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VIZIJA VRTCA KOPER
V MISLIH IN SRCIH MALIH OTROK NAŠA DEJANJA PUŠČAJO

SLEDI. ODRASLI SMO ZANJE ODGOVORNI.

VSI OTROCI V VRTCU KOPER V ZDRAVEM OKOLJU

DOŽIVLJAJO, RAZISKUJEJO IN SPREMINJAJO SVET.

SKUPAJ S STARŠI USTVARJAMO VARNO IN SPODBUDNO

SEDANJOST ZA SREČNO PRIHODNOST.

POSLANSTVO VRTCA KOPER
OTROKOM DOVOLJUJEMO BITI OTROCI.
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Spoštovani starši!

Vstop v vrtec pomeni prvi korak skozi majhna, domača vrata proti drugim, večjim, 
ki bodo vsak dan sprejela Vas in vašega otroka v prostor poln novih doživetij 
in spoznanj. V Vrtcu Koper se veselimo vsakega dneva posebej, v pričakovanju 
nečesa novega, lepega, čarobnega – v okolju, ki je otroku prijazno, ljubeče, 
ustvarjalno in spodbudno in v katerem se počuti sprejetega, upoštevanega in 
varnega.

Starši nam z zaupanjem v naše delo pomagate graditi trdno podlago, po kateri 
bomo z roko v roki popeljali naše malčke v svet in jim pomagali narediti prve 
korake na poti k samostojnosti, aktivnemu spoznavanju sebe in svoje okolice in 
odkrivanju zapletenega sveta medosebnih odnosov. Zahvaljujemo se vam, ker 
ste nam zaupali svojega otroka.

Vrtec Koper je ustanova, ki neguje in spoštuje svojo dolgoletno tradicijo, vendar 
s pogledom zazrtim v prihodnost. Živimo vrednote, ki so se oblikovale v fazi 
snovanja naše vizije in so pomembne za sobivanje v vrtcu in širši okolici. Danes 
naš vrtec deluje na osmih lokacijah, organiziranih kot šest enot in dva oddelka 
vrtca. V publikaciji vam predstavljamo vrtec in njegove enote ter osnovne 
podatke in kontakte.

Osnovni cilj Vrtca Koper je izvajanje kakovostnega dela za zagotavljanje varnega 
in spodbudnega okolja in zadovoljstva otrok, staršev in zaposlenih. Vzgojno 
osebje z veliko odgovornostjo strokovno podpira in spremlja razvoj in napredek 
otrok. Otroci pridobivajo skozi igro, gibanje, načrtovane dejavnosti in interakcije 
nova spoznanja in lastne izkušnje, ki spodbujajo optimalno rast in razvoj, 
vedoželjnost in razvijanje lastnih sposobnosti in kompetenc. Ustvarjalna klima v 
oddelkih omogoča vzpostavljanje ljubečih, sodelovalnih in odgovornih odnosov 
ter spoštovanje sebe in drugih.

S svojim delovanjem želimo puščati z otroki in v otrocih sledi in skupaj ustvarjati 
čudovite spomine na vrtčevske dni. Prisrčno dobrodošli v našem vrtcu!

Ravnateljica  
Alenka Rušt
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PREDSTAVITEV

• Vrtec Koper je Javni vzgojno-izobraževalni zavod – Ente pubblico di istruzione 
ed educazione VRTEC KOPER, ki je ustanovljen z odlokom MO Koper: Uradne 
objave št. 24/98, 24/00 in Uradni list RS št. 40/07, 39/10 ter 67/22 (www.
koper.si).

• Osnova za naše delo sta Kurikulum za vrtce, javno veljavni program, ki ga je 
sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na seji 18.3.1999 in Do-
datek h kurikulumu na narodno mešanih območjih, ki vsebujeta cilje, načela 
in področja dejavnosti, po katerih se odvija predšolska vzgoja v Sloveniji.

• Vzgojno delo izvajamo po Razvojnemu načrtu Vrtca Koper in Letnem delov-
nem načrtu, skladno z usmeritvami Ministrstva za šolstvo in šport RS, ki ga 
potrdi Svet zavoda.

• Svet zavoda je organ upravljanja Vrtca Koper. Sestavljajo ga: predstavniki 
ustanovitelja, delavcev in staršev.

Cilji dejavnosti predšolske vzgoje VRTCA KOPER:
• negovanje in razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov v fazah 

doživljanja, zamišljanja, izražanja, komuniciranja in uveljavljanja na vseh 
področjih dejavnosti,

• omogočanje in spodbujanje raziskovanja ter izkustvenega in aktivnega učenja 
otrok izven igralnice, v zunanjem okolju,

• pridobivanje izkušenj o posameznikovem vplivanju na naravo in dejavnem 
prispevanju k varovanju in ohranjanju naravnega okolja,

• spodbujanje aktivnega življenjskega sloga in gibalne dejavnosti.
• omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino,
• vzpostavljanje kakovostne medosebne interakcije med otroki ter med otroki 

in odraslimi v vrtcu,
• spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti,
• izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši,
• oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (nedis-

kriminatornost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, 
narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo),

• seznanjanje z jezikom okolja v Slovenski Istri (italijanski jezik), 
• razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno – umetnostno vzgojo.
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Organiziranost

VRTEC KOPER, Kettejeva ulica 13, 6000 KOPER

Uprava
Telefon 05 613 10 00 obračun oskrbnin

613 10 10 ravnateljica
613 10 11 poslovni sekretar
613 10 12 računovodstvo
613 10 13 pomočnica ravnateljice
613 10 14 organizacija prehrane in ZHR

Faks 05 627 25 48
E pošta info@vrteckoper.si
Spletna stran www.vrteckoper.si
Uradne ure od ponedeljka do petka od 9.00 – 12.30  

sreda od 13.00 – 16.30

ENOTA BERTOKI - CICIKORAK, Cesta borcev 8 f, 6000 KOPER
GSM 040 754 328 1. igralnica

040 685 713 2. igralnica
040 685 723 3. igralnica
040 753 805 4. igralnica
040 753 970 5. igralnica
040 861 259 6. igralnica

E pošta bertoki@vrteckoper.si
Poslovalni čas 6.30 – 16.30
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ENOTA KEKEC, Župančičeva ulica 23 a, 6000 KOPER
Telefon 05 613 10 31 I. trakt

05 613 10 32 II. trakt
05 613 10 33 III. trakt
05 613 10 34 IV. trakt

GSM 040 861 248
040 861 314 popoldansko izmenični oddelek

E pošta kekec@vrteckoper.si
Poslovalni čas 5.45 – 16.30
Popold. oddelek 5.45 – 20.00 popoldansko izmenični oddelek

ENOTA POBEGI - ZAJČEK, Cesta I. Istrske brigade 52, 6272 POBEGI
Telefon 05 662 13 51 1.  igralnica

05 662 13 52 2.  igralnica
05 662 13 53 3. igralnica
05 662 13 54 4. igralnica
05 662 13 55 5. igralnica
05 662 13 56 6. igralnica
05 662 13 59 7. igralnica

GSM 040 861 284
E pošta pobegi@vrteckoper.si
Poslovalni čas 6.30 – 16.30

ENOTA RIBICA, Ferrarska ulica 17, 6000 KOPER 
Telefon 05 610 35 13 1. vhod

05 610 35 14 2. vhod - razvojni oddelek
05 610 35 12 svetovalna delavka

GSM 040 861 327
E pošta ribica@vrteckoper.si
Poslovalni čas 6.15 – 16.30
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ODDELEK ČEBELICA, Vojkovo nabrežje 4, 6000 Koper 
Telefon 05 639 39 30
GSM 040 861 309
E pošta vojkovo@vrteckoper.si
Poslovalni čas 6.30 – 16.30

ODDELEK ŽOGICA, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper 
Telefon 05 665 22 23 3. igralnica

05 665 22 24 4. igralnica
GSM 040 861 286
E pošta bonifika@vrteckoper.si
Poslovalni čas 6.30 – 16.30

ENOTA ŠALARA - POLŽEK, Vanganelska cesta 87, 6000 KOPER 
Telefon 05 610 04 41  1. igralnica

05 610 04 42 2. igralnica
05 610 04 43 3. igralnica
05 610 04 44 4. igralnica
05 610 04 45 5. igralnica

GSM 040 861 267
E pošta salara@vrteckoper.si
Poslovalni čas 6.30 – 16.30

ENOTA VANGANEL - PIKAPOLONICA, Bonini 1a, 6000 KOPER 
Telefon 05 610 35 31 1. igralnica

05 610 35 32 2. igralnica
05 610 35 33 3. igralnica
05 610 35 34 4. igralnica

GSM 040 861 258
E pošta vanganel@vrteckoper.si
Poslovalni čas 6.30 – 16.30
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Otrok v vrtcu

Programi
PROGRAM »A«: dnevni program od 6 do 9 ur dnevno (otrok je v vrtcu do 9 ur)

PROGRAM »B«: poldnevni program od 4 do 6 ur dnevno (otrok je lahko v vrtcu 
od 7.30 do 13.30)

Otroci so razporejeni glede na starost v homogene, heterogene in kombinirane 
oddelke:

• prvo starostno obdobje: otroci v starosti od enega do treh let,
• drugo starostno obdobje: otroci v starosti od treh let do šest let.

V Vrtec Koper so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami.

Urnik dejavnosti

DOPOLDANSKI PROGRAMI:

5.45 oz. 6.30 – 8. 30 • zbiranje otrok
• spontana in vodena igra

8.30 – 9.00 • priprava na malico
• malica

9.00 – 12.00 • načrtovane dejavnosti
• sprehodi
• bivanje na prostem
• sadna malica
• spontana igra otrok

12.00 – 13.30 • priprava na kosilo
• kosilo

13.30 – 16.30 • priprava na počitek
• počitek
• igra
• popoldanska malica
• odhajanje domov
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Organizacijske posebnosti
Program se izvaja v okviru poslovalnega časa enote, ki traja vse dni v tednu, od 
ponedeljka do petka, razen ob sobotah, nedeljah in ob dela prostih dnevih RS.

Vrtec si pridržuje pravico, da združuje več oddelkov otrok na začetku in koncu 
poslovalnega časa ter ob pojavu izjemnih okoliščin. Vrtec v poletnih mesecih in 
v času šolskih počitnic ali pred daljšimi prazniki »mostovi« združuje oddelke ali 
za določeno obdobje zapre posamezno enoto, če zagotovi vključitev otrok, ki v 
tem času potrebujejo vrtec, v drugo enoto.
Prihodi in odhodi otrok

• Starši so dolžni ob prihodu v vrtec in odhodu iz vrtca spoštovati veljavni hišni 
red in poslovalni čas.

• Starši so dolžni vrtcu sporočiti vsako odsotnost otroka, posebno, če gre za 
nalezljivo bolezen ali vzroke, ki bi ogrožali zdravje in počutje drugih otrok 
(otroške bolezni, uši in drugo). Starši so dolžni pisno sporočiti morebitne 
posebnosti in napotke o ravnanju v primeru alergij, diet, vročičnih krčev in 
drugo že pred vključitvijo otroka v vrtec, oziroma kadarkoli med letom, v 
kolikor se ti simptomi pojavijo.

• Prihod otrok v vrtec je do 8.30, za popoldansko izmeničen program do 12.30.
• Starši so dolžni morebitno odsotnost otroka, po telefonu sporočiti vzgojitelji-

ci, zjutraj do 8.00 ure.
• Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred OŠ ter domov spremstvo 

polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci starejši od 10 let in 

POPOLDANSKI PROGRAMI:

12.00 – 13.30 • zbiranje otrok
• priprava na kosilo
• kosilo

13.30 – 17.00 • priprave na počitek
• počitek
• načrtovane dejavnosti
• bivanje na prostem
• sprehodi

17.00 – 17.30 • priprava na malico
• malica

17.30 – 20.00 • spontana in vodena igra
• odhajanje domov

mladostniki, če to dovolijo starši otroka.

Urnik dejavnosti v popoldansko izmeničnem oddelku se prilagodi urniku otrok v skupini.
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Pravice staršev in otrok določene v mednarodnih  
dokumentih, ustavi in zakonih
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. 
V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti 
zastopniki (v nadaljnjem besedilu: starši).

Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen 
razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno 
pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itd. Optimalen razvoj vključuje pa 
tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje 
zahtev po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do 
izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. 
Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter 
s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne 
presoje. Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.

Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), 
do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s 
poudarkom na varstvu osebnih podatkov.

V šolskem letu 2022/23 se v enoti Ribica odpira razvojni oddelek.

V Prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami so usmerjeni 
tisti otroci, ki bodo lažje razvili svoja močna področja in sposobnosti do največje 
možne mere v predšolskem programu, ki je zanje prilagojen glede didaktičnih 
pristopov, ciljev in vsebin, kot tudi glede normativov in kadrovskih pogojev.

V prilagojenem programu bomo sledili vsem vzgojno izobraževalnim področjem, 
ki so zapisana v Kurikulumu za vrtce (jezik, matematika, narava, družba, gibanje, 
umetnost), dodane so jim specifičnosti, ki izhajajo iz prilagojenega programa 
(po Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke). 
Delo z otroki v razvojnem oddelku bo  potekalo individualno, pri čemer se 
uporabljajo drugačne in prilagojene metode dela. Posebno pozornost bomo 
posvetili timskemu delu in sodelovanju vseh strokovnih delavcev ter tesnemu 
sodelovanju s starši. 

Prednosti razvojnega oddelka:

-  do šest otrok v skupini, 
-  vsakodnevna individualna obravnava (metode, čas),
-  prostor in oprema prilagojena posebnim zahtevam otrok,
-  otrok se vključuje v interakcije z vrstniki. 

RAZVOJNI ODDELEK VRTCA KOPER
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PREDSTAVITEV ENOT

Enota BERTOKI - CICIKORAK
Poslovalni čas: 6.30 – 16.30

Naša enota stoji sredi vasi. Obdaja jo veliko, prelepo, zeleno, ograjeno igrišče, 
ki je opremljeno z otroškimi igrali. Ob različnih vremenskih razmerah nudijo 
nadstreški nad igralnicami in drevesa na igrišču zavetje in prostor, kjer se 
odvijajo dejavnosti otrok. Enota ima šest oddelkov. Igralnice so urejene s kotički. 
Poleg igralnic so opremljeni še dodatni prostori: otroška kuhinja, soba za starše, 
glasbena soba, telovadnica, knjižnica za otroke in starše. V enoti je razdelilna 
kuhinja. Lastno parkirišče omogoča staršem in otrokom varen dostop do vrtca.

Enota KEKEC
Poslovalni čas: 5.45 – 16.30 – popoldansko izmenični oddelek do 20.00

Popoldansko izmenični oddelek: 12.00 – 20.00

Enota Kekec v Župančičevi ulici je prijazen in miren vrtec v središču mesta. Stavba 
je v neposredni bližini Uprave Vrtca. Otroci so vključeni v osem oddelkov. V MO 
Koper smo edini vrtec, kjer delujta tudi samostojna popoldansko izmenična 
oddelka. V oddelka so vključeni otroci od prvega do šestega leta starosti. Tako 
nudimo staršem, ki so zaposleni v popoldanskem času, oporo pri varstvu in 
vzgoji otrok. 

Otroci domujejo v štirih traktih. V četrtem traktu imamo večnamenski prostor, 
ki je namenjen različnim dejavnostim. Vrtec ima razdelilno kuhinjo; hrano 
pripeljemo iz druge enote Vrtca Koper.

V bližini (na Kettejevi ulici) je večje, zanimivo opremljeno igrišče, ki je dopoldan 
namenjeno vrtčevskim otrokom, popoldan pa tudi zunanjim obiskovalcem. 
Na njem velika, razkošna drevesa nudijo obilo sence in pristen stik z naravo v 
starem mestnem jedru.

Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju, organiziranju življenja v vrtcu 
in posameznih skupinah. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in 
ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

Ob vstopu otroka v vrtec le-ta staršem omogoči postopno uvajanje otroka v 
vrtec tako, da smejo biti z njim v skupini v obdobju, ki lahko traja več tednov.
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Enota POBEGI - ZAJČEK
Poslovalni čas: 6.30 – 16.30

Enota Pobegi – Zajček stoji v središču KS Pobegi-Čežarji. Sedem prostornih, 
sončnih igralnic s terasami, velika telovadnica in knjižnica nudijo otrokom 
spodbudno učno okolje. Ploščad pred stavbo omogoča otrokom kolesarjenje, 
igre z žogo…, varno travnato igrišče z igrali pa razvoj gibalnih spretnosti in 
druženje. V enoti je razdelilna kuhinja.

Enota RIBICA
Poslovalni čas: 6.15 – 16.30

Enota Ribica stoji na Ferrarski ulici 17, v poslovno stanovanjskem objektu Dom 
Koper. V enoti so štirje oddelki in oddelek prilagojenega programa v svetlih in 
prostornih igralnicah. Na zunanji strani so povezane z balkonom, kjer v toplih 
poletnih mesecih izvajamo spontane in vodene igre. Večnamenski prostor 
služi za gibalne dejavnosti, skupna druženja, igre in praznovanja. Pred enoto je 
igrišče, ki je prilagojeno mlajšim in starejšim otrokom. Enota ima lastno kuhinjo.

Oddelek ČEBELICA
Poslovalni čas: 6.30 – 16.30

Na Vojkovem nabrežju deluje oddelek Čebelica. Ob treh igralnicah je še 
razdelilna kuhinja, garderoba, v bližini vrtca pa javno igrišče z ograjenim delom 
za naše otroke.

Oddelek ŽOGICA
Poslovalni čas: 6.30 – 16.30

Dve igralnici se nahajata v pritličju Večnamenske dvorane Bonifika. Ob igralnicah 
sta še garderobi in razdelilna kuhinja. V atriju pred stavbo je urejeno igrišče z 
igrali. Otroci lahko vsak dan dostopajo do urejenih površin na Športnem parku 
Bonifika.

Enota ŠALARA - POLŽEK
Poslovalni čas: 6.30 – 16.30

Enota Šalara - Polžek stoji v naselju Šalara. Pred svetlo, prostorno stavbo se 
razprostira travnato in varno ograjeno igrišče z igrali. V hišici na igrišču otroke 
čaka veliko igrač za igro na prostem. V enoti imamo pet oddelkov. V telovadnici 
s športno opremo omogočamo otrokom razvoj gibalnih spretnosti. V veliki, 
sodobno opremljeni kuhinji pripravljamo hrano za našo enoto pa tudi za druge 
enote Vrtca Koper. 
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Enota VANGANEL - PIKAPOLONICA
Poslovalni čas: 6.30 – 16.30

V prijaznem kraju Vanganel domuje naša enota, obdana z drevjem, vinogradi, 
polji in travniki. Vrtec obkroža prostrano igrišče, ki ponuja veliko možnosti za 
raziskovanja, medsebojna druženja in gibanje v pristnem naravnem okolju. V 
prenovljeni stavbi z dvema etažama delo poteka v štirih oddelkih. V enoti je 
razdelilna kuhinja.

Metodologija ''KORAK ZA KORAKOM''
Nacionalni kurikulum je nacionalni dokument, odprt in fleksibilen v različnih programih. 
Ena od izvedbenih različic je metodologija ''Korak za korakom'', ki temelji na prepričanju, 
da se otrok najbolje razvija, če je notranje vpleten v svoje lastno učenje. 

Tim strokovnih delavcev  zagotavlja skrbno načrtovano in spodbudno učno 
okolje, ki omogoča:

• raziskovanje, učenje, sodelovanje, aktivno delovanje, ustvarjanje in dajanje 
pobud ter reflektiranje lastnega dela, 

•  možnost izbire in participacijo,
•  aktivno vključevanje staršev v dejavnosti vrtca,
•  uresničevanje individualizacije,
•  izgradnjo skupnosti in timske pristope.

Delo po metodologiji ''Korak za korakom'' poteka v enotah BERTOKI Cicikorak in 
ŠALARA Polžek.

Obogatitvene dejavnosti V VRTCU KOPER (brezplačne):
• Gibalni/športni program: “Mali sonček”,
• seznanjanje z jezikom okolja – italijanščino,
• zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja,
• knjižnica,
• glasbene in kreativne delavnice,
• ekološki program: “Zeleni nahrbtnik”,
• pevski zbor,
• in ostale načrtovane dejavnosti v posameznih enotah.

Dodatne dejavnosti (z doplačilom):
Dodatne dejavnosti niso del izvedbenega kurikula vrtca. Z njimi bogatimo 
programe za področja vzgojno – izobraževalne dejavnosti. Izvajanje dodatnih 
dejavnosti je vezano na število udeležencev, časovne, prostorske in druge 
pogoje. Izvajajo se po 17. uri. 
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ZA STARŠE

Vpis otrok
V vrtec vključujemo predšolske otroke od dopolnjenega enajstega meseca dalje 
do vstopa v osnovno šolo.

Otroke vpisujemo in sprejemamo na podlagi prijav skozi vse leto. Obrazec, 
»Vloga za sprejem otroka«, dobite in oddate na upravi Vrtca Koper. Obrazec 
dobite tudi na naši spletni strani – www.vrteckoper.si. 

Sprejem in izpis otrok
Organ Občinske uprave Mestne občine Koper, pristojen za predšolsko vzgojo, 
v začetku koledarskega leta s sklepom določi terminski plan javnega vpisa in 
sprejema otrok, ki je obvezen za vse javne vrtce, katerih ustanoviteljica ali 
soustanoviteljica je Mestna občina Koper.

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu 
Komisija za sprejem otrok v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok.

• S podpisom pogodbe se starši zavezujejo, da bodo otroka vključili v vrtec v 
času, kot je sklenjeno s pogodbo.

• Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca na obrazcu »Odjava«, ki ga dobijo in oddajo 
na Upravi Vrtca Koper, najmanj 15 dni pred nameravanim izpisom, tudi v pri-
meru podpisane pogodbe, ko otrok sploh še ni obiskoval vrtca. O izpisu otroka 
odloči ravnatelj s sklepom v roku 15 dni po oddaji izpolnjenega obrazca.

Prvič v vrtec
V juniju potekajo sestanki za starše otrok novincev, ki so v vrtec vključeni z 
novim šolskim letom, ločeno po enotah, s ciljem »Sprejem in uvajanje otroka v 
zanj prijazno in spodbudno okolje«. Vsak izmed staršev dobi navodila o urejanju 
dokumentacije.

V poletnih mesecih (julij, avgust) potekajo razgovori s starši otrok novincev. 
Vzgojiteljica jim pošlje pisno vabilo in z njimi opravi razgovor. Ob tem uporabi 
vprašalnik, ki je namenjen izključno pridobivanju in izmenjavi informacij, ki 
otroku olajšajo vstop v vrtec. Skupaj s starši izdela načrt uvajanja in si ga tudi 
zapiše. Staršem svetuje o njihovi vlogi v skupini.
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Pred vstopom otroka v vrtec starši prinesejo na upravo Vrtca Koper, Kettejeva 
ulica 13, še »Zdravniško potrdilo«, ki ga izda otrokov osebni zdravnik. Iz 
zdravniškega potrdila je razvidno, da je otrok cepljen oz. da obstajajo zdravniški 
razlogi za opustitev cepljenja. Javni vrtec lahko necepljenega otroka zavrne v 
skladu z 51.a členom Zakona o nalezljivih boleznih. Ob predaji ustreznega 
zdravniškega potrdila, dobijo »Napotnico za vrtec«, ki jo izročijo vzgojiteljici 
svojega otroka in »Publikacijo Vrtca Koper«.

Uvajanje otrok se začne s 1. septembrom oz. datumom vključitve. Prilagojeno 
je individualnim načrtom, ki so ga izdelale vzgojiteljice skupaj s starši. Osnovno 
vodilo je, naj se otrok počasi seznani z novim okoljem. Čas bivanja v vrtcu je v 
začetku krajši in se postopno podaljšuje v soglasju s starši. Pomembna je stalnost 
prostora, oseb in časa, ki ga otrok preživi v vrtcu.

Če se otrok v skupino vključi med letom, je postopek enak. Osnovne informacije 
starši dobijo pri pomočnici ravnateljice.

Celoten opisan postopek omogoča otroku, da pogumno stopa iz varnega 
družinskega naročja v izzivov in spodbud polno vrtčevsko okolje.



16 Vrtec Koper

Plačilo vrtca

• Do subvencioniranja programov predšolske vzgoje iz javnih sredstev so 
upravičeni starši otrok, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno 
prebivališče oziroma ima vsaj eden od staršev prijavljeno začasno prebivališče 
in je hkrati zavezanec za dohodnino. 

• Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo  
polno ceno programa.

• Vlogo za subvencijo plačila vrtca je potrebno oddati na pristojnem Centru za 
socialno delo na obrazcu enotne »Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sred-
stev« v mesecu preden se otrok vključi v vrtec. Znižano plačilo se uveljavi s 
prvim dnem naslednjega meseca po oddaji vloge. Vlogo kupijo v papirnici 
ali jo dobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti. 

• Starši, ki ne uveljavljajo pravice do znižanega plačila vrtca, plačajo 77% cene 
programa.

• Vsem staršem otrok novincev se obračuna 77% cene programa, dokler ni iz-
dana odločba Centra za socialno delo. V skladu z odločbo, s katero je določen 
plačilni razred, se oskrbnina uskladi in poračuna.

• Centru za socialno delo je potrebno sporočiti vse spremembe, ki lahko 
vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdob-
je prejemanja. Spremembo se sporoči na »Obrazcu za sporočanje sprememb 
podatkov pri pravicah iz javnih sredstev« v osmih dneh od dneva, ko je taka 
sprememba nastala.

• Od 1.1.2018 dalje se vlog za podaljševanje pravice ne vlaga, saj Centri za so-
cialno delo po uradni dolžnosti odločijo o nadaljnji upravičenosti do pravice.

• Višina plačila vrtca je izražena kot odstotek cene vzgojno varstvenega progra-
ma v katerega je otrok vključen. Določa se po lestvici, ki starše razvršča v 9 
dohodkovnih razredov glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

• Starši, ki imajo v vrtec vključena hkrati dva otroka, so plačila za mlajšega 
otroka oproščeni. Prav tako so oproščeni plačila za tretjega in vsakega nadalj-
njega otroka iz iste družine, ne glede na to ali so starejši sorojenci še v vrtcu 
(npr. tretji otrok je edini v vrtcu, starejša dve sta že v osnovni šoli).

• Za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v koledarskem letu 
starši plačajo rezervacijo v višini 50% mesečnega prispevka za program v ka-
terega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. V tej višini plačila je strošek 
neporabljenih živil že odštet (velja za MO Koper).
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Sodelovanje s starši

Oblike sodelovanja s starši:
• sestanek s starši otrok novincev,
• razgovor ob vstopu otroka v vrtec,
• razgovor s starši otroka ob prehodu iz skupine v skupino,
• roditeljski sestanki,
• govorilne oz. pogovorne urice,
• srečanja s starši (delavnice, okrogle mize, družabna srečanja, igralni dnevi),
• vključevanje staršev kot prostovoljcev v neposredno delo,
• šola za starše.

V Letnem delovnem načrtu Vrtca Koper so vse naštete oblike natančneje 
opredeljene in opisane v skladu s cilji dejavnosti za posamezno šolsko leto.

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje svet 
staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega 
predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev 
je posvetovalni organ ravnatelja.

• Ob enkratni neprekinjeni najmanj tromesečni odsotnosti otroka v koledarskem 
letu zaradi bolezni ali poškodbe, na podlagi ustreznih zdravniških potrdil, starši 
plačajo 50% mesečnega prispevka za program, v katerega je vključen. V tej višini 
plačila je strošek neporabljenih živil že odštet. (velja za MO Koper).

• Starši, ki želijo spremeniti program A/B, lahko to storijo na upravi Vrtca Koper 
(osebno, preko telefona ali E pošte) in velja s prvim dnem v naslednjem mesecu.

• Staršem, ki imajo otroka vključenega v »B« program (od 7.30 do 13.30 ) in ga 
v vrtcu puščajo po 13.30, zaračunamo celodnevni program.

• Starši so dolžni poravnati račun v roku osmih dni po izstavitvi položnice, sicer 
jim Vrtec zaračuna zakonite obresti in sproži postopek za izterjavo skladno z 
zakonom.

PODLAGA: Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Zakon 
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov 
pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev.

PRISTOJNI ORGANI: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
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ŽIVIMO ZDRAVO

Prehrana
Skrb za zdravo prehrano in zdrav način življenja je v obdobju malčka in otroka 
posebnega pomena, ker je to obdobje intenzivnega razvoja. Ob nudenju 
uravnotežene in pestre prehrane otroku privzgajamo ustrezne prehranjevalne 
navade. V Vrtcu Koper je prehrana otrok usklajena s priporočili zdravega 
prehranjevanja, pri čemer sledimo »Nacionalnemu programu prehranske 
politike« in »Smernicam zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah«. Pripravljeni obroki so sestavljeni iz vseh skupin živil, kar zagotavlja 
zdrav razvoj in rast otroka. S pestro ponudbo sezonskega sadja in zelenjave 
pomembno prispevamo h kvaliteti uravnotežene in zdrave prehrane. Z 
raznolikostjo prehrane se otrok navaja na različne nove okuse. Hrano nabavljamo 
dnevno, tako da se zaradi skladiščenja ne izgublja biološka vrednost svežih živil. 
V času bivanja v vrtcu otrokom nudimo zadostne količine pijač: čaja, sadnega 
soka in predvsem vode.

Pri posebnih dogodkih izpostavimo razlog praznovanja (npr. rojstni dan). Pri 
tem ne potrebujemo nobenih materialnih dobrin, posebne hrane ali pijače, ki 
bi jo prinesli starši (v skladu s priporočili »Resolucije o nacionalnem programu o 
prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025«). Pri praznovanju rojstnih 
dni krepimo socialne vezi, spodbujamo pozitivna čustva in izkazovanje pozornosti 
v medsebojnih odnosih. Slavljenca vpletamo v celodnevne dejavnosti, ki dajo 
dnevu in otroku prav posebno vrednost.

Prizadevamo si, da postane zdrava prehrana del vsakdanjika vseh nas in naših 
otrok. Dobre navade in znanje o prehrani bodo tako dragocena popotnica k 
zdravemu načinu življenja.

Sklad Vrtca Koper

Sklad vrtca skrbi za pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin. Omogoča 
tudi nakup nadstandardne opreme in pripomočkov ter izvajanje obogatitvenih 
in nadstandardnih dejavnosti za vse otroke. Sredstva pridobiva iz prispevkov 
staršev, fizičnih in pravnih oseb, donacij, prihodkov od zbiralnih akcij, dobrodelnih 
prireditev, donacij v višini do 0,3% posameznega rezidenta iz namenitve dela 
dohodnine za posamezno leto ter drugih virov.

Delo sklada vodi in usmerja Upravni odbor, ki ga sestavljajo štirje predstavniki 
staršev in trije predstavniki zaposlenih v Vrtcu Koper.
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OTROKOVO ZDRAVJE

Vsakodnevni utrip vrtca vključuje tudi skrb za otrokovo zdravje:
• skrbimo, da so prostori vrtca temeljito očiščeni,
• prostore redno zračimo in skrbimo za njihovo primerno temperaturo,
• skrbimo za lastno osebno higieno, nanjo navajamo tudi otroke,
• v vseh umivalnicah imamo tekoče milo in papirnate brisače,
• medicinska sestra za zobozdravstveno vzgojo obiskuje štiri do šest letne 

otroke in jih seznani s pravilnim umivanjem zob,
• v delavnicah »Zdravstvena vzgoja predšolskih otrok« z medicinsko sestro 

Zdravstvenega doma Koper, otroci drugega starostnega obdobja preko lastne 
izkušnje doživljajo celostno skrb za svoje zdravje,

• otroci drugega starostnega obdobja si dnevno umivajo zobe,
• vsakodnevno gibanje, predvsem na svežem zraku v naravi, pomaga pri  

krepitvi zdravja otrok.

Ko otrok v vrtcu zboli (povišana telesna temperatura, driska, bruhanje, izpuščaji..) 
pokličemo starše, da ga odpeljejo v domačo oskrbo.

Zdravil v vrtcu ne dajemo, razen tistih, ki so za otroka življenjskega pomena, za 
kar imamo potrdilo zdravnika.

V primeru poškodbe nudimo prvo pomoč in po potrebi pokličemo starše, da 
otroka odpeljejo k zdravniku.

Dejavnosti s področja prehrane in zdravstveno higienskega režima predstavljajo 
skupek prizadevanj vseh zaposlenih in staršev za zdrav način življenja, krepitev 
in ohranjanje zdravja ter spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

Publikacija Vrtca Koper
Pripravili in uredili:
Alenka Rušt, univ. dipl. soc. ped., ravnateljica
Maja Knific, dipl. med. sestra, organizatorka ZHR in prehrane
Mitja Močnik, uni. dipl. inž. živ. tehnolog, organizator ZHR in prehrane
Kristina Vidali, univ. dipl. soc. ped., pomočnica ravnateljice
Alma Šturman, dipl. vzg. pred. otrok, pomočnica ravnateljice 
Likovna oprema: otroške risbe
Naklada: 1.200 izvodov
Tisk: Antus Jesenice, julij 2022
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