že 11. leto. Kurikulum 
za vrtce je naše osnovno vodilo, ki ga ponosno dopolnjujemo s 
poudarkom na katoliških vrednotah ter pozitivnih medosebnih 
odnosih. K pristnim in odprtim odnosom težimo tudi pri povezovanju 
z ožjim in širšim družbenim okoljem ter še posebej pri povezovanju z 
našimi starši. 
Predstavljamo vam Publikacijo za šolsko leto 2017/2018, kjer 
zajemamo vse pomembnejše informacije o življenju v našem vrtcu. V 
želji po uspešnem sodelovanju skozi celotno šolsko leto in v 
prepričanju, da v našem vrtcu najdete prostor varnega in hkrati 
spodbudnega okolja za vašega otroka, vas lepo pozdravljam. 
 

Aleš Točaj, mag. prof. zgod. uč .in pouč., 
ravnatelj vrtca Blaže in Nežica 

     

 
 

RENE, 4 leta 
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1  POSLANSTVO VRTCA 
 

Vrtec Blaže in Nežica je majhen, simpatičen katoliški vrtec s 
koncesijo, ki deluje na podlagi nacionalnega Kurikuluma za vrtce in 
otrokom s svojo lego in okolico ponuja številne dodatne možnosti 
celostnega razvoja. Razvoj senzibilnosti in delovanje v skladu s 
katoliškimi vrednotami predstavlja otrokov in vzgojiteljev vsakdan in 
tako bogati družinsko življenje naših otrok in življenje v širši okolici. 
Tudi z letošnjim šolskim letom in novo pridobljenim statusom 
»zdravega vrtca« spremljamo vsakega izmed otrok in ga doživljamo 
kot pomemben del pri oblikovanju tople in pozitivne klime v naših 
igralnicah. Ob tem pa v našem vrtcu: 

 vsem otrokom zagotavljamo optimalen razvoj. Vsak otrok je 
opažen in sprejet, 

 ustvarjamo in ohranjamo varno, spodbudno, kreativno, zdravo, 
prijazno, prijetno in zanimivo okolje za otroke, 

 otroku znamo prisluhniti, ga objeti in ga imeti radi, 

 odprti smo za nova znanja in izkušnje. Raziskujemo nove 
možnosti in poti, 

 vsi delavci vrtca se učimo in ustvarjamo lepši in boljši svet, 

 vzgajamo v duhu prijateljstva, razumevanja, strpnosti, 
enakopravnosti in sprejemanja drugačnosti, 

 s starši vzpostavljamo enakopraven partnerski odnos in jim 
pomagamo pri vzgoji otrok, 

 starše spodbujamo k aktivnemu sodelovanju in s tem bogatimo 
naše delo in poslanstvo. 
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VODILO VRTCA BO TUDI V LETOŠNJEM LETU MISEL MATERE 
TEREZIJE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAJA, 4 leta



                      SLOMŠKOV VRTEC BLAŽE IN NEŽICA   

 4 

 
2  ORGANIZIRANOST VRTCA 
 
ZAVOD SV. JERNEJA – VRTEC BLAŽE IN NEŽICA SLOVENSKA BISTRICA 
Trg Alfonza Šarha 6 
2310 Slovenska Bistrica 
Tel.: 0590-38-942 
E-naslov:info@slomskov-vrtec.si  
Spletna stran: www.slomskov-vrtec.si 
 
Direktor zavoda: JANI DRUŽOVEC, župnik 
Ravnatelj vrtca: ALEŠ TOČAJ, mag. prof. 
Pedagoška vodja: KRISTINA VIDMAR RAJH, dipl. vzg. 
Poslovna sekretarka: TINA PAJEK, univ. dipl. zgod. in prof. geog. 
Kuharica: VIDA OBERSNE 
Čistilka: JANJA MOTALN 
 
POSLOVALNI ČAS: od 5.30 do 16.30; julij in avgust od 6.00 do 16.00 

Vrtec posluje skozi vse leto od ponedeljka do petka. Poslovni čas 
se določi z letnim delovnim načrtom za vsako šolsko leto posebej. V 
prazničnih dneh in med poletnimi počitnicami zaradi racionalizacije 
poslovanja združujemo oddelke.  

 

 
KIANA, 5 let   
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3  ODDELKI VRTCA 
 
Prvo starostno obdobje (od 1 do 2 let): 1 oddelek 
Heterogeni oddelek (od 3 do 6 let): 1 oddelek 
Kombinirani oddelek (od 2 do 6 let): 3 oddelki 
 

1. skupina: oddelek prvega starostnega obdobja (1–2 leti) 
VZGOJITELJICA: Martina Marčec, dipl. vzg. 
POM. VZGOJITELJICE: Valerija Klemenčič, vzg. 
 

2. skupina: kombinirani oddelek (2–6 let) 
VZGOJITELJICA: Katija Mernik, dipl. vzg. 
POM. VZGOJITELJICE: Evelina Šket, dipl. vzg. 
 

3. skupina: heterogeni oddelek (3–6 let) 
VZGOJITELJ: Aleš Točaj, mag. prof. 
POM. VZGOJITELJA: Andreja Breznik, dipl. vzg. 
 

4. skupina: kombinirani oddelek (2–6 let) 
VZGOJITELJICA: Tinka Vidmar Rajh, dipl. vzg.  
POM. VZGOJITELJICE: Mateja Veber, vzg. 
 

5. skupina: kombinirani oddelek (2–6 let) 
VZGOJITELJICA: Tina Pajek, prof. 
POM. VZGOJITELJICE:  Petra Rihtar, dipl. vzg.  

  Tanja Furman, vzg. (porodniški dopust) 
  



                      SLOMŠKOV VRTEC BLAŽE IN NEŽICA   

 6 

 
4  PREDSTAVITEV PROGRAMOV 
 

Strokovna podlaga za vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu je 
Kurikulum za vrtce. To je nacionalni dokument, ki je bil sprejet marca 
1999 na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.  

V vrtcu skrbimo za pestro in raznovrstno ponudbo na vseh 
področjih dejavnosti predšolske vzgoje. 

Otrokom omogočamo, da pridobivajo različne izkušnje, znanja 
in spretnosti, da odkrivajo svoje sposobnosti in interese ter da 
izražajo svoje želje in potrebe. 

 
Vzgojno delo poteka preko spontanih in vodenih dejavnosti. 

Osnova vsem dejavnostim je igra. Igra je za otroke najnaravnejši 
način učenja, odkrivanja sveta in svojega mesta v njem. 

Programi vrtca so namenjeni predšolskim otrokom od zaključka 
porodniškega dopusta do vstopa v šolo. Obsegajo vzgojo, 
izobraževanje, varstvo in prehrano otrok. 

Naš vrtec izvaja dnevni program, ki traja največ 9 ur dnevno. V 
dnevnem programu nudimo tri obroke hrane: zajtrk, malico in kosilo. 
 

 
ZALA, 5 let 
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5  OBOGATITVENE IN DODATNE DEJAVNOSTI 
 

Te dejavnosti se izvajajo znotraj dnevnega programa ali 
celodnevno. Vanje so vključeni otroci drugega starostnega obdobja, 
predvsem otroci eno in dve leti pred vstopom v šolo v skladu z 
njihovimi interesi, željami in sposobnostmi. Obogatitvene dejavnosti 
so brezplačne in so del Kurikuluma za vrtce. 
 

Dodatne dejavnosti organiziramo v skladu z željami na podlagi 
pisnih prijav. Vse dodatne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, 
so plačljive. 

 

 
BINE, 5 let 

 
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

 Mali sonček 

 Ciciban vrtnar 

 Slomškova bralna značka 

 Ljudske igre,  plesi in pesmi 

 Zmajčkov kotiček 

 Lonček kuhaj 

 Spretni prstki 

 Športna ura z Gibalnico HopHop 
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DODATNE DEJAVNOSTI 

 Plavalni tečaj 

 Smučarski tečaj 

 Letovanje 

 Tečaj angleškega jezika 

 Telovadba z Gibalnico HopHop 
 

 
IZAK, 5 let 

 
DOGODKI V VRTCU 

 Rojstni dan otroka 

 Teden otroka (˝Povabimo sonce v vrtec˝, 2. 10.–8. 10. 2017) 

 Rojstni dan vrtca (A. M. Slomšek; 5. 10. 2017, lutkovna 
predstava Sedem pik (Lutkovno gledališče Pupilla )) 

 Tradicionalni slovenski zajtrk (17. 11. 2017) 

 Obisk sv. Miklavža (december) 

 Blagoslov družin in božično-novoletni bazar (12. 12. 2017) 

 Čajanka (december) 

 Predbožična sv. maša (22. 12. 2017) 

 Sv. trije kralji (januar) 

 Slovenski kulturni praznik (7. 2. 2018) 
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 Pustno rajanje (februar) 

 Občinski praznik (marec) 

 Dopoldan z dedkom in babico (28. 3. 2018) 

 Praznovanje velike noči (april) 

 Velikonočni zajtrk (3. 4. 2018) 

 Bistriški tek (april) 

 Dan Zemlje (april) 

 Dan odprtih vrat vrtca (april) 

 Šmarnice (maj) 

 Mali sonček (maj, podelitev priznanj) 

 Slovo mini maturantov od vrtca  (13. 6. 2018) 

 Nočitev v vrtcu za mini maturante (15. 6. 2018) 

 Dan odprtih vrat za novince (avgust) 
 
 
Medgeneracijsko sodelovanje 

Velik poudarek namenjamo medgeneracijskemu druženju. S tem 
krepimo pri otrocih vzgojo za vrednote in spoštljiv odnos do starejših 
ljudi.  

 obisk Doma za ostarele v Slov. Bistrici 

 dopoldan z dedkom in babico (velikonočni čas) 
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6  PROJEKTI 
 

 TURIZEM IN VRTEC – »Turizem in kultura« - v sodelovanju s 
Turistično zvezo Slovenije (raziskovanje domačega kraja in 
naravnega okolja v katerem živimo) 

 ZDRAVJE V VRTCU – v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za 
javno zdravje Ljubljana -  Center socialne medicine. V predšolskem 
obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki 
jih večinoma obdržijo vse življenje. Zdravje v otroštvu pa določa 
zdravje v celotnem življenju posameznika in vpliva tudi na 
naslednje generacije.  

 

 
MAJA, 4 leta 

 

 HUMANITARNI PROJEKT – po skupinah, v sodelovanju s starši. 

 MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE – obisk Doma za ostarele v 
Slov. Bistrici. 

 VARNO S SONCEM 

 DAN ZEMLJE – razstava izdelkov in igrač iz odpadnega materiala. 

 MALI SONČEK – v sodelovanju z Zavodom za šport RS Planica smo 
vključeni v nov gibalni športni program za predšolske otroke. 

 IZDELAVA DIDAKTIČNIH IGER Z NAVODILI  
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 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK  

 SLOMŠKOVA BRALNA ZNAČKA 

 SREČANJE TURISTIČNIH PODMLADKOV 
 
 

 
AJDA, 5 let 

 
 IZ PROJEKTA TURIZEM IN VRTEC … 

 
 V šolskem letu 2017/2018 naš vrtec ponovno sodeluje v 
projektu Turizem in vrtec (»Z igro do prvih turističnih korakov«), ki ga 
organizira Turistična zveza Slovenije. Letošnji naslov projekta je 
TURIZEM IN KULTURA. Kulturni turizem je zvrst turizma, pri kateri je 
osnovni motiv potovanja zavestno in aktivno spoznavanje ter 
doživljanje kulture obiskanih krajev ali/in pridobivanje znanja. 
Letošnja tema odlično sovpada z največjim dogodkom letošnjega leta, 
10. rojstnim dnevom vrtca, ki ga bomo praznovali v novembru. 

Tina Pajek 
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MAKS, 4 leta 

 
 
IZ PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU … 

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo izvajali projekt »Zdravje v 
vrtcu«, saj si otroci v predšolskem obdobju pridobijo izkušnje, stališča 
in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. Z vsebinami 
želimo spodbuditi, da bi se vsakodnevno odločali za zdrav način 
življenja na vseh področjih, ki vplivajo na kvaliteto zdravja.  K temu 
sodi spodbujanje gibanja, uživanja zdrave hrane, razvijanje zdravih 
medsebojnih odnosov, preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, skrb 
za osebno higieno … 

Katija Mernik 

http://www.vrtecvodmat.si/projekti/zdravje-v-vrtcu
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7  PRAVICE STARŠEV IN OTROK 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Pravica otrok do spoštovanja osebnega 
dostojanstva in integritete (neokrnjenosti) otroka. 

 Pravica do enakih možnosti. 
 Pravica do zagotavljanja varnega, zdravega, 

razumevajočega in spodbudnega okolja. 
 Pravica do izbire. 
 Pravica do spoštovanja zasebnosti in intimnosti. 

Otroku moramo omogočiti umik od skupine ali 
skupinske aktivnosti. Zagotavljamo mu možnosti in 
spodbude za izražanje individualnosti pri različnih 
dejavnostih in vsebinah. 

 Starši imajo pravico do vpogleda v programe za 
predšolske otroke, do obveščenosti o življenju in 
delu v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno 
omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega 
soodločanja in ne smejo posegati v strokovno 
avtonomnost vrtca. 
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8  SODELOVANJE S STARŠI 
 

Sodelovanje med vrtcem in starši je izredno pomembno, saj z dobrim 
in pristnim sodelovanjem postavljamo zgled pri vzgoji naših otrok. 
Vzgojitelji v našem vrtcu pozorno spremljamo otrokov razvoj in o tem 
na različne načine spregovorimo s starši naših otrok.  

 

 
8.1 NAČINI POVEZOVANJA MED VRTCEM IN STARŠI 

 vsakodnevna izmenjava informacij s strokovnimi delavci ob 
prihodu in odhodu otroka 

 pogovorne ure (vsak mesec) 

 pisne in slikovne informacije na oglasnih deskah skupin 

 oddelčni roditeljski sestanki 

 svet staršev vrtca 

 svet zavoda  

 druženja s starši (kostanjev piknik, pohod, športno popoldne …) 

 prodajamo za gumbe 

 božično-novoletni bazar in božičnica 

 adventno-božične delavnice po skupinah 

 velikonočna delavnica (izdelava butar) 

 dan odprtih vrat (april, avgust) 
 

 prireditve in nastopi otrok (dan staršev, zaključni nastopi, slovo 
od vrtca) 

 tematska predavanja za starše 

 akcija zbiranja odpadnega papirja 
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9  OBVEZNOSTI STARŠEV 
 

 Otroka lahko pripeljete v vrtec in odpeljete iz vrtca samo starši, 
druga odrasla oseba pa le z vašim dovoljenjem in seznanitvijo 
vzgojiteljice, vzgojitelja oz. pomočnice vzgojiteljice.  

 Otroka osebno predajte strokovni delavki. 

 Otrok je lahko v vrtcu, ki izvaja celodnevni program, največ 9 ur.  

 Starši morate vzgojitelja/ico vašega otroka seznaniti z 
morebitnimi zdravstvenimi posebnostmi otroka. 

  V primeru bolezni zadržite otroka doma in vzgojitelju/ici 
sporočite vzrok izostanka. V vrtcu otrokom ne dajemo zdravil, 
razen ob pisnem potrdilu zdravnika. 

 Pravočasno nam sporočite morebitne spremembe vašega 
naslova in telefonskih številk, da vas lahko kontaktiramo v 
nujnih primerih. 

 Priporočamo, da otrok v vrtec ne prinaša stvari, ki bi lahko 
ogrozile zdravje in varnost otrok (žvečilni gumi, frnikole …). 

 Dragocenih predmetov in igrač naj otrok ne nosi v vrtec, ker ne 
moremo odgovarjati zanje. 

 Redno izmenjujte informacije o otroku z vzgojiteljem/ico. 

 Udeležujte se roditeljskih sestankov, srečanj in drugih aktivnosti 
vrtca. 

 Sporočite vzgojitelju/ici dan in čas vašega morebitnega obiska v 
oddelku, ko želite sodelovati pri dejavnostih. 

 Prebirajte naša obvestila in sporočila, ki jih dobite ali osebno ali 
na oglasnih deskah v vrtcu. 

 Spoštujte sprejete dogovore in naš poslovni čas. 

 Redno izpolnjujte finančne obveznosti do vrtca. 

 Pisno sporočite izpis otroka en mesec vnaprej na sedež zavoda. 
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10  VPIS OTROK V VRTEC 
 

Otroke vpisujemo v vrtec vse leto. Vašim željam pa lahko 
najbolje ugodimo, če otroka vpišete v vrtec dovolj zgodaj - pred 
predvideno in želeno vključitvijo otroka v vrtec. Vsako leto objavimo 
javni razpis za vpis otrok v vrtec za naslednje šolsko leto. Razpis traja 
ves mesec april.  Vrtec lahko sprejme otroka, ki je dopolnil starost 
najmanj 11 mesecev. Oddelke oblikujemo za vsako šolsko leto 
posebej in veljajo od 1. 9. do 31. 8. naslednje leto. Med šolskim letom 
je možna vključitev otroka v vrtec le v primeru prostih mest. 

Če je vlog za sprejem več, kot je prostih mest v vrtcu, o 
sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok v vrtec. 

Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, 
da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk. Otroci se 
vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, 
prosto mesto v oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v 
oddelku. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim 
vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam. V skladu z odločbo 
pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s 
posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, 
za katerega predložijo starši mnenje Centra za socialno delo o 
ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Za vpis otroka v vrtec 
izpolnite obrazec Vloga za vpis otroka v vrtec, ki ga dobite na naši 
spletni strani ali v tajništvu vrtca. 

Pred vključitvijo otroka v vrtec morate pri pediatru pridobiti 
zdravniško spričevalo o zdravstvenem stanju otroka, ki ga 
posredujete vzgojiteljici vašega otroka. 
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10.1  ODDAJA VLOG ZA ZNIŽANJE PLAČILA VRTCA ZA LETO 
2016/2017 
 

Vloga za subvencijo vrtca se odda na krajevno pristojni Center 
za socialno delo na enotni Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev in se obravnava na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 
90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16). 

Predpisani obrazec je možno kupiti v papirnicah, dostopen je na 
spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, najdete 
ga tudi na spletni strani vrtca. 

Starši morajo oddati vlogo pred vpisom otroka v vrtec. Starši, 
katerih otrok je že vpisan v vrtec, in že imajo odločbo Centra za 
socialno delo, pa naj bodo pozorni na datum izteka odločbe 
(veljavnost odločbe je zapisana na odločbi Centra ali pa ga najdete na 
položnici za vrtec) in ponovno vložitev vloge. Centru za socialno delo 
je potrebno javiti tudi vsako spremembo socialnega stanja družine. 

 
 

 
MATEJ, 5 let  
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