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Ustanovitelj
Občinski svet Občine Postojna je na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) 

in 40., 41. ter 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 12/96) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96) je na 20. seji dne  
17. 4. 1997 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna (Uradni list RS, št. 33/97; 52/2008; 
36/2009; 29/2010, 53/2014).

Zavod posluje pod imenom Vrtec Postojna. 
Sedež zavoda je na naslovu: Cesta na Kremenco 4, 6230 Postojna.

Spoštovani starši!

V prehajanju od doma v vrtec so roke,
ki otroka spustijo, da gre: vendar so tudi roke,

ki ga primejo, spremljajo in podpirajo 
v tem prehajanju rok in umov. (R. Bosi)

Prihod v vrtec je nov začetek za otroka, družino in strokovne delavce,  
povezane v skupnem krogu, ki je podprt s prijateljstvom, spoštovanjem,  

strpnostjo in razumevanjem. Zavedamo se, da nam predajate v oskrbo vaše  
največje bogastvo. Vaše bogastvo bomo s strokovnim pristopom in  

spoštovanjem še dodatno bogatili.
Vrtec deluje v prvi vrsti kot podpora družini in kot dopolnitev družinske vzgoje,  
nudi oporo in pomoč. Pomembno je medsebojno sodelovanje staršev in vrtca, saj 

imamo vsi skupni cilj: delovati v dobro otroka. Vrtec je hiša, ki je drugi dom otrokom, 
zaposlenim in staršem. Hiša, v kateri je spodbudno učno okolje, ki vpliva na vsestranski 

osebnosti razvoj otroka. V tej hiši so ljudje, ki z etičnim ravnanjem do otrok in 
staršev in z uporabo strokovnih vzgojnih metod vzgajajo samostojne, ustvarjalne, 
odgovorne, kompetentne in kritične posameznike. Prizadevamo si, da ustvarjamo 
prijetno okolje, v katerem se bodo otroci počutili sprejeti, varni in spoštovani.  

Z razvojno procesnim načinom planiranja usmerjenih dejavnosti,  
podkrepljenimi z najnovejšimi teoretskimi spoznanji, ustvarjamo pogoje  

za celostni razvoj otroka. Ker si želimo, da boste naša vrata odprli z  
zaupanjem, vam v publikaciji predstavljamo osnovne podatke in  

delovanje Vrtca Postojna. 

v.d. ravnateljica, 
Elizabeta Zgonc,  

mag. prof. inkluz. ped.



4 5

TRADICIJA
Postojna je mesto z bogato tradicijo, ki je 

večkrat spregledana. Oživljanje pravljičnih bitij ter 
spoznavanje načina, kako so živeli naši predniki in 
obujanje starih ljudskih običajev naj bo del vsakda-
njega bivanja otrok v vrtcu.

VREDNOTE
•  USTVARJALNOST IN AKTIVNOST
Spodbujanje radovednosti, vedoželjnosti in 

ustvarjalnosti od zgodnjega otroštva je ključnega 
pomena za polno in zadovoljno življenje v kasnejših 
letih. Otrok prevzame radovednost in zanimanje za 
svet od odraslih.

•  SAMOSTOJNOST IN ODGOVORNOST
Predšolsko obdobje je zelo pomembno in pri-

merno za učenje samostojnosti in odgovornosti. 
Otroci potrebujejo predvsem čas, spodbudo in 
potrpljenje za pridobivanje novih spretnosti, ki so 
mu dnevno ponujene v vrtcu. Vse spretnosti, ki jih 
otrok pridobi so zelo pomembne. Te mu omogoča-
jo nabiranje novih izkušenj in tako napredovanje v 
razvoju in postopno pridobivanje neodvisnosti in 
kompetentnosti.

•  MEDSEBOJNI ODNOSI
Dobre medsebojne odnose v vrtcu krepimo s 

spoštovanjem in sprejemanjem drug drugega ter z 
upoštevanjem posameznikovih posebnosti. Dobre 
medsebojne odnose izražamo vsi, ki se dnevno sre-
čujemo v vrtcu. 

•  VARNOST
Z ustvarjanjem prijetnega in spodbudnega oko-

lja pod strokovnim nadzorom strokovnih delavk 
nudimo otroku prijetno okolje, v katerem se počuti 
varno in sprejeto.

VIZIJA VRTCA
SPODBUJANJE VSAKEGA POSAMEZNIKA
Konvencija o otrokovih pravicah, Kurikulum za 

vrtce in mnogi drugi dokumenti zagovarjajo otro-
kov individuum in naravnanost na procesno ra-
zvojno načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela. 
Vsak otrok naj bo opažen in viden. Pomembno je, 
da je otrok uravnoteženo deležen spodbud na vseh 
področjih razvoja. Ključno je upoštevanje načela 
celostnega razvoja otroka, podkrepljeno z načelom 
individualizacije in sprejemanje različnosti.

SPODBUDNO UČNO OKOLJE
Zagotavljanje spodbudnega učnega okolja moč-

no vpliva na otrokov razvoj in nudi dodatno notra-
njo motivacijo po iskanju novih situacij za učenje. 
Spodbudno učno okolje je tudi procesni kazalnik 
vzgoje in izobraževanja v ustanovi. Nudenje mate-
rialov, ki spodbujajo otrokovo raziskovanje in s tem 
pridobivanje novih spoznanj mora biti na voljo v 
vseh dejavnostih, ki se odvijajo v vrtcu. 

DRUŽINA
Načelo spoštovanja zasebne sfere družine, 

njihove kulturne identitete, navad in običajev, je 
v ospredju samega dela vrtca. Strokovni pristop 
strokovnih delavcev pri nudenju pomoči pri vzgoji 
otroka ter ustvarjanje pogojev za otrokov telesni 
in duševni razvoj, v smislu izboljševanja kakovosti 
življenja družin. Odprtost strokovnih delavcev za 
sprejemanje roditeljevih razmišljanj, pobud, nude-
nje podpore in sodelovanje.

TINA SUSSA, knjigovodja 
TELEFON: 05 720 46 50 
E-POŠTA: tina.sussa@vrtec-postojna.si

PREHRANA IN ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM

JASNA ODAR, univ. dipl. biologinja,  
organizator prehrane in ZHR 
TELEFON: 05 720 46 51 
E-POŠTA: zhr@vrtec-postojna.si

SVETOVALNA SLUŽBA

POLONCA BENČIČ, univ. dipl. psihologinja,  
svetovalna delavka 
TELEFON: 081 601 695 
E-POŠTA: polonca.bencic@vrtec-postojna.si
Uradne ure svetovalne delavke so vsak delovnik
od 13.00 do 15.00.

ENOTE

PASTIRČEK
NASLOV: Cesta na Kremenco 4, 6230 Postojna
TELEFON: 081 601 692

ZMAJČEK
NASLOV: Gregorčičev drevored 8, 6230 Postojna 
TELEFON: 081 610 567 (pritličje),  
 081 610 923 (nadstropje)

ŠKRATEK
NASLOV: Vilharjeva 14, 6230 Postojna 
TELEFON: 05 662 64 54

RAVBARČEK
NASLOV: Planina 152, 6232 Planina 
TELEFON: 05 756 50 90

PUDGURČEK
NASLOV: Studeno 68, 6230 Postojna 
TELEFON: 031 375 200

Kontakti
VRTEC POSTOJNA
Cesta na Kremenco 4, SI-6230 Postojna 
ID za DDV: SI36178144, Matična številka: 5051363000 
Tel.: 081 601 692, faks: 05 726 15 93
E-POŠTA: tajnistvo@vrtec-postojna.si

VODSTVO VRTCA

ELIZABETA ZGONC, mag. prof. inkluz. ped., v.d. ravnateljica
TELEFON: 081 601 691 
E-POŠTA: elizabeta.zgonc@vrtec-postojna.si

BERNARDA TROŠT, dipl. vzg., pomočnica ravnateljice 
TELEFON: 081 601 693 
E-POŠTA: pomocnik@vrtec-postojna.si

TANJA GERŽINA, dipl. vzg., pomočnica ravnateljice 
TELEFON: 081 601 693 
E-POŠTA: tanja.gerzina@vrtec-postojna.si

TAJNIŠTVO

KATJA OREL, poslovna sekretarka 
TELEFON: 081 601 692 
E-POŠTA: katja.orel@vrtec-postojna.si
Uradne ure tajništva so v ponedeljek, torek, sredo in 
petek od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 15.00.

RAČUNOVODSTVO

NASTJA VILHAR, univ. dipl. ekon., računovodja 
TELEFON: 081 601 690 
E-POŠTA: nastja.vilhar@vrtec-postojna.si

OSKRBNINE

ANJA ZEMLJIČ, knjigovodja 
TELEFON: 05 720 46 50  
E-POŠTA: anja.zemljic@vrtec-postojna.si
Uradne ure knjigovodstva so v  
ponedeljek, torek, sredo in petek  
od 11.00 do 15.00.
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Pastirčki

Pomladni vetrič se je nagajivo poigraval v krošnji sosedove češnje. Ivanjščice, kot zlatorumeni 
sončki, so mu prikimavale.

V luknjici za mogočno krtino, ki se je pojavila v ranem jutru, je neutrudno goslal čriček. Eleganten 
kos v črnem polikanem plaščku je z žvrgolenjem vabil na svatbo. Pojedina bo na bližnji sveže zorani 
njivi. Toda vitka ptička je s kljunčkom že pridno pobirala hroščke in črvičke. Takrat pa se je oglasil Ja-
kec, ki je z Lukcem poležaval v travi: »Glej, Luka, katera ptica je to, ki nam neprestano maha z repkom 
v pozdrav?«

Luka, tri leta starejši bratec, je brž postal zelo pomemben. Resno kot vseved Jakcu, ki obiskuje 
vrtec, odgovori: »Jaka, zapomni si, ta ptica je zelo koristna, pri nas jo kličemo pastirica.« Jakca v hipu 
prešine misel in prosi bratca: »Luka, a veš… povej mi pravljico o pastirčku Jakobu.«

Luka je postal za glavo višji, čeprav je sedel v travi, in je pomodroval: »To je tista pripoved o Zmaju 
v Postojnski jami.« Povedal mu jo je. Opisal je pastirčka Jakoba in poudaril njegove odlike: »Jakob je 
bil bistroumen, pogumen in dobrega srca Rad je pomagal ljudem.« Jakec je sledil pripovedi z odprti-
mi usti. Po premisleku je dejal: »A veš, Luka, mama mi vedno pravi, da sem bister fant, ampak veš, da 
sem tudi pogumen, saj skočim že čez hišni prag. In tudi, če padem, ne jočem. Pa tudi moji prijatelji iz 
vrtca so pogumni. Luka, a veš, da se tudi mi, otroci v vrtcu, imenujemo Pastirčki. Kajne, da smo tudi 
mi pridni kot pastir Jakob?«

Poslušal in zapisal: Srečko Šajn

PREDSTAVIMO SE

V POSTOJNI NAS BOGATIJO ZGODBE IN LEGENDE PRETEKLIH DNI.
V OTROCIH ZBUJAJO RADOVEDNOST IN ZAVEDANJE 

KULTURNE DEDIŠČINE KRAJATER RAZUMEVANJE ČASA NEKOČ IN DANES. 
Vsem našim hiškam in oddelkom smo nadeli imena, ki nas povezujejo s krajem, in so del 

zgodb tega kraja. Otroci v Postojni zelo dobro poznajo zgodbo o Zmaju…
 V ta namen je g. Srečko Šajn Vrtcu Postojna, naši največji hiši Enoti »Pastirček«, 

podaril zgodbo o Pastirčkih.

RAVBARČEK
NASLOV: Planina 152, 6232 Planina
TELEFON: 05 756 50 90
DELOVNI ČAS: 6.00 –17.00
ŠTEVILO ODDELKOV:  
3 oddelki otrok v starosti 1–6 let

PUDGURČEK
NASLOV: Studeno 68, 6230 Postojna
TELEFON: 031 375 200
DELOVNI ČAS: 6.00 –16.30
ŠTEVILO ODDELKOV:  
1 oddelek otrok v starosti 1–6 let

ENOTE VRTCA POSTOJNA

PASTIRČEK
NASLOV: Cesta na Kremenco 4, 6230 Postojna
TELEFON: 081 601 692 (tajništvo),  
 081 601 693 (pomočnica ravnateljice)
DELOVNI ČAS: 5.30 –17.00
ŠTEVILO ODDELKOV:  
23 oddelkov, v katere so vključeni otroci  
prvega in drugega starostnega obdobja

ZMAJČEK
NASLOV: Gregorčičev drevored 8, 6230 Postojna
TELEFON: 081 610 567 (pritličje),  
 081 610 923 (nadstropje)
DELOVNI ČAS: 5.30 –17.00
ŠTEVILO ODDELKOV:  
7 oddelkov otrok v starosti 4–6 let

ŠKRATEK
NASLOV: Vilharjeva 14, 6230 Postojna
TELEFON: 05 662 64 54
DELOVNI ČAS: 6.00 –17.00
ŠTEVILO ODDELKOV:  
3 oddelki otrok v starosti 3 – 4 leta
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PREDSTAVLJAMO PROGRAME

Vrtec je v svojem strokovnem delovanju usmerjen v Kurikulum za vrtce, ki je nacionalni dokument. Ku-
rikulum za vrtce je oblikovan v programe, ki jih tako na ravni organizacije življenja in dela, kot na ravni izbire 
ciljev, dejavnosti ter različnih pristopov in metod prinašajo različni programi.

DNEVNI PROGRAMI
V Vrtcu Postojna izvajamo dnevne programe, ki otroku omogočajo bivanje v vrtcu od 6 do največ 9 ur 

dnevno. Starost otrok, vključenih v programe, je od enega leta starosti do vstopa v šolo. V oddelke dnevnega 
programa so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, in sicer v Program s prilagojenim izvajanjem in do-
datno strokovno pomočjo.

Celodnevni program:
• trajanje programa od 6 do 9 ur dnevno,
• obsega vzgojo in izobraževanje, varstvo in prehrano otrok (zajtrk, sadno, malico, kosilo, popoldansko 

malico),
• primeren je za otroke od enega leta starosti do vstopa v šolo,
• organiziran je v poslovnem času vrtca.

Poldnevni program:
• trajanje programa od 4 do 6 ur dnevno,
• obsega vzgojo in izobraževanje, varstvo in prehrano (zajtrk, sadno malico, kosilo),
• primeren je za otroke od enega leta starosti do vstopa v šolo,
• organiziran je v času od 7.30 do 12.30.

Poldnevni program izvedemo v primeru polne zasedenosti skupine, ki jo oblikujemo v programu.

PROGRAM VZGOJNEGA DELA
Program vzgojnega dela je zasnovan na ciljih in smernicah nacionalnega programa Kurikulum za vrtce, 

ciljih in prednostnih nalogah vrtca. Kurikulum za vrtce vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja po-
dročja: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika.

Cilji programov:
• uravnotežena ponudba različnih dejavnosti,
• pestrost in raznolikost vsebin na vseh področjih dejavnosti,
• upoštevanje individualnosti, drugačnosti in izbire,
• upoštevanje značilnosti okolja, otrok in staršev,
• vključevanje staršev kot aktivnih sooblikovalcev dejavnosti.

Zakon o vrtcih določa, da poteka predšolska vzgoja v dveh starostnih obdobjih
• I. starostno obdobje za otroke v starosti od 1-3 let,
• II. starostno obdobje za otroke v starosti od 3-6 let (v II. starostno obdobje so vključeni otroci, ki do 

konca koledarskega leta dopolnijo 3 ali več let).

Oddelki vrtca 
• starostno homogeni (vključeni otroci v starostnem razponu enega leta),
• starostno heterogeni (vključeni otroci od 1-3 let ali 3-6 let starosti),
• kombinirani oddelki (vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja).

ORGANIZACIJA IN ZDRUŽEVANJE ODDELKOV
Vrtec v začetku vrtčevskega leta oblikuje oddelke in poskrbi za optimalno vključenost vanje.
V času praznikov in poletnih dopustov vrtec združuje otroke iz različnih enot. V poletnih mesecih se otroci 

iz ostalih enot združujejo v enoti Pastirček predvidoma od sredine julija do zadnjega tedna v avgustu.

DEJAVNOSTI V VRTCU
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
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 
ter načeli Kurikula za vrtce. Da bi dosegli kakovostnejše rezultate, lahko vrtec občasno vključi v načrtovanje, 
izvajanje in evalvacijo tudi zunanje strokovnjake za strokovno pomoč pri vodenju dejavnosti ali projektov, ven-
dar pa mora biti nosilec dejavnosti vzgojitelj in ne zunanji sodelavec.

Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu v obliki delav-
nic v prostorih vrtca, obiskov predstav, knjižnic, muzejev, izvajanja interesnih dejavnosti (pevskega zborčka in 
drugih glasbenih, plesnih, likovnih, športnih dejavnosti...), projektov, obiska kmetije…

Namen prikazovanja in izvajanja obogatitvenih dejavnosti je:
• v čim večji meri uresničevati načela predšolske vzgoje (2. člen ZVrt), predvsem načelo enakih možnosti 

za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki ter pravice do izbire in drugačnosti, 
• kakovostna in pestra izvedba Kurikula.

OBOGATITEV PROGRAMA 
• Tek družin,
• Beremo skupaj s starši in otroci,
• Lutkovno-gledališki abonma,
• Znam, zato pomagam, 
• Zobna preventiva, 
• Pot pastirčka Jakoba, 
• Telovadba s športnim pedagogom,
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• Turizem in vrtec,
• Tačke pomagačke,
• Izposojevalnica igrač,
• Mali sonček,
• Skrbimo za lepši dan,
• Pomladni koncert,
• Sončkov dan,
• Varno s soncem, 
• Letovanje na Rakitni,
• Sprostitvene dejavnosti v Čarobni sobi,
• Pozdrav zimi in Praznik luči,
• Varno v prometu (v sodelovanju z Občino Postojna in Policijsko postajo),
• Sodelovanje z Domom upokojencev, VDC, ZD Postojna, Glasbeno šolo Postojna, OŠ Antona Globočnika 

Postojna in OŠ Miroslava Vilharja Postojna.

DODATNE DEJAVNOSTI
Med te dejavnosti sodijo različne dejavnosti, ki so lahko tudi s področij dejavnosti Kurikula za vrtce (ples, 

tuj jezik, športne, glasbene dejavnosti, različne delavnice...) Namenjene so otrokom, ki so vključeni v vrtec.
Dodatne dejavnosti, ki bodo potekale pod vodstvom strokovnih delavk Vrtca Postojna in zunanjih  

strokovnih sodelavcev:
• OPZ Črički,
• Tečaj angleškega jezika,
• Plesne urice,
• Popoldanske urice s starši in otroki po metodi Montessori,
• Pridi in pridruži se, dovolj prostora je za vse,
• Poskočne nogice (planinski krožek),
• Plesno šprtno društvo ARTIFEKS,
• Karate, Karate kljub Postojna,
• Za cent domišljije ustvarjamo svojo pravljico.

VZGOJNE DEJAVNOSTI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC
• Cicibanove urice
• Teden vseživljenjskega učenja

BIVANJE V NARAVI
Gre za večdnevno izvajanje dejavnosti vrtca izven kraja bivanja otrok (zimovanje, letovanje, planinski  

tabori…). Bivanje v naravi pomeni združevanje izvedbenega Kurikula in storitvene dejavnosti vrtca.
Bivanje v naravi v organizaciji Vrtca Postojna
• Letovanje na Rakitni (za otroke 5-6 let starosti).

PRAZNOVANJA V VRTCU
• Rojstni dnevi otrok,
• Letni časi,
• Teden otroka,
• Veseli december,
• Pustovanje,
• Dan mojih staršev,
• Dnevi knjige,
• Dan zemlje,
• Dan vode,
• Dan športa,
• Dan zdravja in prehrane,
• Dan brez avtomobila,
• Sončkov dan
• Slovenski tradicionalni zajtrk.

DAN V VRTCU
V Vrtcu Postojna je odpiralni in zapiralni čas vrtca 

prilagojen potrebam in željam staršev (glej enote Vrtca 
Postojna). Dnevna rutina je v vseh oddelkih vrtca narav-
nana v slednji časovnici.

DOPOLDAN (5.30 – 12.30)
• prihajanje otrok v skupino in igra po želji,
• malica,
• dopoldanske dejavnosti v oddelkih in dejavnosti 

na prostem,
• kosilo.
POPOLDAN (12.30 – 17.00)
• počitek,
• popoldanska malica,
• igra po želji otrok v oddelku ali na prostem,
• odhajanje otrok domov.

PLAČILO PROGRAMA
Sistem določitve plačil staršev za programe vrtcev določata Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 

– uradno prečiščeno besedilo, 25/2008 in 36/2010), 19. in 20. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/2003, 77/2005. Občinski svet občine 
Postojna je na seji 19. 12. 2017 sprejel sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in višine stroškov 
živil v Vrtcu Postojna.

Prispevek staršev določi pristojni Center za socialno delo na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010) v deležu ekonomske cene programa, v katerega je otrok vključen. 
Veljavnost odločb ni več vezana na koledarsko leto. Starši morate biti zelo pozorni na datume veljavnosti 
odločb. Pred iztekom veljavnosti je treba na pristojni CSD oddati Vlogo za ponovno uveljavljanje pravice do 
otroškega dodatka/subvencije vrtca. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za 
dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Obračun odsotnosti
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. 

Tako znižana cena je podlaga za plačilo, ki ga plačajo starši, oziroma za plačilo razlike med ceno programa in 
plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost. Za dneve otrokove odsotnosti se za vsak dan zniža prispevek za 
stroške neporabljenih živil od drugega dneva odsotnosti dalje.

Stroške obogatitev programa, ki jih izvajajo vzgojiteljice (stroške izletov, gledaliških predstav, vstopnin, 
ogledov, določena vzgojna sredstva, material ipd.), plačajo starši skupaj s položnico za redni program.
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STARŠI IN VRTEC SODELUJEMO
Otrok naj že ob vstopu v vrtec dobi prijetne izkušnje, zato ga skupaj s starši postopoma  uvajamo v novo 

okolje in odnose z novimi osebami. Na ta način se ohranja občutek varnosti, saj so starši prevajalci otrokovih 
čustev.

• starši imajo vsakodnevne stike in razgovore z vzgojnim osebjem,
• v pogovorno uro s strokovnima delavkama se lahko starši po najavi udeležijo enkrat mesečno, 
• roditeljski sestanki potekajo na začetku in ob koncu vrtčevskega leta in po potrebi,
• starši se o dogajanju otroka dnevno informirajo na oglasnih deskah v oddelku, kjer je njihov otrok,
• vrtec v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa načrtuje in organizira strokovna in družabna srečanja, 

delavnice in predavanja,
• starši delujejo preko Sveta staršev, 
• starši imajo možnost vključevanja v vzgojni proces tako, da so seznanjeni z dogajanjem v vrtcu in 

so aktivni sooblikovalci in soizvajalci vzgojnega dela glede na letni delovni načrt vrtca, pri tem pa 
upoštevajo avtonomnost vrtca.

Vabimo vas, da nas obiščete tudi na spletni stani vrtca www.vrtec-postojna.si

STARŠEM SVETUJEMO IN SPOROČAMO
• Starši upoštevate priporočila in pravila Pravilnika o varnosti otrok v Vrtcu Postojna in hišni red Vrtca 

Postojna, ki ju najdete na spletni strani Vrtca Postojna, na oddelku vašega otroka ali zanj vprašate 
vzgojiteljico vašega otroka.

• Starši svojega otroka v vrtec pripeljete do dogovorjene ure zaradi nemotenega izvajanja dnevnega 
programa.

• Starši se ravnate in prilagodite navodilom strokovnih delavk v oddelku vašega otroka.
• Starši novincev v vrtec prinesete zdravniško potrdilo vašega otroka.
• Starši v vrtec pripeljete zdravega otroka in upoštevate priporočila Organizatorke prehrane in zdra-

vstveno - higienskega režima. 
• Starši v začetku vrtčevskega leta izpolnijo soglasje in izjave, ki jih želijo uveljavljati v tekočem letu.
• Starši se redno informirajte na oglasnih deskah v oddelku vašega otroka in preko eAsistenta.
• V popoldanskem času ob prenehanju obratovanja vrtca se ne zadržujte na vrtčevskem igrišču. 
• Na vrtčevskem igrišču se je prepovedano zadrževati s hišnimi ljubljenci. 
• Starši se v primeru težav ali vprašanj obračajte na strokovni delavki v oddelku vašega otroka, svetoval-

no službo in vodstvo Vrtca Postojna.
• Staršem priporočamo udeležbo na predavanjih, ki jih vrtec organizira v sodelovanju z zunanjimi stro-

kovnimi službami. 
• Starši redno poravnajte stroške programa v katerega je vključen vaš otrok.

PRAVICE OTROK
Mednarodna konvencija o otrokovih pravicah je izhodišče standardov, ki jih moramo upoštevati pri iskanju 

ustreznih pedagoških konceptov in praktičnih rešitev v vzgoji in izobraževanju.

Upoštevamo:
• načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti,
• načelo omogočanja izbire in drugačnosti,
• načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti,
• načelo sodelovanja s starši…

Otrok se skozi igro uči življenja. Izkušnje z vrstniki znotraj vrtca zrcalijo v družino, v okolje, ki ga obkroža. 
Otrokov razvoj na vseh področjih bogati vse vključene, ki botrujejo na poti do njegove pozitivne samopodobe. 
Zavedamo se temeljev za strokovno in ustrezno ravnanje z otroki, ki je usklajeno s posebnostmi razvoja v 
posameznih obdobjih. Zagotavljamo potrebno preglednost vzgojno-izobraževalnih konceptov. Upoštevamo 
individualne razlike med otroki. Otroka varujemo pred telesnim in verbalnim nasiljem drugih otrok in odraslih. 
Zagotavljamo varno, razumevajočo in spodbudno okolje za otrokov telesni, duševni in socialni razvoj na osnovi 
pozitivnih čustvenih, spoznavnih in socialnih izkušenj za njegovo popolno zaupanje vase.

PRAVICE STARŠEV
• do vpogleda v programe za predšolske otroke (Kurikulum za vrtce),
• do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,
• do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,
• do sodelovanja pri načrtovanju ter organizaciji življenja in dela v vrtcu in skupini,
• do postopnega uvajanja otroka v vrtec.

Pri tem morajo starši upoštevati meje soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

ORGANIZACIJA DELA V POLETNIH MESECIH IN MED PRAZNIKI
V poletnih mesecih vzgojni delavci koristijo letni dopust, zato se oddelki združujejo. Med prazniki je možno 

zaprtje manjših enot. Dežurstvo poteka v enoti Pastirček. Za enoti Ravbarček in Pudgurček poteka dežurstvo 
v enoti Ravbarček ob zadostnem številu otrok.
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VPIS V VRTEC
• Starši lahko otroka v vrtec vpišete celo vrtčevsko leto. 
• Vlogo za vpis lahko prejmete na upravi Vrtca Postojna ali na spletni strani Vrtca Postojna. Vloge sprejemamo 

celo vrtčevsko leto, uradni razpis z objavo pa poteka predvidoma v začetku meseca februarja. Javni poziv 
k vpisu je objavljen na spletni strani vrtca, oglasni deski in lokalnih sredstvih javnega obveščanja ter na 
spletni strani Občine Postojna. 

• Vloge, ki ste jih starši vložili po uradnem poteku vpisa za naslednje vrtčevsko leto, se evidentirajo. Starši 
prejmete Obvestilo o prejemu vloge za vpis otroka v vrtec, o nadaljnji obravnavi vloge pa vas pravočasno 
obveščamo. Vlogo obravnavamo le v primeru prostih mest v vrtcu.

• Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca oziroma zavoda (v nadaljevanju: 
ravnatelj) ali od njega pooblaščena oseba.

• Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.
• Komisija za sprejem otrok v vrtec v mesecu marcu na osnovi točkovanja kriterijev oblikuje prednostni 

seznam, vrtec pa, upoštevajoč prednostni seznam, oblikuje seznam sprejetih otrok v vrtec in čakalni 
seznam otrok, ki ju objavi na spletni strani Vrtca Postojna.

• Starši s strani vrtca prejmete Obvestilo o prejemu vloge in šifro otroka, pod katero se vodi 
otrok v evidenci vpisanih otrok. Po obravnavi vloge na Komisiji prejmete tudi Obvestilo o 
sprejemu otroka v vrtec oziroma Obvestilo o uvrstitvi otroka na čakalni seznam Vrtca Postojna.

• Po preteku pritožbenega roka na obe obvestili vrtec staršem otrok, ki so bili sprejeti, pošlje Poziv 
k podpisu pogodbe in Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.

• Starši mesec dni pred vključitvijo otroka v vrtec na Centru za socialno delo uredite pravico do znižanega 
plačila vrtca.

• Starši morate z dnem vključitve otroka v vrtec priložiti zdravniško potrdilo za otroka, ki ne sme biti starejše 
od enega meseca.

ZAČASNI IZPIS
Starši lahko otroka začasno izpišete na osnovi izpolnjenega Obrazca za začasni izpis iz vrtca za obdobje enega 

do največ dveh mesecev v vrtčevskem letu. Pravico lahko uveljavljate, če poteka začasni izpis v neprekinjenem času.

IZPIS IZ VRTCA
Starši izpišejo otroka iz vrtca tako, da vrtcu najkasneje do 20. v mesecu za naslednji mesec oddajo izpolnjen 

obrazec za izpis otroka iz vrtca. Otrok je iz vrtca izpisan z dnem v naslednjem mesecu, ki je naveden v obrazcu za izpis.

SPOROČANJE ODSOTNOSTI OTROK
Starši sporočajte odsotnost otroka do 8.00 ure zjutraj. Sporočite ime otroka, vzgojiteljico v oddelku otroka 

in termin odsotnosti, tako se vam pri mesečnem obračunu oskrbnine za vsako oddaljeno odsotnost odšteje 
prehrana. Odsotnost lahko sporočite na eAsistenta, na e-poštni naslov odsotnost@vrtec-postojna.si in na 
telefonski številki 081 601 693 ali 040 868 901.

la in copate. Starši, ki nameravate z otrokom preži-
veti nekaj časa v skupini, prinesite s seboj tudi svoje 
copate.

Ob pojavu večjih težav s prilagajanjem otroka 
na življenje v vrtcu se starši pogovorite z vzgojite-
ljico vašega otroka, za pogovor pa vam je na voljo 
tudi svetovalna delavka v vrtcu.

Več o obdobju uvajanja v vrtec si lahko prebere-
te v strokovni literaturi: 
avtor Bojan Varjačič Rajko: Prvič v vrtec,
in na spletni strani: www.vrtec-postojna.si

UVAJANJE OTROKA V VRTEC
Otrok se z večjo spremembo v svojem življenju 

sreča, ko pride čas prvega vstopa v vrtec. Otroci so 
med seboj različni, nekateri se na življenje v vrtcu 
navadijo hitro in brez večjih stisk, drugim otrokom 
pa odhod v vrtec predstavlja stres.

Otroci se v povprečju na vrtec prilagodijo po 
enem mesecu neprekinjenega prihajanja v vrtec, 
vendar pa so med njimi tudi razlike glede na to, 
koliko časa vsak posamezni otrok potrebuje, da se 
popolnoma prilagodi vrtcu.

Otrok bo vrtec sprejel takrat, ko si bo pridobil 
dovolj pozitivnih izkušenj, sprejel vzgojiteljici, in se 
navadil na nov ritem življenja, ki sedaj vključuje tudi 
vrtec.

V Vrtcu Postojna menimo, da je za obdob-
je navajanja otroka na vrtec najbolj pomembno, 
da se način uvajanja prilagaja potrebam otro-
ka. Vzgojiteljice imajo bogate izkušnje z otro-
ki in bodo staršem svetovale, kako naj uvajanje 
otroka poteka glede na njegove potrebe. Ker 
starši najbolj poznate svojega otroka, vas vabi-
mo, da v dialogu z vzgojiteljico tudi vi izrazite 
lastne želje glede načina uvajanja otroka v vrtec.

Obdobje prilagajanja otroka na vrtec se v otro-
kovem vedenju odraža tako, da otrok odklanja od-
hod v vrtec, ob tem protestira, joče ter se oklepa 
staršev, v vrtcu joče, lahko odklanja vzgojiteljico, 
hrano in počitek, lahko se pojavijo strahovi, splošno 
poslabšanje razpoloženja, razdražljivost in jokavost 
tudi doma.

Otrok se bo s stisko ob vstopu v vrtec učinkovito 
spoprijel, če starši razumete otrokov položaj, se mu 
poskušate približati, poskušate zadovoljiti njegove 
čustvene potrebe v tem obdobju, pri tem pa ohra-
nite trezno glavo.

Prvi dan prihoda v vrtec s seboj prinesite zdrav-
niško potrdilo, rezervne plenice ter rezervna oblači-

SVETOVALNA SLUŽBA
Temeljne naloge svetovalne službe v vrtcu so 

pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka in ure-
sničevanje temeljnega cilja vrtca – to je optimalni 
razvoj otroka.

Za uresničevanje temeljne naloge in cilja vrtca 
svetovalna delavka pri svojem delu sodeluje s star-
ši, vzgojiteljicami, pomočnicami vzgojiteljic, z vod-
stvom vrtca in drugimi strokovnimi delavci vrtca ter 
z zunanjimi inštitucijami.

S svetovalno delavko se lahko posvetujete o:
• vključitvi otroka v vrtec,
• vzgoji in otrokovem razvoju,
• kritičnih situacijah v družini, kot so rojstvo otro-

ka, razveza ali ločitev, selitev, smrt, odvisnost,
• razvojnih težavah, kot so težave pri hranjenju, 

spanju in bioritmu, močenje postelje, blatenje 
oziroma prekomerno zadrževanje blata, nemir-
nost, samozadovoljevanje, agresivno vedenje,

• vstopu otroka v šolo.
Svetovalno delo v Vrtcu Postojna opravlja 

Polonca Benčič, po izobrazbi psihologinja. Dosegljiva 
je v času uradnih ur vsak delovnik od 13.00 do 15.00 
osebno ali na tel. številki 081 601 695 oziroma  
e-pošti: polonca.bencic@vrtec-postojna.si.
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V vrtcu skrbimo za pravilen govorno-jezikov-
ni razvoj otrok. Pri tem sodelujemo z logopedinjo 
Centra za korekcijo sluha in govora Portorož (CSKG). 
Logopedinja strokovnim delavkam in staršem z nas-
veti pomaga pri delu. Prav tako izvede sistematske 
preglede petletnih otrok. Po potrebi in na željo star-
šev izvede sistematski pregled tudi v zgodnejšem 
obdobju otroka.

Otrokom s posebnimi potrebami je v Vrtcu Po-
stojna na podlagi Odločbe o usmerjanju dodeljena 
dodatna strokovna pomoč logopeda, surdopedago-
ga in profesorja specialne in rehabilitacijske peda-
gogike. Dodatno strokovno pomoč v vrtcu izvajajo 
logopedinja in surdopedagoginji Centra za korekcijo 
sluha in govora Portorož ter profesorica specialne 
rehabilitacijske pedagogike Centra za izobraževa-
nje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava. 

Vodilo in usmerjenost v program s prilagoje-
nim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo nam 
omogočajo Navodila h kurikulu za vrtec v progra-
mih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokov-
no pomočjo za otroke s posebnimi potrebami.

V Vrtcu Postojna se prilagajamo posameznikom 
in skrbimo, da se vsi otroci dobro počutijo. Pri vklju-
čevanju in delu z otroki s posebnimi potrebami še 
posebej upoštevamo načelo celovitosti, inkluzije in 
individualizacije. Otrokom omogočamo ustrezno 
socialno vključenost, napredovanje na posame-
znih področjih razvoja, kjer se kažejo odstopanja, 
in razvijamo močna področja. Vsi udeleženi v pro-
cesu otrokovega razvoja se zavedamo pomembno-
sti otrokovih majhnih korakov. Otroku s posebnimi 
potrebami mora biti v vrtcu omogočen dostop do 

raznovrstne ponudbe materialov in sredstev tako, 
da bo lahko izbiral dejavnosti in načine, imel mo-
žnost izbire ožje ali širše igralne skupine, po potrebi 
pa tudi umika v zasebnost, da bo dosegal uspehe 
in osebne potrditve. Pri tem je pomembno, da se 
otroku s posebnimi potrebami pomaga vrasti med 
vrstnike v oddelku.

Strokovno timsko sodelovanje
V skupnem načrtovanju in povezanosti s star-

ši, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, psihologinje, 
vodstvenih delavcev vrtca in zunanjih strokovnih 
sodelavcev uspešno sodelujemo. Sledimo otroko-
vemu razvoju in mu pomagamo pri usvajanju veščin 
in spretnosti za njegov optimalni razvoj ter hkrati 
skrbimo za ugodno klimo v oddelku.

ZUNANJE STROKOVNE SLUŽBE V VRTCU POSTOJNA

PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN  
DODATNO STROKOVNO POMOČJO

Jedilniki so objavljeni na oglasnih deskah oddel-
kov in na spletni strani vrtca 

http://vrtec-postojna.si/jedilnik-in-prehrana/.  
V skladu z Uredbo (EU) št. 1169/2011 o zagotavlja-
nju informacij potrošnikom posamezne jedi vsebu-
jejo oznake alergenov. 

Otrokom privzgajamo zdrave prehranjevalne 
navade in jim nudimo okusno pripravljene obro-
ke. Pomembno pa je, da v luči privzgajanja zdra-
vih prehranjevalnih navad delujemo z roko v roki  
s starši. V skladu z novo Resolucijo o nacional-
nem programu o prehrani in gibanju za zdravje  
2015–2025 tako rojstne dneve otrok obeležimo z 
različnimi aktivnostmi in brez prisotnosti živil. Zato 
staršem odsvetujemo, da jih prinašajo v vrtec.

Več informacij dobite na spletni strani Vrtca  
Postojna.

Organizatorka prehrane,  
Jasna Odar, univ. dipl. biologinja

PREHRANA V VRTCU
Zdrava prehrana je za otroke zelo pomembna, 

saj je zaradi intenzivnega fiziološkega, psihosocial-
nega in kognitivnega razvoja potreba po energiji in 
hranilnih snoveh (beljakovinah, ogljikovih hidratih, 
maščobah ter vitaminih in mineralih) velika. 

Zdravo prehranjevanje v otroštvu je osnova za 
zdravje v odrasli dobi. Prehranjevalne navade, pri-
dobljene v otroštvu, se prenašajo tudi na kasnejše 
življenje. Če otroka že od majhnih nog navajamo na 
zdravo prehrano, bomo imeli kasneje s tem manj 
težav. Napačne navade, ki smo jih pridobili že v ot-
roštvu, pa bomo v odrasli dobi stežka opustili. Kljub 
temu, da je na trgu ponudba živil velika, lahko z 
neprimerno izbiro živil, postopkov priprave jedi in 
sestave obrokov v telo vnesemo premalo določenih 
vitaminov, mineralov in elementov v sledovih, po 
drugi strani pa tudi preveč »praznih« kalorij, če so 
obroki energijsko prebogati. 

V našem vrtcu si prizadevamo, da bi otrokom 
zagotovili zdravo, varno, pestro in uravnoteženo 
prehrano.

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
Rojstni dan otroka je poseben dan. V vrtcu ga 

ustvarjamo v okviru načrtovanih aktivnosti pove-
zanih z interesi slavljenca. V skladu z novo Resolu-
cijo o nacionalnem programu o prehrani in telesni 
dejavnosti za zdravje 2015-2025 smo opustili pra-
znovanje rojstnih dni s sladkarijami in drugo hrano. 
Zavzemamo se za alternativne možnosti praznova-
nja v povezavi z vsemi kulikularnimi področji. 
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4. Obroke pripravljajo usposobljeni zaposleni 
v kuhinji v skladu s Smernicami dobre 
higienske prakse za kuhinje vrtcev (HACCP) in 
Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah. 

5. Otroke vključujemo v dejavnosti z veliko gibanja 
v telovadnici in na prostem - v naravi, igrišču. 

6. Poskrbimo, da otroci prejmejo zadostno količino 
kvalitetnega počitka,

7. Otroke navajamo na osebno higieno – umivanje 
rok, umivanje zob... 

8. V skladu s Higienskim načrtom skrbimo za 
vzdrževanje ustrezne ravni higiene v igralnicah, 
sanitarijah in drugih prostorih vrtca: 
• v kuhinjah za zagotavljanje ustrezne ravni 

čistoče skrbijo zaposleni v kuhinji,
• v igralnicah, otroških sanitarijah in gardero-

bah v dopoldanskem času za čistočo skrbi 
vzgojno osebje,

• v popoldanskem času pa za čistočo skrbi  
čistilni servis, izbran v postopku javnega  
naročanja. 

9. Z različnimi ukrepi preprečujemo širjenje 
nalezljivih bolezni – ustrezna osebna higiena, 
higiena kašlja, higiena živil, higiena prostorov, 
napotki staršem...

10.  V skladu z Načrtom za preprečevanje legioneloz, 
ki je bil pripravljen na podlagi smernic Inštrituta 
za varovanje zdravja RS, izvajamo ukrepe, s 
katerimi zagotavljamo ustrezno kakovost vode 
vodovodnem omrežju Vrtca in preprečujemo 
pojavnost in razmnoževanje potencialno 
nevarne bakterije Legionelle.

11.  Skrbimo za kontinuirano izobraževanje 
zaposlenih.

ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM

Zdravje je dinamično ravnovesje telesnih, du-
ševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih 
prvin, ki se kaže v zmožnosti neprestanega opravlja-
nja funkcij in prilagajanja okolju. V tem smislu 
zdravje in skrb zanj ni le interes posameznika, me-
dicinskih strok ali institucij zdravstvenega varstva, 
marveč odgovornost celotne družbene skupnosti 
(WHO). Vloga vrtca je v tem smislu skrb za dobro 
počutje in zdravje otrok ter zaposlenih. 

V vrtcu za zdravje otrok skrbimo na več nivojih:
1. Zagotavljamo primerne bivalne pogoje: 

• primerna temperatura prostorov (v igralni-
cah 20 °C oz. 23 °C za starostni razred 1-3 let 
ter 18-19 °C v telovadnici),

• primerna vlaga prostorov (40-60 °C), 
• primerna osvetlitev prostora, 
• dovolj svežega zraka – redno prezračevanje 

in preprečevanje prepiha.
2. Z lastnim zgledom privzgajamo zdrav način  

življenja.
3. Otroci in zaposleni uživajo zdrave, uravnoteže-

ne in okusno pripravljene hrane: 
• otroci spoznavajo različno prehrano in pri-

dobivajo navade zdravega in raznolikega 
prehranjevanja, 

• otroci spoznavajo nevarnosti škodljivih raz-
vad,

• otroke navajamo na kulturo prehranjeva-
nja,

• otroci spoznavajo, da uživanje različne 
zdrave prehrane, gibanje in počitek 
pomagajo ohranjati zdravje,

• svetovanje staršem - priporočila glede pra-
znovanja rojstnih dni in sestave prigrizkov 
ob odhodih na izlete. 

• omogočanje prehoda od vsakodnevne rutine, k 
sprostitvenim dejavnostim, 

• spodbujati veselje, ugodje in zabavo otrok ob 
igri oz. izkušnjah, ki so drugačne od vsakodnev-
nih aktivnosti, 

• pomoč otrokom z vedenjskimi težavami. 

Soba je prostor iz dveh manjših sobic, ki ju po-
vezuje »okno« v steni. Otroci morajo splezati skozi 
in pridejo v drugi del prostora, ki tvori celoto. Pre-
hod pri otrocih vzbuja radovednost, nekaterim pa 
predstavlja izziv kako priti na drugo stran.

Soba je namenjena za delo v manjših skupinah, 
individualnemu delu in tudi za obisk cele skupine 
otrok (npr. poslušanje pravljice pod zvezdnatim  
nebom). Pomembno je, da senzorne informacije 
posredujemo z občutkom za pravo mero. 

Sobo smo poimenovali ČAROBNA SOBA.

Vlasta Brecelj Črnič, vzgojiteljica

ČAROBNA SOBA
Čarobna soba je prostor, kjer naj bi otroci  

raziskovali s svojimi čutili in pridobivali izkušnje o po-
menu občutkov. To je prostor za umirjanje, kjer naj  
bi se otroci počutili varno in udobno.

Oprema v prostoru je skrbno načrtovana.  
Prostor je opremljen z različnimi svetlobnimi in  
mehaničnimi pripomočki, ki s svojimi dražljaji delu-
jejo na čutne organe: 

•   oko
•   uho
•   nos
•   koža 

Prostor naj bi spodbudno deloval na čutne  
organe. Senzorne informacije so hrana za delovanje 
možganov.

Namen čarobne sobe:
• pridobivanje novih spoznanj, 
• spoznavanje prostora in orientacija v prostoru,
• spodbujanje izražanja čustev, 
• učenje razumevanja različnih občutkov (vid, 

sluh, dotik, vonj),
• zavedanje položaja telesa (gibanje, ravnotežje),
• spoznavanje lastnosti svetlobe (različni viri,  

barva svetlobe, sence…),
• občutenje delovanja različnih dražljajev na  

čutne organe (npr. različni svetlobni efekti, 
zvok, vonj, dotik različnih tekstur…)

• razvijanje sposobnosti koncentracije,
• pomoč otrokom s slabo senzorno občutljivostjo,
• pomoč otrokom s slabšimi komunikacijskimi 

spretnostmi, 
• pomoč otrokom s slabšimi razvojnimi sposob-

nostmi oz. zmožnostmi,
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POT PASTIRČKA JAKOBA
Na pobudo in vabilo Turistične zveze Sloveni-

je k sodelovanju v vsestranskem gibanju na temo  
Z igro do prvih turističnih korakov, smo se strokov-
ne delavke starostnega aktiva 4–5 let starih otrok 
odločile, da bomo sodelovale v njihovem projektu 
z naslovom Turizem in vrtec. Porodila se mi je ideja 
za postavitev igral iz naravnega materiala v naravno 
okolje – gozd. Ob ogledu terena so se mi ideje pora-
jale ena za drugo. Ker imamo pri nas legendarnega 
junaka pastirčka Jakoba, ki je bil v pripovedki tudi 
sam otrok, se je ime ponujalo samo po sebi: POT 
PASTIRČKA JAKOBA.

Pot pastirčka Jakoba je s sodelovanjem staršev 
in nekaterih sodelavk zaživela v soboto, 9. 6. 2018. 
Ideje je iz papirja v realnost spravil gospod Janez 
Žakelj, Tevžev ata iz naše skupine »Želodki«. K pro-
jektu je s svojimi idejami pristopila tudi pomočnica 
Vida Pavlin.

Ob poti so postavljene ovire, ki jih premaguje-
te; plezate po skalah, spoznavate drevesa in gozdne 
prebivalce, opazujete mravljišča, poslušate ptičje 
petje in vse ostalo, kar premore vaša domišljija. Pri 
veliki stari smreki se igrate in raziskujete gozd, nad 
Velikim otokom si na jasi skozi »okno« pogledate še 
Nanos in vas Šmihel pod Nanosom, kjer je bil pastir-
ček Jakob doma. Njegova »igralnica« je bil gozd. Na 
tej poti skozi pripovedovanje pričaramo otrokom 
delček Jakobovega otroštva in jim tako omogočimo 
istovetenje z njim in njegovo bistroumnostjo, po 
kateri je poznan še danes. Spoznavamo njegov čas, 
njegovo igro in njegovo igralnico.

Zato lepo vabljeni vsi, da jo obiščete ter se 
sprostite in spočijete v osrčju gozda nad Postojnsko 
jamo.

Majda Božič, vzgojiteljica
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• pomoč otrokom s posebnimi potrebami pri za-
gotavljanju pripomočkov, ki jih potrebuje,

• financiranja predstav in prireditev za otroke, 
udeležene pri Sončkovem dnevu, Pomladnem 
koncertu, Pastirčkovih igrah ipd.,

• izboljšanje materialnih pogojev za delo v vseh 
enotah vrtca – zvišanje standarda vzgojno izo-
braževalnega dela v oddelkih,

• zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne 
in raziskovalne dejavnosti.

Načini pridobivanja sredstev: 
• iz prispevka staršev,
• iz prispevka pravnih in fizičnih oseb,
• iz donacij raznih ustanov oziroma institucij,
• z lastno dejavnostjo in
• iz drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki šteje tri čla-
ne predstavnikov staršev, tri predstavnike vrtca in 
predsednika upravnega odbora. Upravni odbor or-
ganizira pogovorno uro za vse, ki bodo želeli uve-
ljavljati individualno pomoč otrokom  v stiski.

Merila za dodeljevanje sredstev pomoči so:
• socialni status (odločba CSD),
• število otrok v družini,
• zaposlenost staršev.

Na spletni strani Vrtca Postojna, pod zavihkom 
SKLAD, so pripravljene priloge: 
• Pogodba o donatorstvu,
• Anketa sklada Vrtca Postojna,
• Pristopna izjava,
• Prošnja sklada Vrtca Postojna za pomoč,
• Prošnja za sofinanciranje programa dela sklada 

Vrtca Postojna.

IZPOSOJEVALNICA IGRAČ
Igra je otrokova osnovna dejavnost. Preko igre 

se otrok razvija na vseh področjih, hkrati je celostno 
aktiven. V vrtcu Postojna strokovne delavke kreirajo 
in ustvarjajo didaktične materiale ob opazovanju 
otrokove igre. Ob opazovanju in evalviranju otroške 
igre nastajajo novi didaktični pripomočki. Otrok je 
pri igri samostojen, ustvarjalen in zainteresiran za 
pot do cilja, ki ga določa igrača.

Izposojevalnica igrač, bo v letošnjem letu 
delovala v dopoldanskem času v večnamenskem 
prostoru vrtca. Otroci si bodo igrače lahko sposojali 
skupaj s strokovnimi delavkami, ter se igrali pod 
strokovnim vodstvom vzgojiteljic.

SONČKOV DAN
Zaključno prireditev vrtca organiziramo v mesecu juniju, ko se otroci, njihovi starši skupaj s strokovnimi 

delavci iz vseh enot Vrtca Postojna družimo ob različnih športnih in družabnih aktivnostih. Finančno realizaci-
jo dogodka omogoči sklad vrtca. Delavci Vrtca Postojna, v okviru različnih prireditev med vrtčevskim letom, z 
lastno aktivnostjo pridobivajo sredstva v ta namen.

SKLAD VRTCA POSTOJNA
Svet Vrtca Postojna je na svoji seji, dne 26. 3. 

2015, na podlagi 135. člena ZOFVI, ustanovil sklad 
Vrtca Postojna. Ta deluje na osnovi sprejetih pravil 
in programa dela z namenom pridobivanja finanč-
nih in materialnih sredstev iz različnih virov, ki jih 
potrebuje za uresničitev dogovorjenih projektov.

Ustanovljen je bil z namenom pridobivanja 
sredstev za naslednje namene:
• nudenje pomoči otrokom iz socialno ogroženih 

družin, ki so vključeni v Vrtec Postojna pri de-
javnostih, ki jih nudi vrtec kot nadstandard (npr. 
letovanje, abonma, izleti…),

• nudenje pomoči otrokom, vključenim v vrtec ob 
naravnih nesrečah, smrti enega ali dveh staršev,
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KROG PRIJATELJSTVA

Tam, kjer pogled se spusti z neba
preko Javornikov, Nanosa,

tam stoji tista hišica,
kjer mala so srca doma.

Vsako jutro tja hitijo,
Dneva se veselijo.

Tam, kjer topla dlan,
ponudi jim objem vsak dan.

To smo mi, ki imamo velike oči.
To smo mi, mali radovedneži.

Tam ste vi, ki nas vodite skozi dni,
da spoznavamo nove stvari.

Mi vsi v vrtcu smo združeni,
otroci, starši, vzgojitelji.
In vsi skrbimo le za to,

da otrokom našim je lepo.

Sklenjeni smo v krog prijateljstva,
vsaka igrača je nekaj novega.

Polni novih smo idej,
vsak nas glas zadoni brez mej.

Himna vrtca Postojna avtor: Nina Maver


