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Naš vrtec je prijetna hiška,  

tam je Muca in Sapramiška, 

včasih pa Pekarna Mišmaš,  

nastopam v oddaji Pokaži kaj znaš. 

 

V vrtcu je druga mama doma, 

ki me razvaja in rada ima, 

ki mi usmerja vsak moj korak,  

da jaz postanem pravi junak. 

 

Ni-na-na-na-na, ni-na-ni-ni, 

ni-na-na-na-na, ni-na-ni-ni,  

ko pa se v vrtcu vse umiri, 

takrat pa naš malček,.... 

....psssssst..... mirno zaspi.  

 

Naj bo zima, al, poletje,  

v vrtcu čutim jaz zavetje,  

naj jesen bo, al, pomlad, 

jaz v vrtec hodim rad.  

 
(Marina Šinigoj in Mateja Šimac) 

  

(avtorska himna Vrtca Dornberk in Vrtca Prvačina) 
 

 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMsP29_uzVAhVIaRQKHS6kDnkQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/yellow-balloon-clipart&psig=AFQjCNFfqaikh1wK2C5L9ImF7Q8MIfs-mg&ust=1503564514051715
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiT-cvp_uzVAhXI1RQKHXCACvwQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/green-balloon-clipart&psig=AFQjCNFpHUXl8YsIomDXlqy4O9ygRJJflw&ust=1503565153261964
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiT-cvp_uzVAhXI1RQKHXCACvwQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/green-balloon-clipart&psig=AFQjCNFpHUXl8YsIomDXlqy4O9ygRJJflw&ust=1503565153261964
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMsP29_uzVAhVIaRQKHS6kDnkQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/yellow-balloon-clipart&psig=AFQjCNFfqaikh1wK2C5L9ImF7Q8MIfs-mg&ust=1503564514051715
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VRTEC SE PREDSTAVI   

 

 PODATKI  O  VRTCU  

Vrtec deluje v okviru javnega zavoda OŠ Dornberk in ima dve enoti:  

Vrtec Dornberk in Vrtec Prvačina.  

Ustanoviteljica je MO Nova Gorica. Upravlja ga ravnateljica in Svet javnega zavoda OŠ Dornberk.  

 

 

Ravnateljica 

 

Dragica Vidmar 

 

 

05 301 91 02 

031 703 278 

 

Vrtec Dornberk 

 

Marjana Turk, 

pomočnica ravnateljice za vrtec  

(marjana.turk@os-dornberk.si) 

05/301 91 04 

051 237 705 

 

Vrtec Prvačina 

Monika Uršič, 

vodja enote  

(monika.ursic@os-dornberk.si) 

05/301 63 20 

041 204 595 

 

Tajništvo 

 

Karmen Čuk,  

poslovna sekretarka  

 

05/301 91 00 

 

Računovodstvo 

 

Vanja Kavčič 

Dajana Belingar 

 

05/301 91 11 

 

Svetovalna služba 

 

Ksenija Leban, 

Hana Zega, psihologinji 

 

05/301 91 12 

Pomočnica 

ravnateljice 

 

Irena Humar Kobal 

 

05/301 91 03 

031 724 080 

Faks 
05/301 91 09 

E naslov 
os.dornberk@guest.arnes.si  

Spletna stran 
http://www.os-dornberk.si/  

mailto:os.dornberk@guest.arnes.si
http://www.os-dornberk.si/
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ŠTEVILO OTROK IN ODDELKOV   

V obeh enotah vrtca so zajeti otroci iz vasi Prvačina in Dornberk ter  pripadajočih zaselkov. 
Razdeljeni so v sedem skupin od 1. do 6. leta starosti. 

 

VRTEC ŠT. OTROK ODDELKI 

VRTEC DORNBERK 66 4 

VRTEC PRVAČINA 52 3 

 

 RAZPORED OTROK IN KADRA PO ENOTAH VRTCA 
 

VRTEC DORNBERK 

SKUPINA STAROST VZGOJITELJICA VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH 
OTROK - POMOČNICA 

VZGOJITELJICE 

  

5 - 6 let 

 

ŠPELA KOSMAČ 

spela.kosmac@os-dornberk.si 

 

POLONA MIHELJ 

polona.mihelj@os-dornberk.si 

  

3 - 4 let 

 

MARJANA TURK 

marjana.turk@os-dornberk.si 

 

ORNELA NIKIĆ in VESNA 
FERFOLJA 

ornela.nikic@os-dornberk.si  

vesna.ferfolja@os-dornberk.si 

 

 

2 - 4 leta 

 

KAJA JOGAN 

kaja.jogan@os-dornberk.si 

 

RADMILA SLADOJEVIĆ 

radmila.sladojevic@os-
dornberk.si 

 

 

1 - 2 leti 

 

KSENIJA BIRSA 

ksenija.birsa@os-dornberk.si 

 

SANDRA JUŠIČ 

sandra.jusic@os-dornberk.si 

 

  

mailto:nikic@os-dornberk.si
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VRTEC PRVAČINA 

SKUPINA STAROST VZGOJITELJICA VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH 
OTROK - POMOČNICA 

VZGOJITELJICE 

 

 

4 - 6 let 

 

MONIKA URŠIČ 

monika.ursic@os-dornberk.si 

 

MARINA ŠINIGOJ 

marina.sinigoj@os-dornberk.si 

 

 

3 - 4 leta 

 

ALENKA KLAVŽAR 

alenka.klavzar@os-dornberk.si 

 

MOJCA TRAMPUŽ 

mojca.trampuz@os-dornberk.si 

 

 

1 - 3 leta 

 

TJAŠA BATISTIČ 

tjasa.batistic@os-dornberk.si 

 

BOJANA GULIČ 

bojana.gulic@os-dornberk.si 

 

Hišniška in vzdrževalna dela v obeh vrtcih opravljata Silvan Berce in Borut Skomina.  

Za čistočo skrbita  Neda Peršolja (Vrtec Prvačina) in Danijela Vodopivec (Vrtec Dornberk). 

Obroke hrane pripravljajo v centralni kuhinji v OŠ Dornberku. 

 

 PROGRAMI GLEDE NA VRSTO IN TRAJANJE 

 

Izvajamo programe za naslednja starostna obdobja:  

 

 I. starostno obdobje 

 oddelki od 1 do 3 let 

 

 II. starostno obdobje 

 oddelki od 3 do 4 leta 

 oddelki od 4 do 5 let 

 oddelki od 5 do 6 let 

 

 kombinirani oddelki (otroci I. in II. starostnega 
obdobja) 
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V vrtcu izvajamo dnevni in poldnevni program. 

Dnevni program - traja od šest do največ devet ur dnevno. Otrokom nudimo vzgojne dejavnosti, 

postrežemo z jutranjo malico, kosilom in popoldansko malico. V popoldanskem času se poleg 
počitka organizirajo tudi umirjene dejavnosti pod vodstvom vzgojiteljic predšolskih otrok - pomočnic 
vzgojiteljic. 

Poldnevni program - traja od štiri do šest ur in poteka dopoldne. Program vsebuje vzgojne 

dejavnosti in hrano v celoti. Starši, ki ste vpisali otroka v poldnevni program, imate možnost 
zaprositi za poldnevni program brez kosila. Pri ceni se odbije strošek kosila. Program vsebuje 

vzgojne dejavnosti in jutranjo malico.  

 

 POSLOVANJE VRTCA 

Vrtca poslujeta ob delavnikih. Odpreta se ob 6.30. Vrtec Prvačina posluje do 16.00, vrtec Dornberk 
pa do 16.15.  

 

V predprazničnih dneh in med počitnicami ugotavljamo zmanjšane potrebe po varstvu. Ko je 
prijavljenih več kot 5 otrok iz obeh enot vrtca, organiziramo varstvo v eni enoti. V primeru, da je 
prijavljenih manj kot 5 otrok, vrtec ne posluje. Za nujne primere se za varstvo dogovorimo s 
Centralnim vrtcem v Novi Gorici. Starši svojo potrebo po varstvu javite vzgojiteljici. 

Med poletnimi počitnicami bo predvidoma  
večino časa obratoval vrtec v Prvačini. 

Ob sobotah in nedeljah ter med državnimi 
prazniki je vrtec zaprt. 
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 PRIHODI IN ODHODI OTROK 

Starši morate otroka prevzeti v času, ki ga določa program, v katerega je otrok vpisan. 

Otroke morajo na poti v vrtec in domov spremljati polnoletne osebe, ki jih pisno navedete. 

Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, če to pisno odobrijo starši ali skrbniki otroka. 

Starše prosimo, da upoštevate poslovni čas vrtca. Otroka v vrtec pripeljite do 8.30, da lahko 
poskrbimo za nemoteno prehrano otrok. Vrata vrtca so zaradi varnosti otrok zaklenjena od 8.30 do 
12.15 in od 13.00 do 14.30. Skupine se zjutraj do 8.00 ure in po 15. uri, zaradi organizacije dela, 
združujejo. 

Novost, ki jo letos v vrtcu uvajamo je ta, da staršem priporočamo, naj v vrtec ne vstopajo. Starši 
pri vratih pozvonijo in otroka oddajo/prevzamejo pri vhodu v vrtec. V nasprotnem primeru starši 
vstopajo z zaščitno masko in se držijo ostalih higienskih priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja 
virusa. 

Celotna higienska priporočila za vrtce za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, ki jih je izdal NIJZ, 
si lahko preberete na povezavi: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_priporocila_za_vrtce_za_prepreceva
nje_sirjenja_sars-cov-
2_priporocila_za_obdobje_ko_se_v_drzavi_pojavljajo_posamicni_primeri_covid-19.pdf 

 

V kolikor obstaja sum, da ima otrok bolezen, ki ogroža zdravje ostalih otrok, ste se starši dolžni 
posvetovati s pediatrom.  V vrtec pripeljite zdravega otroka. 

 

 

   

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_priporocila_za_vrtce_za_preprecevanje_sirjenja_sars-cov-2_priporocila_za_obdobje_ko_se_v_drzavi_pojavljajo_posamicni_primeri_covid-19.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_priporocila_za_vrtce_za_preprecevanje_sirjenja_sars-cov-2_priporocila_za_obdobje_ko_se_v_drzavi_pojavljajo_posamicni_primeri_covid-19.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_priporocila_za_vrtce_za_preprecevanje_sirjenja_sars-cov-2_priporocila_za_obdobje_ko_se_v_drzavi_pojavljajo_posamicni_primeri_covid-19.pdf
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 PLAČILO VARSTVA PO POTEKU POSLOVNEGA ČASA 

S sklepom MONG o določitvi cen programov v javnih vrtcih v mestni občini Nova Gorica z dne 
21.03.2019 je navedeno: 
V kolikor starši pridejo iskat otroka v vrtec po končanem poslovnem času vrtca oz. po preteku 
otrokovih devetih urah bivanja v vrtcu, se vsaka začetna ura zamude zaračuna staršem po ceni, 
ki znaša 8,00 EUR. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNEVNI RAZPORED DEJAVNOSTI 

 

 6.30 - 8.00 sprejem otrok, igre otrok po dogovoru s strokovno 

delavko, dejavnosti s posamezniki, itd. 

 8.00 - 8.30 igra, jutranje razgibavanje, priprava na malico 

 8.30 - 9.00 dopoldanska malica 

 

9.00 - 11.15 

raznovrstne dejavnosti pod vodstvom vzgojiteljic in 

vzgojiteljic predšolskih otrok- pomočnic vzgojiteljic 

vključno z bivanjem na prostem, s sprehodi in 

opazovanji… 

11.15  - 12.30 priprava na kosilo in kosilo 

 

12.30 - 13.00 

priprava na počitek in umirjanje otrok, ki se pripravljajo 

na spanje; odhajanje otrok, ki so vključeni v poldnevni 

program; čas za mirnejše dejavnosti, ki trajajo za otroke, 

ki ne spijo, do 14.30 

13.00 - 14.30 Počitek 

14.30 - 15.00 popoldanska malica 

15.00– 16.00/16.15 igra in odhajanje domov 
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 VSEBINA VZGOJNEGA DELA 

 

 DEJAVNOSTI Z OTROKI 

Vsakemu otroku bi radi zagotovili osnovno pravico do tistega delčka vzgoje v vrtcu, ki ga za zdravo 
rast in razvoj potrebuje tudi zunaj družine. 

Smo javni vrtec, v katerem pomagamo staršem pri celoviti skrbi za otroke in želimo ustvarjati 
pogoje za  uresničevanje temeljnih nalog: 

 srečno in prijazno otroštvo v stiku z sovrstniki, drugimi in drugačnimi ljudmi, 

 pridobivanje izkušenj v domačem okolju in drugih krajih, 

 omogočamo otrokom iz različnih družin, da razvijajo specifične sposobnosti in nadarjenosti, 

 razgibano življenje v naravi in z naravo, 

 varne pogoje za igro z dobrimi igračami, 

 kakovostno prehrano po smernicah NIJZ.  

Pri delu z otroki bomo sledili načelom, ki so zapisana v Kurikulu. Kurikul vključuje vse dejavnosti, 
interakcije in izkušnje, iz katerih se otrok uči in zajema celoto vzgoje, nege in dejavnikov okolja, ki 
jih je otrok v vrtcu dnevno deležen. 

Neposredno vzgojno delo z otroki izvajajo vzgojiteljice in vzgojiteljice predšolskih otrok - pomočnice 
vzgojiteljic. Dejavnosti otrok po posameznih skupinah bodo odvisne od individualnih letnih delovnih 
načrtov vzgojiteljic, ki izhajajo iz Letnega delovnega načrta vrtca. Vzgojni del Letnega delovnega 
načrta je načrtovan skladno z usmeritvami v programih za predšolske otroke v javnih vrtcih.  

 

 PREDNOSTNA NALOGA –– PORAJAJOčA  SE  PISMENOST  

Prednostna naloga se letos že tretje, predvidoma zadnje, leto nadgrajuje. 

V različnih virih in raziskavah lahko zasledimo, da poteka razvoj pismenosti že od samega 
otrokovega rojstva dalje in da ima nanj velik vpliv tudi predšolsko obdobje. 

Po besedah avtorice Marije Grginič je branje otroku najboljša osnova za razvoj pismenosti, prav 
tako pogovor ob knjigah, opazovanje napisov v okolju, glasno branje v družini, ki naj bi potekalo 
od rojstva, dokler otrok ne začne samostojno brati. Raziskave kažejo, da ti malčki prej 
spregovorijo prvo besedo, imajo obsežnejše besedišče, oblikujejo bolj zapletene izjave in se 
naučijo prej brati. V obdobju porajajoče se pismenosti se otrok pretvarja, da bere in piše ter 
pismenost spoznava na zelo globalen način. V tem obdobju gleda knjigo, ki je obrnjena narobe, 
opazuje ilustracije v njej, lista,…  
Porajajoča pismenost pomeni razvoj otrokove zmožnosti rabe napisane oblike jezika, ki se začne 
razvijati že v obdobju dojenčka/malčka (socialne interakcije, skupna vezana pozornost, simbolno 
sporazumevanje, pogovarjanje) in se nepretrgano nadaljuje v obdobju zgodnjega otroštva.  
 
V vrtcu se bomo trudili zagotavljati spodbudne predbralne in predpisalne dejavnosti v skladu z 
njihovimi razvojnimi značilnostmi ob upoštevanju individualnih potreb, interesov in okolja, iz 
katerega izhajajo.  
Poudarek bo na igrivem spoznavanju jezika, razvoju govora in interesa za branje ter razvoju 
pozitivnega odnosa do branja in knjig. Otroke bomo navajali na uporabo knjižnega in neknjižnega 
gradiva ter različnih medijev. 
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Skozi simbolno igro  bodo otroci razvijali vedenje o pismenosti, odkrivali njen pomen, njeno rabo 
pa povezovali z vsakodnevnimi dogodki v realnih okoliščinah (pretvarjanje, da uporabljajo 
nakupovalni seznam v trgovini, uporaba denarja v trgovini, pisanje recepta pri zdravniku, branje 
zgodbice za umiritev lutki,…). Simbolna igra je dejavnost, kjer si otroci razvijajo komunikacijske 
zmožnosti, mišljenje, ustvarjalnost, spretnost reševanja problemov in ne razmišljajo o tem, da je 
to za njih učenje.  
 
Pomembno je tudi, da je otrok v komunikacijskem procesu aktivno soudeležen. Zato mu dajmo 
možnost, da sam začne pripoved, pogovor, da nam postavlja vprašanja. 

 

 

 

 

 

 

DRUGE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI 

GLEDALIŠKE PREDSTAVE, GLASBENI NASTOPI, LIKOVNE DELAVNICE 

Ker trenutna situacija odsvetuje vključevanje oseb izven zavoda, smo se s sodelavkami odločile, 
da bomo v letošnjem vrtčevskem letu organizirale gledališko skupino. Načrtujemo tri dramske 
uprizoritve za otroke obeh vrtcev in sicer; prvo ob tednu otroka, drugo v decembru in tretjo v 
pomladnih mesecih.  
  
BRALNE URICE IN PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA 

Tudi v tem šolskem letu bomo nadaljevali s knjižno vzgojo. Otroci  v obeh enotah vrtca si bodo 
izposojali knjige iz šolske knjižnice. V kolikor ne bo mogoč obisk knjižnice, bomo knjižničarko v 
vrtec povabili. Če bo mogoče, bodo otroci iz Vrtca Prvačina  obiskali podružnično knjižnico 
Franceta Bevka. Z otroki bomo spoznavali pravljice in zgodbe. Otroci starejših skupin bodo 
zgodbice po željah tudi pripovedovali in sodelovali v programu Predšolske bralne značke. 
Spodbujali bomo predstavitev slikanic, ki jih boste doma starši prebrali otrokom. Kljub trenutni 
situaciji načrtujemo medgeneracijsko povezovanje. Osnovnošolci, ki bodo želeli otrokom v vrtcu 
prebirati knjige, bodo le-to izvedli na atriju oziroma na igrišču. Ob koncu leta bo za predšolske 
otroke potekala slavnostna prireditev s podelitvijo priznanj. 
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ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
Otrok preko gibanja telesa zaznava okolico, prostor, čas, svoje telo in gibalne sposobnosti.  
Razvija tudi koordinacijo telesa, ravnotežje, fino motoriko, moč, hitrost in vztrajnost. Spoznava 
različne položaje svojega telesa in odnose med deli telesa. Prav zaradi tega mu moramo 
omogočiti veliko gibanja. Športne urice bo za otroke iz Vrtca Dornberk izvajal učitelj športne 
vzgoje Marko Vovk. Športni učitelj Aljoša Bratina pa bo gibalne urice izvajal v telovadnici Vrtca 
Prvačina. Otroci iz Vrtca Dornberk bodo za gibanje koristili športno dvorano Čukla. Vrtec Prvačina 
ima svojo, s športnimi rekviziti, bogato opremljeno telovadnico.  
 
MNOŽIČNI TEK ZA OTROKE  

Pod okriljem Atletske zveze Slovenije (AZS) bomo tudi letos, 23. 9. 2020 sodelovali na množičnem 
teku otrok. Akcija spodbuja otroke k prvim atletskim korakom in želi ozavestiti sodelujoče o pomenu 
zdravega načina življenja. 
 
SODELOVANJE Z GASILCI 
bo potekalo oktobra, v mesecu požarne varnosti. Dogovorili se bomo ali bodo gasilci PDG 
Dornberk, upoštevajoč priporočila NIJZ, dovolili ogled gasilskega doma oziroma ali se bodo z 
vozili pripeljali na igrišče pred Vrtec Prvačina. Vsekakor pa bodo otroci z likovnimi izdelki 
sodelovali na temo Kdor za požarno varnost poskrbi, je v prostem času brez skrbi. Izdelki 
bodo razstavljeni na matični šoli. 
 
TEDEN OTROKA  

V okviru tedna otroka, od 5. do 9. oktobra 2020, bomo dejavnosti v vrtcu obogatili z vsebinami in 
dejavnostmi, ki se navezujejo na letošnjo temo »Odgovor je pogovor«. Predvidena je dramska 
igra strokovnih delavk – Nagajivo jabolko.  
 
MALI SONČEK 
Program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz 
štirih stopenj. 

 Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti 

 Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti 

 Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti 

 Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti 
Namen programa je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi 
gibalnimi/športnimi vsebinami. Mali sonček bo vsakega otroka nagradil z nalepko za vsako 
opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem (diploma). 
PLAVALNI TEČAJ  

V sodelovanju s Športno zvezo Nova Gorica 
bomo za predšolske otroke obeh enot vrtca, 
organizirali enotedenski plavalni tečaj v 
Športnem parku Nova Gorica. Potekal bo od 
16. 11. do 20. 11. 2020.  
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NOČ V VRTCU 
Glede na vsakoletne pozitivne odzive, tudi v letošnjem letu, v 
drugi polovici leta, načrtujemo izvedbo nočitve v vrtcu, ki se 
ga bodo po želji udeležili otroci iz skupine Sončki, Modri in 
Rdeči baloni. Nočitev bo za vsako skupino potekala ločeno. 
 
ZELENI NAHRBTNIK (ZPMS) 
Osnovni namen in cilj projekta je motivirati predšolske otroke, 
da sami razmišljajo o naravi in okolju v katerem živijo; da 
skozi igro, in svoji stopnji razumevanja primerno, spoznavajo 
okoljevarstvene probleme, nanje opozarjajo in iščejo rešitve. 
Zeleni nahrbtnik potuje od vrtca do vrtca po vsej goriški, kjer 
sodelujoči v dnevnik aktivnosti zapisujejo zanimive dejavnosti 
in dogodke, ki se izvajajo v času obiska. V projektu sodelujejo 
vse skupine obeh enot vrtca. Lanskoletni zaključek na gradu 
Kromberk je bil zaradi COVID-a odpovedan. V kolikor bo v 
juniju 2021 organiziran, se ga bodo udeležili otroci iz skupine 
Rdeči in Modri baloni ter Sončki. 
 
VOŽNJA Z VLAKOM   

Starejšim otrokom bo, z dovoljenjem staršev, omogočena 
izkušnjo vožnje z vlakom. Glede na vozni red, se bomo 
predvidoma popeljali do Štanjela in nazaj. Tudi ta 
obogatitvena dejavnost je predvidena v pomladanskih 
mesecih, če nam bodo priporočila NIJZ to dopuščala. 
 
ZDRAVSTVENO VZGOJNA DELAVNICA ZA PREDŠOLSKE 
OTROKE:  

Namen programa vzgoje za zdravje za predšolske otroke je 
vključiti vsebine zdravega načina življenja v vzgojno 
izobraževalno delo v vrtcu. Vsebine se dotikajo ključnih tem 
zdravega načina življenja in zdravih navad predšolskih otrok. 
V sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja, zdravstvenega 
doma Nova Gorica, bodo zunanje sodelavke v ponedeljek, 18. 
1. 2021 ob 9.30, v obeh vrtcih izpeljale delavnico: 
»Raziskujmo človeško telo«. 
 
E-HIŠA, novogoriška hiša poskusov 

Predšolski otroci bodo na zanimiv in presenetljiv način spoznali naravoslovne pojave. V 
delavnicah za predšolske otroke zunanji sodelavci, ustvarjajo pogoje, kjer lahko vrtčevski otroci s 
pomočjo uporabe svojih čutil spoznajo naravoslovne pojave ter spoznajo, da je znanost lahko 
zabavna. Obisk v vrtcu načrtujemo v decembru. 
 
MALE OLIMPIJSKE IGRE Nove Gorice organizira ŠD Sonček. V kolikor bo dogodek organiziran, 

predvidoma zadnji petek v maju 2021, se ga bodo, na travniku pred MONG, udeležili otroci iz 
skupine Rdeči baloni, Modri baloni in Sončki.  
 
ZOBKOPALČEK VENČESLAV 

Prvič letos se bo preko zobne preventive odvijal tudi projekt, kjer bo figura oz. igrača/lutka palček 
potovala po različnih vrtcih. Zobkopalček bo svojo pot začel v Vrtcu Prvačina, nato v Vrtcu 
Dornberk in nadaljeval pot po goriških vrtcih. Palček spodbuja otroke k pravilnemu umivanju zob 
in pravilni ustni higieni. Skupaj z palčkom bo potoval tudi dnevnik, v katerega bomo v skupini 
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skupaj, pisno in slikovno, zabeležili doživljaje z njim. 
 
TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH 

Omenjeni projekt je razpisalo Ministrstvo za infrastrukturo s podizvajalci. Vanj smo letos vključeni 
prvič. Sodelovale bodo vse skupine iz obeh enot vrtca. S projektom želimo prispevati k 
spreminjanju potovalnih navad vrtčevskih otrok in njihovih bližnjih 
ter  posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtca. Na 
ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k 
spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja. Izvedli 
bomo igro Beli zajček, katere cilj je očistiti zajčkov kožušček. Namen 
igre je otroke in njihove starše spodbuditi, da prihajajo v vrtec na čim 
bolj trajnosten način: peš, s kolesom, s skirojem, s poganjalčkom,… 
 
GOZDNI VRTEC 

Glede na to, da sta naši vasi, tako Dornberk kot Prvačina, obdani s 
čudovito naravo, smo letos iskali projekt, kjer bi to danost lahko 
izkoristili. Priključili smo se Mreži gozdnih vrtcev in šol, ki deluje pod 
okriljem Inštituta za gozdno pedagogiko. Gozd je prostor, kjer delamo 
v sozvočju z naravo gozda in naravo otrok. Vse bolj tudi spoznavamo, 
da učenje v naravi skriva v sebi nekaj več – našim otrokom ne 
omogoča samo doživljanja narave, ampak tudi pozitivno doživljanje 
samih sebe in svojih prijateljev. Otroci v gozdu ne krepijo samo znanj 
s področja narave, matematike, slovenščine, ampak vsak otrok na 
najboljši možni način razvija svoje individualne sposobnosti. Krepi se 
tudi skupina in socialne vezi med otroki. Poleg navedenega bomo z 
omenjenim projektom zadostili smernicam NIJZ, ki priporočajo veliko 
bivanja zunaj. 
 
SAY HELLO TO THE WORLD in POMAHAJMO PO SLOVENIJI 

Projekt »Pomahajmo v svet« je mednarodni projekt, preko katerega 

se otroci v vrtcih med seboj povezujemo preko video omrežja, kjer se 

lahko v živo vidijo, si pomahajo in naučijo prvih tujih besed. Velik 

poudarek je namenjen predvsem spoznavanju kultur, običajev in 

načina življenja. Otroci si lahko pokažejo kako se igrajo, kakšne 

pesmi pojejo, v kakšnem okolju živijo, kakšno hrano jedo, kakšen 

jezik govorijo, itd. Namen projekta je, da otroke preko različnih, njim zanimivih dejavnosti 

motiviramo in jih tako navajamo na rahljanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače 

mislečih, do tujcev, do ljudi s posebnimi potrebami, do starejših, itd. V projekt Say hello to the 

world so se vključili otroci iz skupine Sončki z vzgojiteljico Moniko Uršič in vzgoniteljico 

predšolskih otrok – pomočnico vzgojiteljice Marino Šinigoj. 

Projekt »Pomahajmo po Sloveniji« je podprojekt prej omenjenemu mednarodnemu projektu in je 
namenjen otrokom nižje starostne skupine (do 4 let). Vrtci po Sloveniji se povezujejo preko video 
klica. V projekt »Pomahajmo po Sloveniji« sta se vključili dve skupini in sicer Modri baloni z 
vzgojiteljico Marjano Turk in vzgojiteljicama predšolskih otrok – pomočnicama vzgojiteljice Ornelo 
Nikić in Vesno Ferfolja ter otroci iz skupine Mavrice z vzgojiteljico Alenko Klavžar in vzgojiteljico 
predšolskih otrok – pomočnico vzgojiteljice Mojco Trampuž. Po zaključenem projektu bo vrtec 
pridobil naziv »Strpen vrtec«. 
 
TAČKE POMAGAČKE – terapevtski kužek na obisku. 
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VRTEC V NARAVI 
To je dejavnost, ki jo vrtec izvaja izven kraja bivanja otrok in poteka tri dni. Predšolski otroci v 
naravnem okolju pridobivajo nove izkušnje, ki so potrebne, da se v novih okoljih lažje znajdejo, 
se vanj vključujejo in se postopno osamosvajajo.  
 
V neposrednem stiku z naravo doživljajo njene lepote, jo raziskujejo, pridobivajo konkretne 
izkušnje z živimi bitji in naravnimi pojavi. 
 

Predšolski otroci obeh vrtcev bodo letos bivali na Debelem rtiču in sicer od srede, 17. 3. do 

petka, 19. 3. 2021. Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič 

zagotavlja vse standarde, ki jih NIJZ zahteva v priporočilih za preprečevanje širjenja novega 

koronavirusa.  
 
VARNO S SONCEM 

Namen programa je otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim 
delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. Prispevati 
želimo k znižanju pojavljanja kožnega raka v Sloveniji. Ciljna skupina so predšolski otroci, starši 
in strokovni delavci vrtca, cilj programa pa je vključiti vse vrtce in s samozaščitnim ravnanjem 
seznaniti vse generacije otrok. 
 
SIMBIOZA GIBA 
Simbioza Giba je nacionalni projekt ozaveščanja in spodbujanja k neposredno gibalno športnim 
aktivnostim vseh generacij. Skozi akcijo zagovarjamo, da gibanje pomeni življenje in življenje je 
gibanje, zato je ključnega pomena, da sporočilo o zdravem načinu življenja širimo in krepimo 
zavest o pomenu gibanja za zdravje človeka in kvalitetnejše (katerokoli) življenjsko obdobje. Tudi 
letos načrtujemo veliko gibalnih dejavnosti. V primeru omiljenih priporočil NIJZ, bomo na 
pripravljene aktivnosti, ki jih bomo izvajali zunaj, povabili tudi stare starše.  
 
PRAZNOVANJA  

 praznovanja rojstnih dni otrok v skupinah, 

 praznovanja ob prihodu letnih časov v skupinah, 

 srečanja otrok in staršev so zaenkrat pod vprašajem. V kolikor bo epidemiološka slika 
ugodnejša, bomo izpeljale jesensko, pomladansko in zaključno srečanje s starši po 
skupinah, 

 prireditve ob tednu otroka, ki letos potekal na temo: »Odgovor je pogovor«, 

 praznovanja »Veseli december«  

 pustovanje, 

 obeležitev slovenskega kulturnega praznika, 

 sodelovanje na krajevnih in javnih prireditvah v osnovni šoli, v kolikor bodo organizirana. 

 

ZDRAVNIŠKI PREGLED 

Pred vstopom v vrtec morajo otroci opraviti zdravniški pregled pri pediatru. Zdravniško 
potrdilo je potrebno dostaviti pred vključitvijo otroka v vrtec. 
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SODELOVANJE S STARŠI 

 

Sodelovanje staršev z vrtcem omogoča boljše obojestransko spoznavanje, boljše poznavanje 
otroka in njegovih potreb in s tem uspešnejšo vzgojo otroka. Prvo tesnejše sodelovanje je potrebno 
pri uvajanju otroka v vrtec. Staršem pomagamo z nasveti in jim omogočimo krajše bivanje z 
otrokom v vrtcu v času, ko se privaja. 

Sodelovanje s starši bo potekalo v obliki formalnih in neformalnih oblik, o dogajanju v vrtcu vas 
bomo obveščali preko obvestil na oglasnih deskah, po aplikaciji eAsistent, vrtčevska spletna stan 
pa je namenjena stalnemu obveščanju staršev o tem, katere dejavnosti potekajo, kako poteka 
življenje v oddelku ipd.  

 

 RODITELJSKI SESTANKI 

Na uvodnem roditeljskem sestanku, ki bo letos potekal ločeno po skupinah; izveden bo zunaj na 
atriju/igrišču, starši dobite splošne informacije o oddelku, strokovne delavke predstavijo program 
dela,…Starši se seznanite z razvojnimi značilnostmi starostnega obdobja otrok, spremembami v 
strukturi oddelka v prihodnosti in podobno 

Roditeljski sestanki bodo organizirani glede na sprotne potrebe tako s strani staršev kot 
pedagoških delavcev. Roditeljski sestanek načrtujemo pred odhodom predšolskih otrok na 
letovanje in glede na želje staršev tudi pred udeležbo na plavalnem tečaju.  

 

 GOVORILNE URE 

Popoldanske govorilne ure bodo letos potekale nekoliko drugače. Ko bodo starši izrazili potrebo 
po poglobljenem pogovoru o otroku ali bomo strokovne delavke opazile, da je pogovor potreben, 
se bomo srečali bodisi zunaj ali v vrtcu (upoštevajoč vsa priporočila NIJZ), priporočena je tudi 
komunikacija preko video klica. V dobro naših otrok je priporočljivo, da med strokovnimi delavci in 
starši poteka aktivna komunikacija. 
 
Novost, ki jo letos v vrtcu uvajamo je tudi ta, da staršem priporočamo, naj v vrtec ne vstopajo, če 
ni potrebno. Starši pri vratih pozvonijo in otroka oddajo/prevzamejo pri vhodu v vrtec. V 
nasprotnem primeru starši vstopajo z zaščitno masko in se držijo ostalih higienskih priporočil 
NIJZ za preprečevanje širjenja virusa. 

 

Starši se lahko pogovorite o otroku tudi ob prihodu ali odhodu otroka iz vrtca, a le, če s tem ne 

motite poteka dela v skupini. 

Poglobljen pogovor o otroku je mogoč le v času, ki je temu namenjen. 

 

 SPLETNA STRAN VRTCA:  www.os-dornberk.si/vrtec 

 

Na spletni strani so vam dostopne vse informacije in obrazci za tiskanje. O življenju in delu v vrtcu 
ter o vseh tekočih zadevah, boste obveščeni tudi preko e-Asistenta. 

http://www.os-dornberk.si/
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 SVET STARŠEV IN SVET ZAVODA 

Starši iz vsakega oddelka izvolite svoje predstavnike v Svet staršev. En predstavnik staršev 
zastopa starše vrtca v Svetu zavoda. Tako imate starši možnost, da se vključite v delo vrtca in 
celotnega zavoda. 

 

 

 

 

 

  

 
VRTEC DORNBERK  
 

VRTEC PRVAČINA 

Rdeči baloni: Sanja Ribolica Kavčič 

Modri baloni: Tjaša Harej Pavlica 

Rumeni baloni: Vesna Rajšp 

Zeleni baloni: Danijel Cotič 

Sončki: Valentina Krašna 

Mavrice: Danijela Tišma 

Zvezdice: Tina Zupančič 
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PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV IN OTROK 

 (določene v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih) 

 

Pravice otrok 

Konvencija o otrokovih pravicah je temeljni dokument, ki uravnava naše delo z otroki:  

 med otroki ne delamo razlik glede na raso, barvo, spol, vero, politično in drugo 
prepričanje, narodno, etično ali družbeno poreklo, premoženje, rojstvo ali kakršenkoli drug 
položaj otroka, njegovih staršev ali zakonitega skrbnika,  

 vsem otrokom zagotavljamo enake možnosti pri dejavnostih, ki potekajo v okviru 
standardnega programa vrtca,  

 upoštevamo individualne in skupinske razlike med otroki in oblikujemo pogoje za izražanje 
le-teh, pravico do izbire in drugačnosti,  

 vzgojno delo z otroki načrtujemo na znanju in razumevanju otrokovega razvoja v 
določenem starostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka,  

 otroka varujemo pred telesnim in verbalnim nasiljem drugih otrok in odraslih,  

 zagotavljamo varno, razumevajočo in spodbudno okolje za otrokov telesni, duševni in 
socialni razvoj in na osnovi pozitivnih čustvenih, spoznavnih in socialnih izkušenj za 
njegovo popolno zaupanje vase.  

Starši imate pravico:  

 do vpogleda v programe za predšolske otroke (Kurikul),  

 do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu, 

 do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov, 

 do postopnega uvajanja otroka v vrtec, 

 do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku, 

 do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini. 

Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v 

strokovno avtonomnost vrtca.  

Obveznosti staršev so:  

 da sprejmejo strokovne usmeritve javnega vrtca (vsebinske, organizacijske, 

prehrambene),  

 da se seznanijo z organiziranostjo in z delavci vrtca,  

 da sodelujejo z delavci vrtca v dobro otroka in kakovosti programov,  

 da spoštujejo osebno integriteto strokovnih delavk/delavcev in drugih 

delavk/delavcev vrtca,  

 da podpišejo pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in 
vrtca, 

 da redno izpolnjujejo vse obveznosti (plačevanje oskrbnine …) 
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DOBRO JE VEDETI 

 

 VPIS V VRTEC  

Mestna Občina Nova Gorica vsako leto znova določi rok za vpis v vrtec (pomladni meseci). O vpisu 
za naslednje šolsko leto vas bomo pravočasno obvestili. Vpisne obrazce lahko dobite v obeh 
enotah vrtca in v tajništvu šole, lahko pa si jo tudi natisnete s spletne strani vrtca. Izpolnjene vpisne 
liste oddate v tajništvo šole. Prepozno prispele vpisnice bomo upoštevali le, če bodo v oddelkih še 
prosta mesta. Prednost pri vključitvi v program vrtca imajo tisti otroci, ki se bodo prej vključili v 
program, ne glede na datum vpisa v vrtec. V kolikor starši ne pripeljejo otroka v vrtec na dogovorjeni 
datum in hkrati otrokove odsotnosti pisno ne sporočijo vrtcu najkasneje 8 dni pred dogovorjeno 
vključitvijo skladno s pogodbo, se staršem zaračunajo stroški mesečnega programa brez živil 
(Sklep Št. 602-16/2010 MS MONG). 

Upoštevajte, da je starostni pogoj za sprejem otroka v vrtec starost otroka 1 leto oziroma 
dopolnjenih najmanj 11 mesecev (20. člen Zakona o vrtcih, Ur.l.RS, št.25/08). 

Starši vpišete otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 31. 
avgusta naslednjega leta. Ob vpisu otroka se 
starši z računovodstvom OŠ Dornberk, pisno 
dogovorite o načinu plačila (položnica, 
trajnik).  

 

 POSTOPNO UVAJANJE  

 

Otroci, ki v vrtec prihajajo prvič, imajo 
možnost postopnega uvajanja. Tako starši 
otroku omogočite manj stresno prilagajanje 
na nov način bivanja. Po sedanjih priporočilih 
NIJZ ste starši, ob uvajanju, lahko prisotni v 
vrtcu. Dosledno morate izvajati vse higienske 
ukrepe in v igralnicah uporabljati zaščitno 
masko ter vanje vstopati preobuti. Vzgojiteljica starše in otroke razporedi v več skupin; največ dva 
starša v igralnici, ki dnevno prihajate v različnem časovnem zaporedju. Uvajanje bo potekalo od 
1.9. dalje, okvirno teden dni. Prav je, da to pravico, ki je hkrati tudi dolžnost staršev, izkoristite, saj 
mu tako omogočite manj stresno prilagajanje na nov način bivanja. Pred uvajanjem navežite stik z 
otrokovo vzgojiteljico in pomočnico. Postopno uvajanje lahko začnete z dnem, ko je otrok vpisan v 
vrtec. Otrok bo najlaže prenesel  vašo odsotnost, če bo sprva kratkotrajna. Prvi dan otroka uvajate 
tako, da ostanete z njim kako uro v skupini, drugi dan ga pustite v vrtcu približno eno uro, tretji dan 
čas postopno podaljšajte. Prve dni ga v vrtcu ne pustite spati.  

Pri uvajanju je pomembno, da otrok čuti, da ga starši prepuščajo zaupanja vredni osebi in ne tujcu. 
To pa pomeni, da morajo starši zaupati strokovnim delavkam in biti pripravljeni na oddajo otroka v 
vrtec. Upoštevanje želja in potreb staršev ter prepoznavanje njihovih stisk je temelj za vzpostavitev 
zaupanja staršev do strokovnih delavcev vrtca. 
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 ZNIŽANJE STROŠKOV MED ODSOTNOSTJO 

Po sklepu Mestne občine Nova Gorica (5. 4. 2011) se v primeru odsotnosti otroka cena programa 
zniža za stroške neporabljenih živil le, če starši odsotnost otroka vrtcu sporočijo do 8. ure.  

 

ODSOTNOST ZARADI BOLEZNI 

Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca, ste starši oproščeni plačila vrtca za vsak obračunski dan, 
ki presega 10 zaporednih obračunskih dni odsotnosti otroka. Mestna občina Nova Gorica 
sofinancira plačilo staršev za največ 60 obračunskih dni v koledarskem letu, in sicer pod 
naslednjimi pogoji: po koriščenju sofinanciranja 30 obračunskih dni, se sofinanciranje lahko 
izjemoma odobri še za nadaljnjih 30 obračunskih dni v koledarskem letu, po predhodnem soglasju 
uprave vrtca in sicer pod pogojem, da za izbrano obdobje in izbrano enoto vrtca ni izražen interes 
po vključitvi drugih otrok. 

 

Če je v vrtec vključenih več otrok iz ene družine, je olajšavo mogoče uveljavljati le za najstarejšega 
otroka. Starši morate imeti ob uveljavljanju te olajšave poravnane vse obveznosti do vrtca. Vlogo 
za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom starši oddate najkasneje v roku 5 
zaporednih obračunskih dni od zaključka odsotnosti. 

 

 VRTEC POLETI - ZAČASNI IZPIS 

V poletnem času lahko starši začasno izpišete otroka iz vrtca, tako rezervirate mesto v vrtcu.  

  

Mestna občina Nova Gorica omogoča financiranje začasnega izpisa v poletnih mesecih, in sicer 
za izbranih najmanj 10 in največ 44 zaporednih obračunskih dni v obdobju od 1. julija do 
31. avgusta, ki se lahko koristi v enem ali dveh sklopih. 

 

Med začasnim izpisom plačajo starši 50 % dohodkovnega razreda, določenega na podlagi Zakona 
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Starši so začasni izpis dolžni napovedati pristojni upravi 
vrtca v pisni obliki, najmanj v roku 5 delovnih dni pred prvim dnem odsotnosti otroka. Olajšave 
začasnega izpisa ne morejo koristiti starši za šoloobvezne otroke, ki v nepretrganem trajanju v 
obdobju od 1. julija do 31. avgusta oziroma v mesecu avgustu ne obiskujejo vrtca in se s 
septembrom všolajo. 
 
Navedene dodatne olajšave plačil staršev veljajo le za prvega otroka, če je istočasno več otrok v 
družini vključenih v vrtec. 

 

V primeru, da bo v določeni enoti vrtca za določen čas (prazniki, počitnice) vključenih manj kot 5 
otrok, se te otroke začasno vključi v drugo enoto na območju Mestne občine Nova Gorica. 

 

 VPIS ALI IZPIS SREDI MESECA 

V primeru vpisa ali izpisa sredi meseca, se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na število 
dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa. 
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 VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA 

Obrazec vloge je objavljen na spletni strani vrtca v rubriki O vrtcu – Povezave, lahko pa ga kupite 
v knjigarni. Vlogo oddate na krajevno pristojnem Centru za socialno delo – osebno, po pošti ali 
elektronsko, najkasneje en mesec pred mesecem vstopa otroka v vrtec. Po izdaji odločbe pripada 
staršem pravica do znižanega plačila vrtca za obdobje enega leta. Za priznano pravico velja 
podaljševanje odločbe po uradni dolžnosti in staršev po poteku veljavnosti ni več potrebno oddajati 
nove vloge, še vedno pa morajo sporočiti zakonsko določene spremembe, ki lahko vplivajo na 
pravice. 

 

 ZNIŽANJE STROŠKOV V ČASU ODSOTNOSTI OTROKA  

V primerih odsotnosti otroka se cena zniža za stroške neporabljenih živil, z upoštevanjem dejanskih 
delovnih dni, če starši o otrokovi odsotnosti obvestijo vrtec najkasneje do 8.ure prvega dne 
otrokove odsotnosti.  

 

 OPROSTITEV PLAČILA VRTCA 

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ 
plačajo 30 % plačila za drugega otroka, ki jim je določeno kot znižano plačila vrtca, za vsakega 

nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca.  
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