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Publikacija je izdana na podlagi 11. člena Zakona o vrtcu in 4. člena Pravilnika o publikaciji vrtca 

 

 

 

V vrtcu  v Mokronog delujejo: 

jaslični oddelek I. –  JEŽKI 

jaslični oddelek II. – RIBICE 

jaslični oddelek III. – MIŠKE 

srednja skupina  – ČEBELICE 

starejša skupina I. –  SOVICE 

starejša skupina II. –  ŠKRATKI 

 

V vrtcu na Trebelnem delujejo: 

jaslični oddelek –  PIKAPOLONICE 

kombinirani oddelek I. – METULJČKI 

kombinirani oddelek II. – ŽABICE 

kombinirani oddelek III. –  MEDVEDKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Vzgojiteljice: jasli I. – Maja Ziherl,  jasli II. – Janja Brcar, jasli III. – Darja 

Marn, srednja skupina – Petra Pograjc, starejša skupina I. – Tjaša 

Dobnik, starejša skupina II. – Suzana Ručman, jasli Trebelno – Sabina 

Balkovec,, kombinirana skupina I. Trebelno – Polonca Bartolj, 

kombinirana skupina II. Trebelno –  Nataša Robek, kombinirana skupina 

III. Trebelno – Petra Rozman  

Pomočnice vzgojiteljic: jasli I. – Alenka Svenšek,  jasli II. – Sanja Povše 

Žibert, jasli III. – Urška Bratkovič,  srednja skupina – Monika Virant, 

starejša skupina I. – Andreja Oštir, starejša skupina II. – Bojana 

Gregorčič, druga pomočnica vzgojiteljice za Mokronog – Mojca Krnc,  

kombinirana  skupina I. Trebelno – Manja Tišlar, kombinirana skupina II. 

Trebelno – Urška Leskovšek, kombinirana skupina III. - Tanja Škarja, jasli 

Trebelno – Mateja Kovačič, druga pomočnica vzgojiteljice za Trebelno – 

Vlasta Prpar (do polovice) in Karmen Lamovšek. (do polovice) 

Spremljevalka gibalno oviranega otroka: Maja Gregorčič 

Javna dela: Matej Žgajnar 

Pomočnica ravnateljice za vrtec: Apolonija Kralj Zupančič 

Ravnateljica: Zvonimira Kostrevc 

Pedagog: Anja Božnar 

Organizatorka prehrane: Petra Pristavnik 

Vzdrževalec računalniške opreme: Klemen Bobnar 

Tehnični delavci: Toni Grabnar, Mitja Pekolj – hišnika,  Mojca Kalčič 

Brinovec – poslovna sekretarka, Zlatka Erpič – računovodkinja, Gorazd  

Vovk in Mojca Krivic – kuharja, Milena Prokić, Nejra Redžić in Ludovika 

Golob – snažilki ter Dragica Čeh – kuharica na Trebelnem in Marjanca 

Zgonc – snažilka na Trebelnem. 

 

 

Z medsebojnim sodelovanjem in s kakovostno  

vzgojno-izobraževalnim delom pridobivamo znanje in  

soustvarjamo prijetno ter spodbudno okolje za otroke,  

delavce šole in vrtca ter starše. 

 da se igrajo in preko izkustvenega učenja zmorejo pot do prijetnih 

doživetij, samostojnosti in odgovornosti; 

 da razvijejo sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih; 

 da razvijejo svoja čustva in čustveno doživljanje in izražanje; 

 spodbuden jezikovni razvoj in ustvarjalno uporabo govora; 

 da razvijejo radovednost, raziskovalni duh, domišljijo, intuicijo ter razvijejo 

neodvisno mišljenje; 

 da sodelujejo v skupini in delujejo v njej kot individuum; 

 da imajo enake možnosti pri dejavnostih, ki potekajo v okviru 

standardnega programa vrtca; 

 da z lastnim razmišljanjem razvijajo ustvarjalen, svoboden, kritičen in 

odgovoren stil dela. 

 vnašamo nove oblike in metoda dela, 

 poglabljamo svoje strokovno znanje in ga prenašamo v življenje vrtca, 

 preudarno uvajamo različne programe glede na dane možnosti                                                                                  

in interese otrok in staršev. 

 

 
DNEVNI PROGRAM PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA

otrok v starosti od 11 mesecev do 3 let. 

 

DNEVNI PROGRAM DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

otrok  v starosti od 3 let do vstopa v osnovno šolo. 

 

                                   



 

  

 
 

REDNI PROGRAM VSEBUJE: 

 dnevno varstvo in nego, 

 prehrano, 

 dejavnosti, 

 igro, 

 bivanje zunaj in sprehode, 

 počitek in 

 sodelovanje s starši. 

 

OBAGATITVENE DEJAVNOSTI 

Individualne interese, želje in potrebe otroci uresničujejo v obogatitvenih 

dejavnostih, ki potekajo v poslovnem času vrtca. 

 športni program Mali sonček 

 knjižnica in bralna značka Bralček 

 medgeneracijska srečanja 

 projekti 

 obisk lutkovnega gledališča 

 interesne dejavnosti 

 praznovanje rojstnih dni 

 pohodi, sprehodi 

 sodelovanje z zunanjimi institucijami 

 prireditve ob tednu otroka, novem letu, pustu … 

 sodelovanje na natečajih, razpisih, sejmih, posvetih … 

 

BIVANJE V NARAVI 

        Bivanje združuje izvedbeni kurikulum in storitvene dejavnosti vrtca: 

 tridnevno bivanje v naravi v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti 

(Dom Lipa v Črmošnjicah,  13.–15. februar 2023), 

  za otroke IZ SKUPINE Škratki in najstarejše otroke skupine 

Medvedki. 

 
DODATNE DEJAVNOSTI 

        Sodijo med storitvene dejavnosti in se izvajajo na željo staršev.  

        Izvajajo jih zunanji izvajalci. 

 plesni tečaj  

 predšolska športna vadba 

 zgodnje učenje tujega jezika – angleščina 

 Ciciban planinec 

 Škratkov pevski zbor 

 

 

 Dvigujemo kakovost dela s starši. 

 Gojimo odprt dialog in možnost soodločanja o vseh  

pomembnih vprašanjih v zvezi z njihovim otrokom. 

 Prisluhnemo pripombam in predlogom staršev. 

 Ščitimo otrokove pravice in pravice staršev glede zaupnosti in tajnosti 

podatkov. 

 

 

 Vsem otrokom zagotavljamo enake možnosti v okviru standardnega 

programa. 

 Spoštujemo osebno dostojanstvo.  

 Spoštujemo otrokov pogled na svet, njegovo razumevanje stvari in 

dogodkov ter čustveno odzivanje. 

 Varujemo otroke pred telesnim nasiljem in zlorabo.  

 Zagotavljamo varno, razumevajoče in spodbudno okolje. 

 Ščitimo zasebnost s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.  

 Omogočamo sodelovanje staršev preko Sveta staršev v Svetu šole.  

 Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za 

mlajšega otroka oproščeni. Oproščeni so tudi plačila za tretjega in 

vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine. 

 Starši lahko enkrat letno koristijo enomesečno odsotnost otroka v 

poletnih mesecih (plačajo 50 % določenega prispevka). 

 Starši lahko v primeru bolezni otroka, 10 delovnih dni in več, 

uveljavljajo olajšavo, ki znaša 20 % določenega prispevka. 

  Otrokom omogočamo optimalen razvoj, ne glede na socialno in 

kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ali telesno in 

duševno kondicijo. 

 

 

 

 

 

 



 

 Podpisati pogodbo o določitvi medsebojni pravic in obveznosti med starši in 

vrtcem.  

 Seznaniti se s Pravilnikom o varnosti otrok v vrtcu. 

 Podpisati soglasje na podlagi Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih 

podatkov na področju predšolske vzgoje. 

 Zagotoviti otroku spremstvo staršev pri prihodu in odhodu.  

 Podpisati pooblastilo, da lahko po otroka pride oseba stara med 10  in 14 

let.  

 Redno plačevati oskrbnino in upoštevati poslovni čas vrtca. 

 V vrtec pripeljati le zdravega otroka.  

 Ob sprejemu otroka opozoriti na posebnosti, ki so pomembne za varnost in 

zdravje.  

 Ob izstopu iz vrtca je potrebno izpolniti izpisnico, ki jo dobite v vrtcu ali na 

spletni strani Vrtca Mokronožci.  

 Pisno odjaviti otroka do 10. v mesecu za naslednji mesec. Vedno odjavimo 

s prvim v mesecu. 

 Upoštevati obvestila na oglasni deski.  

 Sproti obveščati osebje o spremembi podatkov in telefonski številki, na 

katero so dosegljivi. 

 Pravočasno oddati Vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni Center za 

socialno delo (mesec pred vključitvijo otroka v vrtec). 

 Pravočasno priti po otroka (v vrtcu je lahko največ  9 ur, ostale ure so z 

doplačilom). 

 Dostaviti zdravniško potrdilo v primeru uveljavljanja olajšave za bolezen 

otroka nad 10 delovnih dni. 

 Enomesečno počitniško odsotnost najaviti do 15. junija.  

 Pripeljati otroka v vrtec do 8. ure oziroma sporočiti vzrok njegove odsotnosti 

(nujno javiti v primeru bolezni otroka). 

 Otroka primerno obuti in obleči. 

 Upoštevati pravilo, da otroci ne nosijo visečih uhanov, verižic in zapestnic, 

ker ogrožajo njegovo zdravje in življenje.  

 Upoštevati pravilo, da otrok ne prinaša  

v vrtec dragih in nevarnih predmetov ali igrač. 

 

 
 

 govorilne ure za starše  

 roditeljski sestanki 

 uvajanje otrok 

 strokovna predavanja 

 dan odprtih vrat   

 svet staršev 

 igralni popoldnevi 

 ustvarjalne delavnice  

 medgeneracijska srečanja  

 knjižnica 

 praznovanje rojstnih dni 

 praznovanje ob tednu  otroka, novemu letu, pustu …     

 

 

 

 

                                                     

 
 Dietna prehrana za otroke z zdravniškim potrdilom. 

 Pomoč svetovalne službe otrokom s težavami v razvoju. 

 Zbiranje in koriščenje sredstev Šolskega sklada (za CŠOD). 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

Otrok lahko odraslega nauči tri stvari: 
da je srečen brez razloga, 
da je vedno radoveden in 

da se za nekaj neumorno bori. 
                    (Paolo Coelho) 

 

 

 S POSTOPNIM UVAJANJEM OTROKA V VRTEC, 

 Z DOBRO IZMENJAVO INFORMACIJ O OTROKU, 

 Z OBVEŠČANJEM O ŽIVLJENJU IN DELU V VRTCU, 

 S SPREJEMANJEM DRUGAČNOSTI, 

 S SPOŠTOVANJEM IN RAZUMEVANJEM, 

 Z AKTIVNIM VKLJUČEVANJEM OTROKA V SKUPINO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovna šola Mokronog, Vrtec Mokronožci, 

Gubčeva cesta 4, 

8230 Mokronog 

 

spletna stran: 

http://www.osmokronog.si/ 

➢ kliknite ikono VRTEC 

 

Tel. vrtca Mokronožci: 07/ 349 82 40 

Tel. vrtca Trebelno: 07/ 349 82 30 

Tel. ravnateljice: 07/ 349 82 22 

Tel. vodje vrtca: 07/ 349 82 32 

 

e-naslov vodje vrtca: 

apolonija.kralj-zupancic@guest.arnes.si 

 

Tel. tajništva: 07/ 349 82 20 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

PUBLIKACIJA VRTCA MOKRONOŽCI 2022/2023 

Izdala: Osnovna šola Mokronog, 

    Vrtec Mokronožci 

 

Napisala: Polona Kralj Zupančič 

Likovno opremila: Tjaša Dobnik 
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