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Luka, ki je maskota našega vrtca nas  bo v novo šolsko 
leto zapeljal z mislijo, ki predstavlja vizijo našega vrtca:

Na valovih modrih se igram, varen, srečen in ne sam, ti 
pokažem, kaj že znam?

 

S pomočjo publikacije, ki je pred vami pokukajte v naš vrtec. 

Na kratko bomo predstavili, kaj se dogaja za velikimi vrati, kjer otroci 

raziskujejo, ustvarjajo in odraščajo v svetu domišljije. 
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Spoštovani starši!

Pred nami je novo šolsko leto, nov začetek, poln pričakovanj, načrtov, idej, 
izzivov… Vsi si želimo in upamo, da bo letošnje leto takšno, kot ga poznamo. 
Igrivo, kreativno, polno novih spoznanj, prijateljstev, objemov in srčnih  
nasmehov.

Otroštvo je čas, ki je temelj v razvoju vsakega posameznika in zavedamo se 
odgovornosti, ki jo imamo, ker so nam otroci v tem obdobju zaupani v vzgojo, 
izobraževanje in varstvo. Predšolsko obdobje je čas aktivnega spoznavanja in 
odkrivanja sveta. Preko sporazumevanja s svojimi starši, odraslimi v okolju in 
sovrstniki, vsak otrok v tem obdobju odkriva tudi svet čustev in zapleten svet 
človeških odnosov. 

Odrasli imamo v odraščanju vsakega posameznika pomembno vlogo. V času, 
ko je v ospredju hiter, potrošniški način in digitalna tehnologija, pa je še  
toliko bolj pomembno, da se začnemo zavedati in krepiti pomen medosebnih  
odnosov. Strokovni delavci se bomo trudili poiskati skrite poti do vsakega 
otroka in ga spodbujati k lastnemu razmišljanju in empatiji. Pomembno je, 
da smo otroku zgled in opora. Maksimalen razvoj otroka je možen samo s  
strokovno pomočjo odraslih – staršev ali skrbnikov in strokovnih delavcev. 

Želimo si, da bi bilo vsako odraščanje edinstveno, igrivo, iskrivo in nepozabno.  
Odrasli smo tisti, ki imamo moč in znanje, da otrokom zagotovimo, kar  
najbolj potrebujejo – ljubeče, varno in spodbudno okolje, kjer bodo preko igre  
spoznavali svet in odraščali v samostojne, zrele osebe. 

»Igra je otrokovo delo, otroci se učijo iz vsega kar počnejo«.
(Carolyn Hooper)

                                                                                       
                                                                                    Tjaša Rapotec, ravnateljica
Koper, avgust 2022
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PREDSTAVITEV IN TEMELJNE NALOGE
Smo samostojni javno vzgojno – izobraževalni zavod. Delujemo v petih enotah, ki 
se nahajajo na sedmih lokacijah. V šolskem letu 2022/23 so otroci razporejeni v 
38 oddelkov. 

Temeljne cilje in naloge vzgoje določa Zakon o vrtcih (UL, št. 12/1996). Naloga 
vrtca je pomagati staršem pri celoviti skrbi za otroke, skrbeti za izboljšanje  
kakovosti življenja družin in otrok ter soustvariti pogoje za razvoj otrokovih  
telesnih in duševnih sposobnosti. 

Strokovni delavci svoje delo načrtujejo v skladu s Kurikulumom za vrtce  
(nacionalni dokument, ki je bil sprejet leta 1999). Vzgojno - izobraževalno delo 
v vrtcu poteka v slovenskem jeziku. Vrtec deluje na narodnostno mešanem 
območju, zato otroke seznanjamo z italijanskim jezikom kot jezikom okolja (z 
upoštevanjem vsebin Dodatka h Kurikulu za vrtce na narodno mešanih območjih). 

Kurikulum za vrtce postavlja otroka v središče, hkrati pa strokovnim delavkam 
ponuja možnost za načrtovanje vzgojno – izobraževalnega dela z upoštevanjem 
otrokovih razlik v razvoju in učenju, upoštevanje drugačnosti ter spoštovanje 
otrokove zasebnosti. 

Pri načrtovanju dela stremimo k celostnemu in uravnoteženemu razvoju otrok, 
zagotavljanju pestre ponudbe vsebin, metod in oblik dela z otroki. Skrbimo za 
zadovoljevanje otrokovih potreb. Razvijamo njegove posebne potenciale in 
s tem pozitivno samovrednotenje. Veliko pozornosti posvečamo oblikovanju  
spodbudnega učnega okolja v vrtcu in spodbujanju socialno-čustvene klime.
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Trudimo se zagotoviti pogoje, v katerih bodo otroci v interakciji z vrstniki in  
odraslimi preživeli igrivo in aktivno otroštvo. Skupaj s starši postavljamo temelje, 
ki nam omogočajo, da bodo otroci zrasli v zrele, odgovorne in ustvarjalne osebe. 
Smo okolje, kjer spoštujemo sebe in drug drugega. 

V predšolskem obdobju, ko otroci intenzivno spoznavajo svet, predvsem svet 
čustev, želimo z dobrim zgledom, ljubeznijo, razumevanjem in spoštovanjem 
ustvariti pogoje, kjer bodo otroci preko medosebnih interakcij začutili pomen 
človeških odnosov. Ob prepoznavanju otrokovih potreb otroke vzgajamo, učimo, 
varujemo in pripravljamo na samostojno življenje. 

Otroci oddelka vzgojiteljice Klare Panger, enota Prisoje
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KONTAKTI
☎  05 614 50 11 

E-pošta: vrtec.semedela@vrtecsemedela.si
Spletna stran: www.vrtecsemedela.si

• Ravnateljica Tjaša Rapotec 
E-pošta: tjasa.rapotec@vrtecsemedela.si
 

☎  05 614 50 20

• Pomočnica ravnateljice Ingrid Matič 
E-pošta: ingrid.matic@vrtecsemedela.si
 

☎  05 614 50 12
     051 247 474

• Pomočnica ravnateljice Orjana Zigmund 
E-pošta: orjana.zigmund@vrtecsemedela.si
  

☎  05 614 50 13
     031 634 357

•
Strokovna sodelavka za upravno pravne zadeve 
Maja Šebalj 
E-pošta: vrtec.semedela@vrtecsemedela.si
 

☎  05 614 50 14

• Računovodja Ingrid Žele 
E-pošta: ingrid.zele@vrtecsemedela.si
  

☎  05 614 50 15

• Knjigovodja Fabricija Želko
E-pošta: fabricija.zelko@vrtecsemedela.si  
  

☎  05 614 50 11

• Svetovalna služba vrtca
E-pošta: svetovalna.sluzba@vrtecsemedela.si
  

☎  041 50 27 82

•
Organizatorka zdravstveno higienskega režima 
in prehrane Mateja Kocjančič 
E-pošta: mateja.kocjanciczhr@vrtecsemedela.si
   

☎  05 628 41 25
      041 95 10 28

• Hišnik Damijan Korošec 
E-pošta: damijan.korosec@vrtecsemedela.si 
  

☎  05 614 50 19

Številka zakladniškega računa: 01250-6030635749 pri UJP Koper
Identifikacijska številka: 53006933, Matična številka 505098700

Na navedene kontaktne številke smo dosegljivi vsak delovnik 
med 7.30 in 15.30 uro.
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ENOTE VRTCA SEMEDELA

Hrvatini
Hrvatini 137a, 6280 Ankaran
in v prostorih OŠ dr. Aleš Bebler 
Primož, Hrvatini

05 651 33 00
041 50 51 57
051 35 39 06

Markovec

Pot v gaj 1, 6000 Koper

v prostorih na Beblerjevi, Koper

I. trakt 05 614 50 00
II. trakt 05 614 50 01
III. trakt 05 614 50 02

041 26 06 58

Prisoje Oljčna pot 63, 6000 Koper

05 625 81 81
05 625 81 85
05 625 81 86

Rozmanova Veluščkova 6, 6000 Koper
I. trakt 05 627 62 71
II. trakt 05 627 62 70

Slavnik Nova ulica 2b, 6000 Koper

05 614 50 21
05 614 50 22
05 614 50 23  

Opomba: Strokovni delavci vrtca so dosegljivi na telefon le, v kolikor je  
zagotovljena varnost otrok v skupini, za katere so odgovorni v času klica in se v tem 

času ne izvaja vzgojno-izobraževalni proces, prehranjevanje ali nega.  
Starše prosimo za razumevanje.                                                        
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VIZIJA VRTCA
Z mislijo, ki predstavlja tudi vizijo našega vrtca, zagovarjamo, da je igra temeljna 
metoda učenja v vrtcu, preko katere dosegamo cilje, zapisane v nacionalnem 
dokumentu Kurikulumu za vrtce. Pri načrtovanju vzgojno – izobraževalnega 
dela upoštevamo tudi potrebe sodobne družbe in temu primerno izbiramo in 
načrtujemo vsebine dela. Strokovni delavci vnašamo metode aktivnega učenja 
in tako spodbujamo aktivno vlogo otrok, sodelovalno učenje, samostojnost in 
občutek odgovornosti pri otrocih. 

Sodelovanje in poudarjanje pomena medsebojnih odnosov je naše vodilo 
pri načrtovanju dejavnosti. Zadano prednostno nalogo bomo uresničevali  pri 
načrtovanju dejavnosti na vseh kurikularnih področji. 

Zavedamo se, da je osnovni pogoj za uspešen razvoj dobro počutje otroka v  
vrtcu in v domačem okolju. K dobremu počutju velik del prispevajo dobri, pristni, 
iskreni odnosi. Pomembno je, da otroci v procesu odraščanja ozavestijo misel, 
kako velika opora so lahko eden drugemu. Skupaj so lahko bolj učinkoviti in  
aktivno vključeni v proces učenja. Le v takem okolju lahko ustrezno razvijajo svoje 
potenciale, osebnostno rastejo in se oblikujejo v samostojno zrelo osebo.

Pomembna nam je odprta in učinkovita komunikacija s starši ter partnersko 
sodelovanje. Verjamemo, da bomo z medsebojnim zaupanjem, obojestranskim 
spoštovanjem in prevzemanjem odgovornosti lažje dosegali zadane cilje. 

Otroke krepimo z znanji in vsebino, ki bo v njih spodbudila željo po odkrivanju in 
pridobivanju novega znanja.  Pri načrtovanju dela izhajamo iz otrokovih potreb, iz 
njihovega predznanja, ob tem pa upoštevamo otrokovo individualnost. 
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Ker želimo poudariti pomen odnosov in prijateljstva, je rdeča nit letošnjega 
šolskega leta: 

»Vsi smo otroci enega sveta, skupaj zgradimo mostove prijateljstva.«

Želimo si, da bi otroci kljub hitremu življenjskemu tempu začutili, da so  
dobri prijateljski odnosi velika dodana vrednost na poti osamosvajanja.  
Prijatelji so otrokom velikokrat v oporo in pomoč. Z vzpostavljanjem  
in ohranjanjem odnosov je učenje in osamosvajanje veliko lažje. 

Otroci imajo majhne noge,
a delajo največje korake

do sonca, do sreče, čez svet
in puščajo za vse zanesenjake

v prihodnosti sled…

(Tone Pavček)
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Risbo so narisali otroci oddelka Andreje Čelik, enota Rozmanova 
O prijateljstvu so razmišljali otroci vzgojiteljice Biserke Manojlović, enota Prisoje in 

otroci vzgojiteljice Metke Baruca, enota Slavnik.

»Prijateljstvo
 je to, da se igraš skupaj kocke.«

»Moj prijatelj lepo govori z mano.« 

»Prijatelj ti pomaga, ko padeš.«

»Moj prijatelj je vedno zelo prijazen z mano.«

»Prijateljstvo je, da se imaš rad.« 

»Je to, da se imaš rad, ful rad.«

Na vprašanje kaj prijatelji počnejo skupaj, so povedali: 

»Prijatelji se imajo radi, se počakajo.« 
»Jejo skupaj kosilo.«

»Skupaj se igramo, gugamo na gugalnici.«
»Prijatelja skupaj plešeta in potem mu jaz dam avtek.«
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CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE
Temelj pri načrtovanju ciljev in naloge predšolske vzgoje, so cilji opredeljeni v 
Zakonu o vrtcih:
•	 razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih  

– razvijanje socialne spretnosti – socialne inteligence, 
•	 razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanja 

v tandemu, timu ter skupinah; zmožnost sočutja in zanimanja za druge,
•	 razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega 

doživljanja - čustvene inteligence in izražanja,
•	 razvijanje rezilientnosti, to je zmožnost posameznika/otroka, da se uspešno 

odziva na probleme, težave v zanj težkih, stresnih situacijah, kot so npr.  
dogodki ob epidemiji/pandemiji,

•	 negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter  
razvijanje neodvisnega mišljenja,

•	 spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo  
govora, kasneje pa tudi branja in pisanja, razumevanje jezika kot temelja 
lastne identitete; seznanjanje z različnimi načini komuniciranja in prenosa 
informacij, 

•	 oblikovanje osnovnih življenjskih navad in spoznavanje razlik med življenjskimi 
navadami naše in drugih kultur ter različnimi družbenimi skupinami,

•	 spoznavanje ožjega in širšega družbenega okolja ter spoznavanje  
medkulturnih in drugih razlik,

•	 podpora odraslega otroku na poti k samostojnemu pridobivanju izkušenj,
•	 posredovanje in omogočanje otrokom aktivno uporabo znanj z različnih 

področij znanosti za varen in zdrav način življenja,  predvsem s področja 
družbe, zdravja in ekologije,

•	 omogočanje in spodbujanje vsakodnevne gibalne dejavnosti, skrbi za zdrav 
stil življenja in drugo.                                                                                
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POSLOVALNI ČAS
Vrtec posluje vsak delavnik (od ponedeljka do petka) deset ur in pol, razen med 
državnimi prazniki in ob dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. 

Čas odpiranja in zapiranja se po enotah lahko spreminja znotraj poslovalnega 
časa, upoštevaje potrebe večine staršev ter racionalno organizacijo življenja 
in dela v enoti. V vrtcu združujemo več oddelkov otrok na začetku in koncu  
poslovalnega časa ter ob pojavu izjemnih okoliščin. 

V skladu z Letnim delovnim načrtom lahko vrtec v poletnih mesecih, v času 
šolskih počitnic in med daljšimi prazniki - “mostovi” združuje oddelke. Prav tako 
lahko za določeno obdobje zapre posamezno enoto, če zagotovi vključitev otrok, ki 
v tem času potrebujejo vrtec, v drugo enoto vrtca z njihovim strokovnim osebjem.

Tobija
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DNEVNI POTEK DEJAVNOSTI

Od 6.00 Sprejem otrok – igra in igralne dejavnosti po želji.

8.15 Zajtrk in osebna higiena.

9.00
Usmerjene dejavnosti področij Kurikula z  
obogatitvenimi dejavnostmi - projekti, aktivnosti na 
prostem, sprehodi, čas pravljic.

12.00           Priprava na kosilo in kosilo (otroci od 1 do 2 let).

12.45 Počitek ali umirjene aktivnosti (otroci od 1 do 2 let).

12.30           Priprava na kosilo in kosilo.

13.15 Umirjene aktivnosti, skupinske igre ali počitek (individualen).

od 14:30 Popoldanska malica.

14.45
Načrtovane zaposlitve in igre z različnih področij  
dejavnosti, po interesu otrok ter bivanje na prostem.

do 16.30 Odhod otrok domov.
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VZGOJNI PROGRAMI
Vzgojni programi so namenjeni otrokom od 1 leta do vstopa v šolo in starši lahko 
izbirate med naslednjimi programi:

Dnevni program - Traja od 6 do 9 ur in obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in 
prehrano s tremi obroki (zajtrkom, kosilom in popoldansko malico). Otrok ne sme 
biti v vrtcu več kot 9 ur dnevno.

Poldnevni program - Traja od 4 do 6 ur in obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in 
prehrano z enim ali dvema obrokoma. Otrok je lahko v vrtcu v času od 7. do 13. ali 
od 8. do 14. ure. Otrok ne sme biti v vrtcu več kot 6 ur dnevno.

Pisna sprememba dnevnega in poldnevnega vzgojnega programa velja s prvim 
dnem v naslednjem mesecu. 

Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno  
strokovno pomočjo - Izvaja se v vseh rednih oddelkih Vrtca Semedela.  
Pomoč otrokom poteka, ko so za to zagotovljeni osnovni pogoji (kader,  
izvajalke DSP, prostor, število otrok, sodelovanje staršev in drugo) v skladu z  
individualnim načrtom pomoči družini ali zapisnikom multidisciplinarnega tima 
Centra za zgodnjo obravnavo. 

Prilagojen program za predšolske otroke - Izvaja se v razvojnem oddelku, v 
prostorih in z aktivnim sodelovanjem/izvajanjem Centra za komunikacijo, sluh in 
govor Portorož (skrajšano CKSG), na naslovu Sončna pot 14 a, Portorož 6320.
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OBLIKOVANJE ODDELKOV
Oddelki so oblikovani tako, da omogočajo čim večjemu številu otrok vključevanje 
v vrtec in so v skladu s predpisanimi normativi in standardi. Otroci so lahko 
vključeni v oddelke I. starostnega obdobja (otroci od 1 leta oziroma dopolnjenih 
najmanj 11 mesecev do 3 let), oddelke II. starostnega obdobja (otroci od 3 – 6 let), 
kombinirane oddelke (otroci od 1 do 6 let) in razvojni oddelek (otroci od 1 do 6 let). 
Število otrok v oddelkih je usklajeno z Zakonom o vrtcih.

Otroci vključeni v enoto Slavnik gredo morda leto pred odhodom v šolo v ponujene 
enote šolskega okoliša (npr. v enoto Markovec, Prisoje in Rozmanovo). Prav tako 
se, zaradi optimalne organizacije/sestave oddelkov, že vključene otroke lahko  
prerazporedi v preostale enote Vrtca Semedela. 

SVETOVANJE OTROKOM IN STARŠEM
Pomoč pri vzgoji in izobraževanju otrok nudi staršem, otrokom in  
strokovnemu osebju svetovalna služba vrtca, v kateri deluje svetovalna  
delavka ter dve vzgojiteljici za zgodnjo obravnavo, ki otrokom v vrtcu nudita 
dodatno strokovno pomoč. 

Zaradi velikega števila otrok s posebnimi potrebami dodatno strokovno 
pomoč v vrtcu izvajajo tudi delavke, zaposlene v drugih zavodih, npr. Center za  
komunikacijo, sluh in govor Portorož, CIRIUS Vipava, Center IRIS Ljubljana.

Svetovalna služba v vrtcu skupaj s starši, strokovnimi delavci in  
vodstvom sodeluje pri zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev  
za optimalni razvoj vsakega otroka v vrtcu.
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Delo svetovalne službe obsega naslednja področja:

•	 vključevanje in navajanje otroka na življenje v vrtcu, 
•	 vzgoja in otrokov razvoj,
•	 posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (razveza, smrt, odvisnost, 

selitev, rojstvo sorojenca ipd.),
•	 odpravljanje otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk 

(težave pri hranjenju, spanju, močenju, blatenju, nemirnosti, agresivnem 
vedenju itd.), 

•	 prehod in priprava otroka na vstop v šolo,
•	 pomoč in usmerjanje otrok s težavami in motnjami v razvoju,
•	 spodbujanje nadarjenega otroka...

Svetovalna služba je namenjena vsem otrokom, ki so vključeni v naš vrtec. Pomoč 
in sodelovanje nudimo z namenom, da bi se vsi otroci čim bolje razvijali in dosegli 
optimalni razvoj. Starši se v svetovalni odnos vključujejo na osnovi prostovoljnosti, 
skupnega dogovora in zaupnosti podatkov v dobrobit otroka in njegove družine. 
Pri tem delujemo v skladu z etičnim kodeksom za delo v vrtcih in z upoštevanjem  
zakonskih in podzakonskih aktov ter drugih dokumentov, ki določajo delo 
svetovalne službe v vrtcu.

Stella
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DOLŽNOSTI STARŠEV DO VRTCA

•	 Upoštevati in plačevati izbrani program za svojega otroka, pri tem upoštevati 
sprejete dogovore,

•	 Starši ali pisno pooblaščena oseba mora otroka osebno predati  
vzgojiteljici in ga osebno prevzeti,

•	 Poskrbeti morate za varnost otrok (npr. dosledno zapiranje vrat za  
seboj, upoštevati navodila za uporabo varnostnega gumba…),

•	 Ob sprejemu otroka opozorite na posebnosti otrokovega zdravja in druge 
posebnosti, ki bi lahko vplivale na njegovo zdravje in varnost ali zdravje, 
varnost drugih otrok. 

•	 Če otrok zboli, je potrebno priti po otroka v najkrajšem možnem času. 
•	 V primeru nalezljivih otroških bolezni vzrok odsotnosti takoj sporočite  

vzgojiteljici. Otroka lahko pripeljete v vrtec šele takrat, ko s svojim  
zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe in drugih.  

•	 Posredovati aktualno telefonsko številko in druge podatke, ki omogočajo, da 
vas v nujnih primerih vrtec obvesti.

•	 Starši in otroci ne smejo v vrtec prinašati hrane. Prav tako ne smejo prinašati 
predmetov ali igrač, ki bi lahko ogrozile varnost otrok.
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PRAVICE STARŠEV IN OTROK

•	 Starši imate pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec ter do  
dogovora s strokovnimi delavkami o najbolj sprejemljivem načinu 
vključevanja.

•	 Izmenjave informacij in do poglobljenega pogovora o otroku s  
strokovnimi delavci vrtca ob dogovorjenem času (pogovorne ure). 

•	 Imate pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu  
osebnih podatkov. 

•	 Možnost sodelovanja in vključevanja v delo in življenje v vrtcu.  
•	 Pravico do vpogleda v programe za predšolsko vzgojo.
•	 Imate možnost, do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu (z obvestili na 

oglasnih deskah, na spletnih straneh, na pogovornih urah).
•	 Imate možnost sodelovanja v svetu staršev in s predstavnikom v svetu 

vrtca.

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 in družbeno poreklo, 
premoženje, rojstvo ali kakršen koli drugi 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 teh, ter pravico do izbire in drugačnosti;
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•	 vzgojno delo z otroki načrtujemo na podlagi znanja in razumevanja  
otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju in na podlagi 
značilnosti posameznega otroka; 

•	 otrokom zagotovimo varno in spodbudno okolje za njihov telesni, duševni 
in socialni razvoj.

Anelie

Hana
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SODELOVANJE S STARŠI
Sodelovanje vrtca s starši je nujen pogoj za uspešno dopolnjevanje družinske  
vzgoje in doseganje vzgojno - izobraževalnih ciljev. Medsebojna podpora in  
zaupanje sta bistvena za napredek otroka. Temelj sodelovanja med strokovnim 
osebjem in starši je dobra komunikacija in sodelovanje na raznih področjih z 
upoštevanjem avtonomije vrtca. 

Soodločanje staršev je mogoče do meja strokovnosti, ki so domena strokovnega 
osebja in drugih strokovnjakov s področja predšolske vzgoje.

Področja sodelovanja:

•	 Strokovna srečanja: roditeljski sestanki, govorilne ure, okrogle mize,  
pogovori s strokovnimi in svetovalnimi delavci, predavanja, delavnice in drugo. 

•	 Prireditve in praznovanja: igralne ure, dan odprtih vrat, delavnice, 
priložnostna praznovanja, delovne akcije, medgeneracijsko sodelovanje, 
krajši izleti, športne aktivnosti, obiski na domu in v skupini, sodelovanje pri 
projektih, predstavitev poklica, zaključne prireditve idr.                           

•	 Soodločanje o delu in življenju v vrtcu: za organizirano uresničevanje 
interesov staršev je v vrtcu oblikovan Svet staršev. Sestavljajo ga  
predstavniki staršev vsakega oddelka, vodi ga predsednik sveta staršev. 
Starši imajo svoje predstavnike tudi v Svetu vrtca, ki ga sestavljajo trije  
predstavniki ustanoviteljice – Mestne občine Koper, pet predstavnikov  
delavcev vrtca in trije predstavniki staršev.                            

Sklad Vrtca Semedela deluje od leta 2003, na osnovi sprejetih pravil in  
Programa dela, predvsem z namenom pridobivanja prostovoljnih finančnih  
sredstev iz različnih virov za uresničitev dogovorjenih projektov. V aktivno 
sodelovanje vabimo vse starše in donatorje. 
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Številka zakladniškega računa je 01250-6030635749 pri UJP Koper, s  
pripisom Sklad Vrtca Semedela.

Poleg običajnih oblik obveščanja staršev, so v vseh garderobah enot 
oglasne deske in kotički za starše, preko katerih so posredovane  
pomembne in aktualne informacije v pisni obliki. Posamezna obvestila,  
navodila, priporočila, vabila, notice lahko preberete na spletni strani vrtca, in sicer:  
www.vrtecsemedela.si. 
   
Vrtec Semedela ne dovoljuje objav podatkov, ki niso uradno potrjeni in objavljeni, 
fotografij ali posnetkov, ki se nanašajo na dejavnost otrok in zaposlenih vrtca (brez 
predhodnega soglasja vrtca oziroma staršev) v medijih in na spletnih socialnih 
oziroma družbenih omrežjih (Facebook, You tube in podobno).    
    
Dosledno je potrebno upoštevati Zakon o varstvu osebnih podatkov tako otrok, 
staršev - družine, kot zaposlenih in poslovnih podatkov vrtca.                 
          

Boris
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VSEBINA PROGRAMA
Osnovni program je prilagojen otrokovim razvojnim možnostim, sposobnostim in 
interesom. Izhajamo iz prednostne naloge in mota vrtca.

Poudarek bomo dali trajnostnim vsebinam in projektom, ki spodbujajo  
celostni razvoj otroka, zdrav življenjski slog, aktivno življenje, skrb za okolje,  
kakovostne medsebojne odnose, prijateljstvo, strpnost, medkulturnost,  
sprejemanje različnosti in drugačnosti, humanitarnost, rahljanje stereotipov in 
podobne vrednote. 

Z obiski gledališča, muzeja ter drugih kulturnih ustanov in dogodkov, bomo  
podpirali načrten razvoj kulturno-umetnostne vzgoje. Nekaj projektov, ki jih  
izvajamo na občinski, državni ali mednarodni ravni: Spodbujamo prijateljstvo, 
Dan za strpnost in prijateljstvo – lepa beseda lepo mesto najde, Koper – zdravo 
mesto, Evropski teden mobilnosti in Beli zajček, Tradicionalni slovenski zajtrk, 
Teden umetnosti, Varno s soncem, Zeleni nahrbtnik in zmajček Jurček, Z igro do 
prvih turističnih korakov, Mali sonček, Punčka iz cunj, Pomahajmo v svet in drugo.

Pri vseh projektih izhajamo iz varnega in spodbudnega učnega okolja,  
kjer so v ospredju kakovostni odnosi in dobro počutje otrok ter aktivno učenje in 
raziskovanje.

Za aktivnejši odnos otroka do sveta in življenja v vrtcu izvajamo, med drugimi, 
naslednja projekta: 
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»ZDRAV VRTEC« in
Projekt »KOPER – zdravo mesto« 

Vzgojo za zdravje smo vgradili v svojo zavest, načrtno oblikujemo pozitivna  
vedenja, stališča in odnose do lastnega zdravja. Otrok si že v zgodnjem otroštvu 
pridobiva izkušnje in vzorce, ki oblikujejo njegov zdrav stil življenja. Seznanja 
se z varnim vedenjem in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoliščinah.  
Pridobiva znanja in spretnosti, da se izogne nevarnostim, ki lahko negativno 
vplivajo na njegovo in zdravje drugih, ob tem pridobiva sposobnost empatije, 
pomena medsebojne pomoči in aktivnega sodelovanja.

Področja, kjer lahko družina, vrtec, lokalna in širša skupnost vplivajo na zdravje,  
ki kot širok pojem obsegajo tako telesno kot duševno zdravje, zdravo  
prehranjevanje, aktivno gibanje, socialno vključenost, okoljevarstvo, preprečevanje 
odvisnosti in vsa druga področja življenja, ki pripomorejo k ohranjanju zdravja in 
boljšemu počutju, udobju slehernega občana, državljana.

OBOGATITVENI PROGRAMI
Obogatitveni, dodatni programi se izvajajo integrirano z osnovnim programom in 
so jih deležni otroci glede na njihovo starost ter razvojne sposobnosti npr. gibalno/
športni program Mali sonček, ekološki program Zeleni nahrbtnik, Ciciknjižnica 
(knjižni nahrbtnik, izposoja knjig), ogledi gledaliških predstav, obisk in  
sodelovanje v delavnicah muzeja in na raznih prireditvah. 
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Otroke, ki niso vključeni v vrtec, vabimo in zanje občasno organiziramo dejavnosti, 
npr. pravljične urice, gledališke – lutkovne predstave, ustvarjalne delavnice, teden 
odprtih vrat in drugo, da lahko doživijo del našega vsakdanjika.

DODATNE DEJAVNOSTI
Dodatne dejavnosti niso del izvedbenega kurikula vrtca, zato se zaradi  
zagotavljanja varnosti otrok in odgovornosti izvajalcev izvajajo po 17. uri, izven 
poslovalnega časa vrtca.

Z njihovim izvajanjem bogatimo programe za področja vzgojno - izobraževalne 
dejavnosti. Le-te izbirajo starši za otroke od 4. leta dalje, po interesih in željah 
otrok.

Otrokom omogočamo udejstvovanje npr. na gibalni/športni urici, plesno/gledališki 
urici, v pevskem zboru, na jezikovnih in pravljičnih uricah ter drugo. Dodatne  
dejavnosti, ki jih v vrtcu vodijo strokovne delavke vrtca, ne sodijo med njihova  
redna dela in naloge, izvajajo jih prostovoljno.

Poleg naštetih, se lahko glede na želje staršev in možnosti, organizira tudi druge 
dodatne dejavnosti, katere izvajajo zunanji izvajalci in so plačljive.

Izvajanje dodatnih dejavnosti je vezano na število udeležencev, denarna sredstva, 
časovne, prostorske pogoje in strokovni kader.



26

PREHRANA V VRTCU
Prehrani namenjamo veliko pozornosti, saj se zavedamo, da pomembno vpliva na 
zdravje in razvoj otrok.

Pri načrtovanju prehrane upoštevamo priporočila za zdravo prehrano otrok, ki  
temeljijo na fizioloških potrebah otrok in načelih zdravega prehranjevanja. 
Otrokom nudimo uravnoteženo prehrano, ki vključuje vse glavne skupine živil v 
pravilnih razmerjih ter je obenem pestra, zdrava, kakovostna in varna, pripravljena  
na zdrav način ter higiensko neoporečna. Prednost dajemo lokalni, sezonski, 
ekološki, čim manj predelani, polnovredni, manj soljeni in manj sladkani hrani, ki 
je po možnosti tudi pridelana oz. predelana po pravilih ene od shem kakovosti ter 
jedem iz našega okolja.  

Otroke želimo naučiti zdravega prehranjevanja v povezavi z zdravim življenjskim 
slogom, zato posebnost pozornost namenjamo: 

•	 pestrosti jedilnikov, s čimer poskušamo zadovoljiti različne okuse in učenju 
sprejemanja različnih novih okusov ter 

•	 navajanju na pitje vode in zdravih pijač, ki so otrokom na voljo ves čas bivanja 
v vrtcu.

DIETNA PREHRANA

Dietno prehrano otrok omogočamo v sodelovanju s starši na podlagi predpisane 
diete in priloženih navodil s strani otrokovega pediatra oz. pediatra specialista z 
dodatnimi znanji iz ustreznega področja. Veljavnost zdravniškega potrdila določi 
zdravnik, ki ga izda. Skladno s Priporočili za medicinsko indicirane diete lahko 
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zdravniško potrdilo velja trajno (npr. pri boleznih, kot je celiakija), začasno in 
ga je potrebno obnavljati vsaj enkrat letno (npr. pri alergiji na kravje mleko ali  
jajce), ali do pregleda pri specialistu z dodatnimi znanji iz ustreznega področja, z  
veljavnostjo največ šest mesecev. 

Starši otrok z dietno prehrano prejmejo Pravila o izvajanju dietne prehrane v našem 
vrtcu ter v podpis izjavo o seznanjenosti z navedenimi pravili. 

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI OTROK

Rojstni dan praznujemo v vrtcu brez dodatne hrane in pijače, zato starši ob  
otrokovem rojstnem dnevu v vrtec ne prinesete ničesar. Na rojstni dan, ki je za  
vsakega posameznika, posebno za otroka, nekaj posebnega, je v ospredje  
postavljen otrok (seveda le, če to želi), saj je to njegov praznik. Naš cilj je v  
otrocih vzbuditi čim več prijetnih občutkov in jim pričarati praznično vzdušje.  
V sodobnem času, ko so tudi otroci vedno bolj usmerjeni v materialne dobrine in 
ko radi pozabljamo na pregovor Manj je več, lahko otrokom tudi preko drugačnega 
načina praznovanja pokažemo, da ni najpomembnejše nekaj prinesti, nekaj dati, 
nekaj prejeti, temveč so bolj pomembni lepi občutki in veselje, ko se zabavamo in 
praznujemo v družbi prijateljev ter se ob tem počutimo srečne.

Endrit
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VARNOST OTROK
Starši so dolžni upoštevati  navodila strokovnega osebja glede varnosti otroka 
in določila Zakona o pravilih cestnega prometa (otroci na poti v vrtec in domov 
morajo imeti spremstvo odrasle osebe, ali otroka, ki je dopolnil 10 let, če se starši 
s tem strinjajo in vrtcu predajo pisno soglasje). 

Če strokovni delavci, po prevzemu otroka v vrtec, ugotovijo znake obolenja, je 
strokovno osebje dolžno obvestiti starše ali pa odkloniti sprejem otroka v oddelek 
in starše usmeriti k pediatru. Če pride do poškodb, vzgojiteljica obvesti starše, 
ki morajo v najkrajšem možnem času priti po otroka. Če otrok potrebuje nujno 
zdravniško pomoč, se obvesti prehospitalno službo. 

V primeru omejenega otrokovega gibanja (npr. mavec, preveze oči in drugo), se 
starši o možni otrokovi prisotnosti v oddelku predhodno dogovorijo z vzgojiteljico 
in organizatorko zdravstveno higienskega režima.

Starši so dolžni skrbeti, da prihaja otrok v vrtec urejen, čist, obut in oblečen  
vremenu in napovedanim vzgojno-izobraževalnim dejavnostim primerno.  
Rezervna oblačila so zaželena, saj se otroci v igri lahko zmočijo ali pa jim je 
vroče. Obleka otroka naj bo igralna, da se bo otrok lahko sproščeno gibal in tudi  
»packal« brez večje škode, če se umaže.

Če strokovno osebje presodi, da oseba, ki prevzema otroka iz vrtca, ni v  
ustreznem psihofizičnem stanju, je dolžna predajo otroka odkloniti, seznaniti 
drugega starša, upravo in morebitne ustrezne službe.

Strokovni in drugi delavci vrtca bomo pri svojem delu dosledno upoštevali Zakon 
o preprečevanju nasilja v družini, Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju 
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centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi 
nasilja v družini ter Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne 
zavode.

Delovanje vrtca v razmerah povezanih s covidom-19

Glede na to, da je virus SARS-Cov-2 še vedno aktiven, je potrebno še naprej  
upoštevati splošne preventivne ukrepe za zmanjšanje tveganja za okužbo in 
širjenja okužbe, kot npr. higiena rok, higiena kihanja in kašljanja, izolacija bolnih.  
V vrtcu po svojih najboljših močeh upoštevamo in izvajamo splošne  
preventivne ukrepe in sledimo navodilom strokovnih institucij. Prosimo vas, da sproti  
spremljate objave na naši spletni strani in oglasnih deskah v posameznih  
enotah vrtca ter ravnate skladno s trenutno veljavnimi navodili. Le s skupnim in 
odgovornim ravnanjem vseh udeleženih lahko prispevamo k preprečevanju oz. 
manjšemu širjenju virusa. 

Maša
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SODELOVANJE Z OKOLJEM
Vrtec je odprt ožjemu in širšemu okolju ter povezovanju z drugimi institucijami. 

Naš vrtec je HOSPITACIJSKI VRTEC, ki omogoča dijakom in študentom  
pridobivanje praktičnih znanj na področju predšolske vzgoje, zato aktivno  
sodelujemo z raznimi izobraževanimi institucijami.

Vključeni smo v MREŽO MENTORSKIH VRTCEV Zavoda Republike Slovenije za 
šolstvo in kot taki, aktivno sodelujemo z vrtci in drugimi deležniki v okolju, s  
katerimi ustvarjamo spodbudno okolje za strokovni razvoj.  

Razvito imamo bogato sodelovanje z vrtci in šolami v Sloveniji in tujini, s  
krajevnimi skupnostmi, športnimi in kulturnimi organizacijami/zavodi npr. 
Društvom prijateljev mladine, knjižnico, muzeji, glasbeno šolo, domom  
upokojencev, gledališčem, čebelarskim in drugimi društvi ter vsemi, ki kažejo  
interes za našo dejavnost.

V naše delo vključujemo starše in strokovnjake, kot so pisatelji, umetniki,  
profesorji, novinarji, športniki, zbiratelji in drugi. 

VPIS IN SPREJEM OTROK
V vrtcu vpisujemo in sprejemamo otroke v programe na podlagi oddane vloge 
za vpis otroka (na predpisanem obrazcu) in prostih mest vse leto, v skladu s 
Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec. 



31

Organ Občinske uprave Mestne občine Koper, 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 v vrtec.

Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši pravočasno 
predložijo Mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi  
socialnega položaja družine in otrok s posebnimi potrebami, za katerega 
je multidisciplinarni tim centra za zgodnjo obravnavo izdelal  
individualni načrt pomoči družini ali na podlagi zapisnika  
multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo.  

Odločitve vrtca in druge listine v postopku vpisa in sprejema otrok v vrtec se 
vračajo staršem po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka 
vročena naslovniku osmi dan odpreme na pošti. 

Starši morajo pred vključitvijo otroka v vrtec predložiti potrdilo  
pediatra o dejanskem zdravstvenem stanju otroka in njegovih  
posebnostih, katerih poznavanje je vzgojiteljici nujno potrebno za  
otrokovo varnost in delo z njim. V posebnih primerih je potrebno priložiti  
pisna navodila zdravstvenih delavcev, ki vsebujejo napotke o poteku otrokove 
posebnosti in navodilo o ravnanju strokovnih delavcev vrtca.

Otroke, ki potrebujejo zahtevne diete, prilagojeno prehrano, praviloma 
vključujemo v enote Markovec, Prisoje in Slavnik, kjer imamo lastne kuhinje.  

Vpis, izpis in spremembe programov – anekse k Pogodbi o določitvi  
medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca opravijo starši na upravi v 
času uradnih ur oz. po dogovoru, kjer prejmejo tudi potrebne obrazce.



32

OBVEZNOSTI STARŠEV
(Plačilo, izpisi, spremembe programov, enot)

Plačilo staršev je opredeljeno v republiškem predpisu, Pravilniku o plačilih 
staršev za programe v vrtcih.

•	 Starši so dolžni upoštevati in plačevati izbrani program za svojega otroka, pri 
tem upoštevati sprejete dogovore in poslovni čas vrtca.

•	 Starši, ki prvič vključujejo otroka v vrtec, morajo na Centru za socialno delo 
oddati obrazec v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec. Na osnovi le tega 
pristojna služba določi višino prispevka staršev in izda odločbo.

•	 Na Centru za socialno delo lahko uveljavljajo tudi druge pravice v skladu z 
zakonodajo.

•	 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 %).  

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

•	 Starši, ki nimajo stalnega bivališča v občini Koper, uveljavljajo znižano plačilo 
vrtca na pristojnem Centru za socialno delo (v občini stalnega bivanja). 

•	 Starši morajo odmerjeni mesečni prispevek za pretekli mesec poravnati v  
zakonskem roku od dne prejetega računa. Reklamacije upoštevamo do 8 
dni od izdanega računa. Vse obveznosti glede plačila vrtca urejajo na upravi.  
Prejem položnice si lahko uredijo preko e - računa, e - pošte ali  SEPA  
direktne obremenitve na banki (otvoritev trajnika).

•	 V primeru neplačila mesečnega prispevka, vrtec po predhodnem  
telefonskem klicu/opozorilu, sproži postopek za izterjavo dolga z obrestmi in 
stroški postopka v skladu z zakonom.

•	 Starši, ki želijo spremembo vzgojnega programa, nas morajo zaradi  
pravilnega obračuna prispevka, o tem do konca meseca pisno obvestiti.  



Sprememba programa velja s prvim dnem v naslednjem mesecu, kar se uredi 
z aneksom k Pogodbi o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in 
vrtca. 

•	 Starši za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka, v koledarskem 
letu, prispevajo k ceni programa delež, ki znaša 50 odstotkov določenega 
plačila po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih, ki se na položnici 
obračuna v mesecu, ko se koriščenje zaključi. To lahko uveljavijo le starši, 
ki jim njihova občina to omogoča, to uredite z izpolnitvijo obrazca na upravi. 
Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo 
začasno odsotnost le za starejšega otroka, saj so ostali otroci iste družine v 
vrtcu brezplačno.

•	 Starši za enkratno neprekinjeno najmanj trimesečno odsotnost otroka iz 
zdravstvenih razlogov (bolezen ali poškodba na podlagi zdravniških potrdil) 
- v tekočem koledarskem letu, prispevajo k ceni programa delež, ki znaša 
50 odstotkov določenega plačila po Pravilniku o plačilih staršev za programe 
v vrtcih. Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kot enega otroka, lahko  
uveljavljajo začasno odsotnost le za starejšega otroka,  saj so ostali otroci iste 
družine v vrtcu brezplačno.

•	 V istem mesecu ni mogoče hkrati uveljavljati koriščenje enomesečne  
odsotnosti in spremembo vzgojnega programa.

•	 Staršem, katerim njihova matična občina nudi druge olajšave, se obračuna 
oskrbnina na osnovi le teh.

•	 Vse spremembe o pomembnih osebnih podatkih, morajo starši tekoče, pisno 
posredovati pomočnici ravnateljice ali knjigovodji oskrbnin. 

•	 Izpis otroka iz vrtca uredite na upravi vrtca. Izpolnjen obrazec je potrebno 
oddati najmanj 15 (petnajst) dni pred datumom nameravanega izpisa otroka, 
tudi v primeru podpisa pogodbe, ko otrok sploh še ni obiskoval vrtca, nakar 
prejmete sklep o izpisu (22. člen Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec). Iz vrtca  
je otrok izpisan z datumom navedenim v sklepu. O izpisu otroka iz vrtca je 
potrebno obvestiti tudi vaš pristojni Center za socialno delo, na katerega 
odnesete obrazec o Uveljavljanju spremembe (izpis) in kopijo Izpisnice.
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UVAJANJE V VRTEC
Vstop in prilagajanje otroka v vrtec veljata za stresna, tako za otroka kot tudi za 
starše. Pred otrokom, ki prvič vstopa v vrtec, je zahtevna naloga. Za daljši čas bo, 
morda celo prvič, ločen od staršev. Vstopiti mora v novo okolje, kjer se bo srečeval 
z neznanimi odraslimi in otroki, si z vrstniki delil igrače in pozornost vzgojiteljice. 
To je za otroka, ki ima še malo izkušenj, kar zahtevna naloga.

KOLIKO ČASA TRAJA UVAJANJE?

Splošnega pravila koliko časa naj traja uvajanje ni. Kljub temu se strinjamo, da 
lahko predolgo uvajanje otroka v vrtec prej škodi kot koristi. Razvojna psihologinja  
dr. Ljubica Marjanovič Umek opozarja, da mora biti uvajanje prilagojeno  
posameznemu otroku. Primerno uvajalno obdobje pa je po njenem mnenju dolgo 
do enega tedna. 

Vstop otroka v vrtec bo lažji ob pomoči staršev, ki mu stojijo ob strani, ga  
spodbujajo in čustveno podpirajo, ter ob sodelovanju staršev s strokovnimi  
delavkami v oddelku. Pred uvajanju je zelo pomembno, da so starši odločeni, 
da želijo vključiti otroka v vrtec. Če imajo veliko dvomov že pred vključitvijo, če 
jih skrbi, ali je otrok dovolj star, ali je vrtec primeren, ali mu ne bi bilo bolje pri  
babici…, bo uvajanje zagotovo veliko težje. Najprimernejši čas za vpis otroka v 
vrtec je takrat, ko se starša odločita in tudi trdno verjameta, da je vrtec prava 
izbira za njunega otroka. 

PRVI DNEVI V VRTCU 

Prvi dan naj bo otrok prisoten v vrtcu le kratek čas. Z vsakim dnem pa naj se čas 
prisotnosti otroka v vrtcu podaljšuje. Prve dni bodite z otrokom v skupini in se v 
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času, ko ste v skupini, aktivno vključujte v življenje le te. Priporočljivo je, da se 
igrate z otroki, po potrebi pomagate pri vsakdanjih opravilih v vrtcu, ste otroku v 
oporo pri raziskovanju novega okolja in navezovanju prvih stikov.  

Čez dan ali dva za krajši čas zapustite igralnico in otroka za nekaj časa pustite 
samega. V dogovoru z vzgojiteljico počakajte v bližini vrtca, da lahko po otroka 
pridete, če vas vzgojiteljica pokliče. Čas, ko je otrok sam v skupini, se z vsakim 
dnem podaljšuje. Bistvo uvajanja je, da otrok postopno sprejema novo okolje in se 
navezuje na druge osebe ter, da se postopno podaljšuje čas samostojnega bivanja 
v vrtcu in krajša čas prisotnosti staršev. Ko se odločite, da bo otrok sam ostal v 
vrtcu, svoje odločitve ne spreminjajte. 

V času uvajanja prisluhnite navodilom vzgojiteljice glede časa prisotnosti v  
skupini. Zaupajte vzgojiteljici, ko vas spodbudi, da zapustite oddelek.

Otrok ne sme občutiti vašega oklevanja, vaše negotovosti. Pomembno je, da se 
zjutraj, četudi se vam ne mudi v službo, v vrtcu ne zaustavljate preveč. Potrebno 
je jasno, odločno, nežno in mirno vedenje, z mislijo, da bo zanj dobro poskrbljeno.  
Otroku razložite da nima druge možnosti. Ne prosite, da naj neha jokati in ne  
podkupujte ga. Ostanite mirni in obvladani, saj isto vedenje pričakujete od svojega 
malčka. 

Poslovite se na kratko, ga objemite, povejte mu, da mora v vrtec in ga oddajte. 
Najbolje je, da ustvarite jutranji ritual, ki daje občutek varnosti in se ga dosledno 
držite. Zaupajte vzgojiteljici, da vas bo poklicala, če bo potrebno. 

Bodite pogumni!
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KOLEDARČEK
SEPTEMBER

DECEMBER

MAREC

JUNIJ

OKTOBER

JANUAR

APRIL

JULIJ

NOVEMBER

FEBRUAR

MAJ

AVGUST
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MOJA RISBA

SPOMIN NA ŠOLSKO LETO
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Na kratko smo se predstavili. Veseli bomo vsakega pogovora z Vami. Poskušali 
bomo odgovoriti na vaša vprašanja, veseli smo vaših predlogov in upoštevali 
bomo vaše pripombe. 

Veseli smo, da se bo Vaš otrok igral in ustvarjal v našem vrtcu. Potrudili se bomo, 
da se bo pri nas, kar se da dobro počutil. 

Vsi, ki ustvarjamo in delamo v Vrtcu Semedela. 

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)

Naj bo podporno in varno okolje prostor za rast in razvoj vsakega otroka …

Opomba: Do sprememb vsebine Publikacije Vrtca lahko pride zaradi novih  
zakonskih določil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ustanoviteljice 
vrtca Mestne občine Koper, Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje (NIJZ) ter drugo. 



PRIJATELJ
Prijatelj je tisti,

ki se s tabo igra,
ker te rad ima.

Prijatelj je tisti,
ki nič slabega ne misli.

Je prijazen, nasmejan
in ko si žalosten,

ti z dobro voljo polepša dan.

Prijatelji smo mi,
ker se radi imamo vsi!

Javni vzgojno – izobraževalni zavod
Vrtec Semedela, Koper – Capodistria, Slovenija


