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PODATKI O VRTCU
Vrtec »Martin Krpan« Cerknica je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je
ustanovila Občina Cerknica. Vzgojno izobraževalno delo poteka v
 enoti Cerknica,
 enoti Rakek in
 dislociranem oddelku Grahovo.
Na vseh lokacijah je vrtec odprt od ponedeljka do petka. Vsaka enota in dislocirani
oddelek deluje kot organizacijska celota s svojimi značilnostmi in posebnostmi. V času
poletnih počitnic in dnevih med prazniki, sta enota Rakek in dislocirani oddelek Grahovo
zaprta, varstvo otrok pa je zagotovljeno v enoti Cerknica.
Glede na potrebe staršev se vsako leto - po predhodno opravljeni anketi – potrdi
poslovni čas, ki je zapisan v letnem delovnem načrtu vrtca.
UPRAVA VRTCA ima sedež v enoti Cerknica, Cesta na Jezero 17, 1380 Cerknica.
 01 705 00 80
 01 705 00 76
 vrtec.cerknica@guest.arnes.si
33
Uradne ure: vsak delovni dan od 7.00 do 8.30 in od 13.00 do 14.30
Za vse informacije smo vam v času uradnih ur ali po dogovoru na voljo:
Ravnatelj: mag. Gvido Cigale
 01 705 00 70
 gvido.cigale@ vrtec-cerknica.si

Pomočnica ravnatelja: Urška Kraševec
 01 705 00 75
 urska.krasevec@ vrtec-cerknica.si

Svetovalna delavka: Erna Zabukovec
 01 705 00 77
 erna.zabukovec@ vrtec-cerknica.si

Organizator prehrane in zdravstveno
higienskega režima: Neža Nježič Zajc
 01 705 00 78
 neza.njezic@vrtec-cerknica.si

Poslovni sekretar: Erna Meden
 01 705 00 79
 erna.meden@ vrtec-cerknica.si

Računovodja: Milka Benčan
 01 705 00 72
 milka.bencan@ vrtec-cerknica.si

Za poglobljen pogovor z vodstvom in strokovnimi službami je zaželeno, da se predhodno
najavite.

TEMELJNE NALOGE VRTCA
Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete
življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih
sposobnosti. Pri tem se seveda trudimo zagotavljati enake možnosti za vse in upoštevati
različnost med otroki.
Pri uresničevanju temeljnih zahtev si prizadevamo za svetovno-nazorsko nevtralnost.
Strokovna podlaga za naše delo je nacionalni program KURIKULUM ZA VRTCE, ki v
središče postavlja otroka, njegove razvojne značilnosti, individualne zmožnosti in
posebnosti, omogoča individualnost, drugačnost in izbiro ter spoštovanje zasebnosti in
intimnosti otroka.
Cilj kurikula je večje upoštevanje človekovih in otrokovih pravic, upoštevanje različnosti
in drugačnosti otrok. Otrok je aktiven udeleženec procesa, ki z raziskovanjem,
preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti pridobiva nova znanja in spretnosti.
Temeljni poudarki so na vzgojno-izobraževalnem procesu ter na celoti interakcij in
izkušenj, iz katerih se otrok uči.
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VIZIJA VRTCA »MARTIN KRPAN« CERKNICA

1. Z roko v roki
S prvim delom vizije želimo poudariti medsebojno sodelovanje vseh, ki smo vključeni v
delo z otroki, ki so vključeni v vrtec:
- sodelovanje med zaposlenimi v vrtcu;
- sodelovanje z otroki, ki so vključeni v vrtec;
- sodelovanje s starši;
- sodelovanje z ustanoviteljem;
- sodelovanje z okoljem.
V celoten spekter sodelovanja zaposleni vstopamo kot strokovno usposobljene in
osebnostno zrele osebnosti (vrednoti za kateri si prizadevamo).
2. Mavrica pristnega otroštva
Osnovna dejavnost otroka je igra. Preko igre spoznava svet okrog sebe, raziskuje in
ustvarja, pridobiva znanja in veščine, se uči sodelovanja z drugimi in pravil v družbi.
Zaposleni v vrtcu želimo preko svojega dela otrokom omogočiti kakovostno igro.
VREDNOTE ZAPOSLENIH VRTCA “MARTIN KRPAN” CERKNICA
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ENOTE VRTCA
Enota CERKNICA, Cesta na Jezero 17, 1380 Cerknica
Poslovni čas: od 5.30 – 16.30 ure
 040-160-138 (Mravljice, Kresničke, Murenčki, Ribice, Žabice, Račke)
 070-860-707 (Zajčki, Petelinčki, Ovčke, Srnice, Jelenčki, Veverice)
 040-866-967 (Lisičke, Sovice, Medvedki, Levčki, Tigrčki, Slončki)
Enota Cerknica se lahko pohvali s popolnoma novo in sodobno opremljeno stavbo, v
kateri se v 18 igralnicah družijo otroci od dopolnjenih 11 mesecev starosti do vstopa v
šolo. Vse igralnice imajo pokrito teraso, tako da otroci lahko uživajo na svežem zraku
tudi v vremensko ne najbolj prijaznih dneh. K nenehnemu gibanju naše najmlajše vabita
tudi velika telovadnica in čudovito igrišče s travnato in asfaltno površino ter novimi
igrali.

Enota RAKEK, Stara cesta 5, 1381 Rakek
Poslovni čas: od 6.00 – 16.00 ure (oddelki v vrtcu) / od 6.00 do 16.00 ure (oddelki v šoli)
 040-160-142 (oddelki v vrtcu)
 040-867-016 (oddelek v šoli)
V mirnem okolju, v katerem se nahaja enota Rakek, imamo na voljo 4 igralnice, ki so
namenjene druženju otrok od dopolnjenega 11 meseca starosti do vstopa v šolo. Zaradi
povečanih potreb trenutno dva oddelka gostujeta v OŠ Jožeta Krajca na Rakeku. Vrtec
obdaja igrišče s pokrito teraso in travnato površino, na kateri so prenovljena igrala.
Obilo možnosti za pridobivanje raznolikih izkušenj pa otrokom ponuja tudi okolica
vrtca.

Dislocirani oddelek GRAHOVO, Grahovo 120, 1384 Grahovo
Poslovni čas: od 6.00 – 16.00 ure.
 040-160-143
Oddelek Grahovo je namenjen otrokom prvega in drugega starostnega obdobja. Drži se
stavbe podružnične osnovne šole. Vrtec ima dve igralnici, zaradi povečanih potreb pa
trenutno en oddelek gostuje v prostorih podružnične osnovne šole. Na voljo imamo
veliko, z novimi igrali opremljeno igrišče. Veliko možnosti za igro in
raziskovanje nudi tudi okolica z gozdom in veliko travnatimi
površinami.
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PREDSTAVITEV PROGRAMOV GLEDE NA TRAJANJE IN STAROSTNA OBDOBJA
DNEVNI PROGRAM v okviru poslovnega časa vrtca traja od 6 do 9 ur. Obsega vzgojo,
varstvo in prehrano otrok.
Program je namenjen otrokom od dopolnjenega 11 meseca starosti do vstopa v šolo,
zato v vrtcu oblikujemo oddelke:
- prvega starostnega obdobja (do starosti treh let) in
- drugega starostnega obdobja (od treh let do vstopa v šolo).
Otroci so lahko razporejeni v naslednje vrste oddelkov:
- starostno homogene oddelke – otroci enake starosti (starostni razpon enega
leta),
- starostno heterogene oddelke – otroci različne starosti (do treh let ali od treh
let do vstopa v šolo) in
- kombinirane oddelke – različno stari otroci (od prihoda v vrtec do vstopa v
šolo).
PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO
STROKOVNO POMOČJO se za otroke s posebnimi potrebami izvaja znotraj dnevnega
programa. Pogoji za delo z otroki so opredeljeni v odločbah, izdanih po zaključenih
postopkih usmerjanja. Za vsakega otroka je izdelan individualiziran program.
Ustvarjamo pogoje za optimalen razvoj otrok s posebnimi potrebami. Prizadevamo si, da
je njihova vključenost v življenje vrtca pozitivna izkušnja za vse otroke.
CICIBANOVE URICE so program, namenjen otrokom, ki ne obiskujejo dnevnega
programa vrtca od dopolnjenega tretjega leta starosti do vstopa v šolo. Praviloma ga
izvajamo od oktobra do junija, dvakrat tedensko v enoti Cerknica.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI so vsebinska popestritev izvedbenega kurikula.
Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca glede na svoja znanja in sposobnosti
(lahko tudi v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki)
za vsako šolsko leto posebej (npr. praznovanja
rojstnih dni, letnih časov, bralna značka, obiski
knjižnice, gledališč, predstav, izleti, športne
aktivnosti…..). Ponudbo obogatitvenih dejavnosti
oblikujemo v skladu z željami otrok in staršev.
Potekajo v vrtcu ali zunaj njega. Nekatere stroške teh
dejavnosti kot npr. prevozi, vstopnice, ipd. starši
delno ali v celoti plačajo.
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PROJEKTI se najpogosteje nanašajo na okoljsko vzgojo,
vzgojo za varnost, vzgojo za mir in nenasilje, na ljudsko
izročilo, spoznavanje drugih kultur, običajev, navad. Pri
projektnem delu pogosto sodelujejo tudi starši in
zunanji sodelavci.
Izvajamo skupne projekte na nivoju vrtca in projekte po
posameznih oddelkih.

PRAVICE STARŠEV IN OTROK
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V
demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši, oziroma njihovi zakoniti
zastopniki (v nadaljevanjem besedilu starši).
OTROCI IMAJO PRAVICO:
- do enakih možnosti za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno, kulturno
poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstrukcijo;
- do enakih možnosti z upoštevanjem razlik;
- do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija in dela v vrtcu;
- do vzgoje za strpnost, solidarnost in odgovornost;
- do postopnega razvijanja kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne
presoje.
Otroci imajo torej pravico BITI OTROCI V VSEJ SVOJI ENKRATNOSTI IN
NEPONOVLJIVOSTI.
STARŠI IMATE PRAVICO:
- 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 zasebnih podatkov;
- do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja v vrtcu in skupini;
- do soodločanja v okviru pristojnosti;
- do postopnega uvajanja otroka v vrtec tako, da so lahko z njim krajši čas v
skupini.
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OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA
Vašega otroka doživljamo kot našega otroka, zato se trudimo upravičiti strokovno
usposobljenost, predvsem pa mu nuditi ljubezen in spoštovanje, ki ga čutimo do njega.
Toda za to je potrebno tudi vaše sodelovanje in razumevanje. Zaradi nemotenega dela in
tudi naše avtonomnosti, kot javnega strokovnega zavoda vas prosimo, da upoštevate
naslednja pravila:
-

ob sprejemu otroka v vrtec morate predložiti zdravniško potrdilo pediatra o
zdravstvenem stanju otroka,
v vrtec lahko pripeljete le zdravega otroka,
da strokovne delavke opozorite na morebitne zdravstvene posebnosti in
druge posebnosti otroka,
spoštujte dogovore in naš poslovni čas,
zagotovite, da bo vaš otrok prihajal in odhajal v vrtec in domov v spremstvu
odrasle osebe.
upoštevajte 9-urni čas bivanja otroka v vrtcu,
otroka osebno predajte vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice,
redno izpolnjujte finančne obveznosti do vrtca in v predpisanem roku oddajte
vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev,
iz vrtca lahko izpišete otroka kadarkoli, le da morate pisno izjavo o izpisu
predložiti najmanj 15 dni pred dnem izpisa,
vsako spremembo naslova, telefona, števila družinskih članov ter daljšo
odsotnost otroka sporočite upravi vrtca,
v primeru nalezljive bolezni obvestite odgovorno osebo v vrtcu,
zagotovite, da otrok zaradi varnostnih razlogov ne bo nosil verižic, uhanov,
nevarnih predmetov in igrač,
otroka primerno oblecite in obujte, ker bo le tako varen in sproščen pri igri v
vrtcu in na prostem v vsakem vremenu. Poleg tega naj ima otrok v vrtcu rezervna
oblačila,
upoštevajte navodila in obvestila na oglasnih deskah.

Če bomo sodelovali, negovali strpne medsebojne odnose, se o morebitnih problemih in
težavah pogovorili... bomo skupaj doživeli veliko lepih trenutkov in s tem omogočili
prijetno počutje otrok, staršev in delavcev vrtca.

99

NAČIN POVEZOVANJA IN SODELOVANJA S STARŠI
Sodelovanje med starši in vrtcem temelji na skupnem cilju omogočiti optimalno vzgojo
in razvoj otroka ter srečno in zdravo otroštvo. Zato je dobro, partnersko sodelovanje
med starši in vzgojitelji zelo pomembno.
Sodelovanje obsega medsebojno informiranje, izobraževanje, druženje otrok, staršev in
vzgojnega osebja na delavnicah in drugih prireditvah.
OBLIKE SODELOVANJA:
-

Vsakodnevni stiki in pogovor z vzgojnim osebjem ob sprejemanju in oddajanju
otroka omogočajo sprotno posredovanje dnevnih informacij o otroku in vzgojni
dejavnosti.
Govorilne ure, ki potekajo enkrat mesečno po dogovoru s starši in vzgojiteljico,
so namenjene poglobljenem pogovoru o otroku.
Roditeljski sestanki staršem omogočajo seznanitev s strokovno problematiko
in aktivno vključevanje v vzgojno dejavnost oddelka z vprašanji, razmišljanji,
predlogi …
Vključevanje v redno vzgojno delo - spremljanje, vključevanje na pobudo
vzgojiteljice, staršev ali otrok.
Delavnice, izleti, prikaz dejavnosti – kjer imajo starši možnost neposredno
spoznavati in opazovati sodelovanje in vključevanje otroka v posamezno
dejavnost.
Postopno vključevanje otroka v vrtec – starši so ob otroku in ga postopno
navajajo na novo okolje in ločevanje od njih, kar je za otroka, ki gre prvič od doma
veliko bolj prijazno in manj stresno.
Dnevi odprtih vrat.
Izobraževanje za starše.
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SPLOŠNE INFORMACIJE
VPIS OTROKA
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne
uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Vrtec enkrat letno, (praviloma do 15. marca), objavi javni poziv za vpis otrok v vrtec za
prihodnje šolsko leto (vpis s prvim septembrom).
Če je v vrtec vpisanih več otrok kot je v vrtcu oz. posamezni enoti prostih mest, odloča o
sprejemu komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi kriterijev določenih z Odlokom o
sprejemu predšolskih otrok v Vrtec »Martin Krpan« Cerknica.
Vse starše otrok, ki pridejo v vrtec s prvim septembrom povabimo na skupno srečanje v
juniju, kjer jim predstavimo vrtec in značilnosti uvajalnega obdobja, da bi bil prehod
otroka iz družine v vrtec čim manj stresen. Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice pa jih
pred začetkom novega šolskega leta povabita še na pogovor pred vstopom otroka v
vrtec.
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe vse leto, če so v oddelkih med
šolskim letom prosta mesta. Če vrtec med šolskim letom ne more sprejeti otroka, o tem
starše pisno obvesti.
Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem
stanju otroka.
UVAJANJE OTROKA V VRTEC
Otrokom, ki se v vrtec na novo vključujejo, omogočamo postopno uvajanje skupaj z enim
od staršev, z namenom, da jim olajšamo prehod iz družine v novo okolje. Vloga staršev je
v uvajalnem obdobju zelo pomembna, saj pomaga otroku pri navezovanju na druge
odrasle osebe v oddelku. Informacije o tem, kako bo uvajanje potekalo, dobijo starši ob
vpisu otroka v vrtec, na prvem roditeljskem sestanku za starše novosprejetih otrok,
podrobnejše pa se o tem pogovorijo na prvem srečanju z vzgojiteljico, ki običajno
poteka še pred vstopom otroka v skupino.
INFORMACIJE O PLAČILU VRTCA
si natančno lahko ogledate na spletni strani vrtca www.vrtec-cerknica.si.
Ceno programa vrtca na podlagi Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 in spremembe) in
Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št.
129/06 in spremembe) določi občina ustanoviteljica.
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Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10 in spremembe)
določa, da s 1. 1. 2012 o znižanem plačilu vrtca odločajo pristojni centri za socialno delo.
Način plačila programa Vrtca »Martin Krpan« Cerknica poleg veljavne zakonodaje
določa še Pogodba o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih staršev in vrtca, ki
jo starši podpišejo pred vključitvijo otroka v vrtec.
Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ starši za drugega otroka plačajo 30
% plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Z odločbo, s
katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi
plačila vrtca za tretjega in vsakega naslednjega otroka.
Starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju občine Cerknica, vložijo
izpolnjeno Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na Center za socialno delo
Cerknica. Starši, ki imajo skupaj z otroci stalno prebivališče v drugih občinah, Vlogo za
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev vložijo na krajevno pristojni center za socialno
delo.
Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno
programa, v katerega je vključen otrok.
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 %).
IZPIS
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15 dnevnim odpovednim rokom, ki začne
teči z dnem oddaje obrazca Izjava staršev o izpisu otroka iz vrtca. V nasprotnem primeru
vrtec obračuna ob izpisu stroške za dodatnih 15 dni prisotnosti otroka v vrtcu.
REZERVACIJA
Starši otrok, za katere je Občina Cerknica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene
programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko enkrat letno v obdobju od 1. junija do
30. septembra uveljavijo rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka iz vrtca najmanj
en cel in največ dva cela meseca. Rezervacijo so starši vrtcu dolžni napovedati pisno,
najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši plačajo rezervacijo v višini 63,00 EUR mesečno.
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SVETOVALNA SLUŽBA V VRTCU
Svetovalna delavka želi v sodelovanju z vami starši in vsemi zaposlenimi v vrtcu,
ustvarjati pogoje, v katerih se bodo vsi otroci čim bolje razvijali. Prizadeva si, da bi
odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzvali. Delo svetovalne
delavke je tako zelo raznoliko, saj zajema tako sodelovanje s starši, z otroki, kot z
vzgojiteljicami, pomočnicami vzgojiteljic, z vodstvom vrtca in z zunanjimi institucijami.
Z njo se lahko posvetujete :
- ob vključitvi otroka v vrtec;
- ob vstopu otroka v šolo;
- vzgoji in otrokovem razvoju;
- ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, selitev, smrt, razveze, druge stiske,…);
- ob otrokovih težavah in stiskah (težave pri hranjenju, spanju, strahovih,
neprimernem vedenju, nemirnosti, močenju postelje,….);
- možni pomoči otrokom s posebnimi potrebami…
ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM
Skrb za dobro počutje in zdravje otrok je ena izmed pomembnih nalog vseh zaposlenih v
vrtcu. S pomočjo vzpostavljenega zdravstveno higienskega režima oblikujemo zdravo,
varno in čisto bivalno okolje otrok.
V vrtcu otroci pridobivajo osnovne higienske navade, ki so nujne za zdravo življenje.
Sem sodijo:
- redno in pravilno umivanje rok
- pravilno umivanje zob po jedi
- zaščita pred škodljivimi vplivi sonca
- ekološko osveščanje in skrb za čisto okolje
- navajanje na kulturno prehranjevanje
Ob pojavu obolelih otrok za nalezljivo bolezen izvajamo v vrtcu poostrene higienske
ukrepe. K strokovnemu hitremu prepoznavanje in obvladovanju nalezljivih bolezni nam
pomagajo tudi strokovne zdravstvene inštitucije. Starše otrok obveščamo o pojavu
bolezni in jim posredujemo tudi navodila za ravnanje. Po Zakonu o preprečevanju in
širjenju nalezljivih bolezni so starši dolži imeti bolnega otroka doma, da preprečijo
širjenje nalezljive bolezni med ostale otroke.
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PREHRANA V VRTCU
V vrtcu skrbimo, da je hrana, ki jo ponudimo otroku čim bolj uravnotežena, varna,
zdrava in sveža, prilagojena otrokovim potrebam.
Jedilnike načrtujemo v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja otrok v vrtcih ob
tem smo pozorni na letne čase in sezonsko hrano. Pripravljamo tudi slovenske narodne
jedi, s katerimi želimo otrokom dati ščepec kulturne dediščine in obuditi jedi, ki so v
hitrem tempu življenja staršev pozabljene.
Jedilnike bogatimo z veliko svežega sadja in zelenjave, z žiti in žitnimi izdelki, z mlekom
in mlečnimi izdelki ter svežim, pustom mesom. Kakovost in varnost živil zagotavljamo z
vzpostavljenim HACCP sistemom.
Omogočamo pripravo dietnih obrokov, vendar izključno z zdravniškim potrdilom in
seznamom živil, ki jih otrok ne sme uživati ali z navodili o pripravi živil, ki jih izda
zdravnik (alergolog, dietetik …)
Jedilniki so staršem na vpogled na spletni strani in na oglasnih deskah vrtca.
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