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»Ko bi znali nagajivo se smejati, 

 ko bi znali nežno se trepljati,  
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ko bi znali globoko si v oči zazreti, 

bi lahko bili večno otroci.« 

(neznan avtor) 

 
 

 

 

 

 

 

VIZIJA VRTCA 

 

S strokovnostjo in odprtostjo gradimo dobre odnose  

ter  zagotavljamo enakovredne pogoje za optimalni razvoj vsakega 

posameznika.  

Trudimo se, da so otroci spoštovani in imajo možnost za razvoj in 

doseganje svojih osebnih potencialov. 
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Spoštovani starši! 

 

Vsak otrok je drevesce, ki bo nekoč zraslo v mogočno drevo. Edinstveno in neponovljivo, s 

koreninami, ki bodo segale globoko v najzgodnejše otroštvo in ki se prav zdaj, ta trenutek, 

tako usodno prepletajo z našimi. 

Mogoče se premalo zavedamo, kako pomembno vlogo imamo v njihovem življenju. Na 

vsakem koraku vpijajo znanje in se zgledujejo po nas. Tako kot jih bomo naučili sprejemati 

življenjske modrosti in vrednote, tako bodo živeli življenje.  

Naš cilj naj bo, da bi  ohranili sposobnosti razmišljanja s svojo glavo, da bi negovali otroka v 

sebi, iskali srečo v majhnih stvareh in da bi jim bilo znanje vrednota zaradi znanja samega.  

 

In kaj dobimo v zameno?  Zelo dragocene priložnosti, da se lahko vsak dan učimo od njih.  

 

Pred vami je Publikacija, kjer boste lahko našli osnovne informacije o naši organizaciji dela in 

delovanju našega vrtca. Ustvarjamo spodbudno, zdravo in varno okolje za prijetno počutje in 

razvoj otrokovih individualnih sposobnosti. Spoštujemo otrokovo individualnost, drugačnost 

in zasebnost.  

 

Že vsa leta pa nam je v ospredju dobro sodelovanje s starši. Zavedamo se, da z medsebojnim 

zaupanjem  lažje uresničujemo naš skupni cilj – dobro počutje ter celosten in uravnotežen 

razvoj otrok na vseh ravneh.  

Dobrodošli pri nas in veselimo se druženja z vami in vašimi otroki!  

Verjamem, da boste v vrtcu Mežica našli varno, čustveno ter spodbudno okolje za razvoj 

vaših otrok.  

 

Pom. ravnatelja vrtca pri šoli 

Tanja Bivšek 
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PODATKI O VRTCU 

 

Vrtec Mežica je enota pri javnem vzgojno-izobraževalnem in vzgojno-varstvenem zavodu 

Osnovna Šola Mežica, katere ustanoviteljica je lokalna skupnost - OBČINA MEŽICA. 

 

 

Ime in sedež ustanove: 

 

 

OSNOVNA ŠOLA MEŽICA 

Partizanska cesta 16, 2392 Mežica 

Telefon: 02 62 11 811 

Fax: 02 62 11 813 

 

 

ENOTA VRTEC 

Partizanska cesta 10 

Telefon: 02 62 11 840 

E-pošta: vrtec@os-mezica.si 

 

 

Ustanovitelj: 

OBČINA MEŽICA 

Trg svobode 1, 2392 Mežica 

 

 

Ravnatelj: 

Janko Plešnik 

Telefon: 02 62 11 812 

E-pošta: ravnatelj@os-mezica.si 

 

 

Pomočnica ravnatelja vrtca pri šoli: 

Tanja Bivšek 

Telefon: 02 62 11 841 

E-pošta: vrtec@os-mezica.si 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:ravnatelj@os-mezica.si
mailto:vrtec@os-mezica.si
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ZAPOSLENI V VRTCU 

 
TAJNIK VIZ VI/ RAČUNOVODJA 

Samanta Kovač 

E-pošta:kovac.samanta@os-mezica.si 

 

KUHARICA 

Anita Oderlap 

Urška Kalvž 

 

POMOČNICA KUHARICE 

Rahima Fačić 

Mirsada Osmanbašić 

 

ČISTILKA 

Nada Lukić 

Zuhra Sefić 

 

PERICA 

Rahima Fačić 

 

HIŠNIK 

Igor Pšeničnik 

 

TRAKT 1 

VZGOJITELJICE: 

Rebeka Verhnjak 

Mojca Šimenc 

Milena Kozlar 

 

POMOČNICE VZGOJITELJIC 

Vlasta Iglar 

Pina Lihteneger Vidmajer 

Mateja Smrtnik 

 

 

TRAKT 2 

VZGOJITELJICE 

Larsa Boštjan 

Marjeta Ošlak 

Romana Šepul 

 

POMOČNICE VZGOJITELJIC 

Nataša Haber 

Tjaša Rozman 

Mirica Zmrzlikar 

Jasmina Boromisa 

 

ODDELEK PRI KUHINJI 

Štefka Kuserbanj 
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ODDELEK VRTCA NA ŠOLI 

VZGOJITELJICA 

Tanja Kralj 

POMOČNICA VZGOJITELJICE  

Tina Skuk 

 

 

POSLOVNI ČAS VRTCA 

 

Vrtec posluje pet dni v tednu. Ob sobotah, nedeljah in praznikih je vrtec zaprt. Poslovni čas 

vrtca je od  5.30  do 16.00 ure. Za šolsko leto 2018/2019 je bil oblikovan na osnovi opravljene 

analize potreb staršev otrok, ki že obiskujejo vrtec in novo sprejetih otrok. Po sklepu občine, 

se poslovni čas, med letom, spremeni samo v primeru potrebe po varstvu vsaj treh otrok. 

Otrok je v vrtcu lahko prisoten največ 9 ur dnevno, kar zajema tudi cena programa, ki jo starši 

plačujejo.  

 

 

DOLGOROČNI CILJI 

 

1. ŽIVIMO ZDRAVO ZA ZABAVO 

        GLOBALNI CILJI; 

 Eko naš način življenja; 

 vzgoja za okoljsko odgovornost; 

  vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju. 

 

        OPERATIVNI CILJI; 

 razvijanje predstav o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnosti predelave;  

 pravilno ločevanje na suho in mokro; 

 odkrivanje in spoznavanje lastnosti vode;  

 smotrno ravnanje z vodo in elektriko; 

 ozaveščanje otrok, staršev in krajanov o pomenu varčevanja naravnih virov, ločevanja 

odpadkov in odnosa do narave in soljudi; 

 pridobivanje izkušenj, da lahko sam in drugi ljudje vplivajo na  naravo in tako           

            dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja. 
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RAZVOJ OTROKOVIH MATEMATIČNIH  KOMPETENC      
 

GLOBALNI CILJ: 

 S sistematičnim načrtovanjem, izkoriščanjem vsakodnevnih rutinskih dejavnosti, 

spremljanjem otrok pri napredku in informiranjem ter aktivnim vključevanjem 

staršev omogočiti otrokom pridobivanje matematičnih  kompetenc v povezavi z 

ostalimi področji. 

 

OPERATIVNI CILJI: 

 S sistematičnim načrtovanjem in izkoriščanjem možnosti za izvajanje dejavnosti 

omogočiti otrokom pridobivanje matematičnih  kompetenc v povezavi z ostalimi 

področji; 

 izkoriščanje vsakodnevnih rutinskih dejavnosti za usvajanje in ponavljanje 

matematičnih znanj; 

 informiranje in aktivno vključevanje staršev o matematičnih in ostalih področij  

dejavnostih; 

 spremljanje otrok pri napredku pridobivanja matematičnih zmožnosti. 

 

 

PROGRAMI  IN DEJAVNOSTI V VRTCU 

 

Strokovno podlago za delo v vrtcu predstavlja nacionalni dokument: Kurikulum za vrtce, ki 

ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Je dokument, ki spoštuje 

tradicijo slovenskih vrtcev, hkrati pa z novejšimi teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo in iz 

njih izpeljanimi drugačnimi pristopi dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v 

vrtcih. Izhodišče našega dela sta otrok in njegova družina. Starši imate pravico izbirati 

programe predšolske vzgoje za svojega otroka. 

Predšolska vzgoja oziroma posamezni programi potekajo v dveh starostnih obdobjih: 

I. starostno obdobje v starosti otrok od enajstega meseca starosti do tretjega leta, 

II. starostno obdobje v starosti otrok od tretjega leta do vstopa v šolo. 

 

 

 

DNEVNI PROGRAM 

Traja od 6 do 9 ur. Namenjen je otrokom od 11 mesecev starosti  do vstopa v šolo. Izvaja se v 

dopoldanskem času, v enoti vrtca in oddelku vrtca na šoli. 

 

DODATNI PROGRAMI 

Glede na prostorske možnosti omogočamo tudi vključitev v dodatne programe, ki jih ponujajo 

zunanji izvajalci (spoznavanje s tujim jezikom, smučarski tečaj, plesne ure). Dodatni 

programi niso del kurikuluma, zato se izvajajo izven rednega programa in so plačljivi. 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

So dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali 

krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikuluma vrtca, interesa otrok in želja staršev. 
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Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev 

in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikuluma za vrtce. Te dejavnosti 

so: pevski zbor, folklora, sodelovanje na razstavah, prireditvah, predstavah, likovnih 

natečajih, izletih … 

 

 

 

 

»ODRASLI V VRTCU VERJAMEMO V OTROKE, 

JIM DOVOLIMO, DA SO MED SEBOJ RAZLIČNI, 

JIM DOVOLIMO DELATI NAPAKE, 

RAZMIŠLJATI PO SVOJE TER RAZUMEMO, 

DA VSI OTROCI POTREBUJEJO OBČUTEK ZAUPANJA, 

ČUSTVENE VARNOSTI IN LJUBEZNI.« 

 

 

                         

 

ZDRUŽEVANJE OTROK  

Zaradi gospodarnega in racionalnega poslovanja se ob zmanjšanju števila otroke iz različnih 

skupin združuje znotraj enote vrtca. Prav tako se nam pridružijo otroci iz oddelka vrtca na 

šoli. Do takih sprememb prihaja ob praznikih in med šolskimi počitnicami. 

 

 

ZUNANJI SODELAVCI 

Svetovalna delavka Barbara Prevorčič  je vključena v kompleksno reševanje pedagoških, 

psiholoških in socialnih vprašanj. Zaposlena je na centralni šoli. V enoti vrtca opravlja dela v 

sorazmernem deležu. 

 

Logopedinja  Bojana Večko (zaposlena na  OŠ Franja Goloba Prevalje) prihaja v naš vrtec 

enkrat tedensko. Njena naloga je, da odkriva, preprečuje in odpravlja primanjkljaje v 

govorno-jezikovni komunikaciji. 

 

Specialna pedagoginja Lidija Janko Pečnik dela  z otroki s posebnimi potrebami. Zaposlena je 

na centralni šoli. V enoti vrtca opravlja dela v sorazmernem deležu. 

 

 

PREHRANA V VRTCU 

Otrokom je ponujena zdrava in kakovostna prehrana, v katero je vključenih  vse več ekoloških 

živil. V primeru bolezni otroka je poskrbljeno tudi za pripravo dietne prehrane. Ob vsem tem 

pa skrbimo za kulturo prehranjevanja in zmanjševanje odpadkov. Sodelujemo z organizatorko 

prehrane Nino Pratnekar, ki nam pripravlja jedilnike z uravnoteženo ponudbo prehrane. 

Praviloma starši hrane v vrtec ne prinašajo, ker moramo zagotavljati zdravstveno ustreznost 

živil. Izjemoma (izrecno na željo staršev, nikoli na zahtevo vrtca) smejo prinesti v vrtec 

naslednja živila: sadje, zelenjavo, suho pecivo, brezalkoholne pijače, ki  morajo biti v 



 

9 

 

originalni embalaži z ustrezno deklaracijo, iz katere je razvidno, da se živila lahko hranijo pri 

sobni temperaturi. Kar pa ne velja za praznovanje rojstnih dni otrok. Te praznujemo z živili, 

ki jih imamo v vrtcu. 

 

 

 

ZDRAVSTVEVNO HIGIENSKI REŽIM 

V vrtcu dosledno izvajamo in nadziramo čistočo in higieno v samih prostorih vrtca kakor tudi 

v okolici.  

Zagotavljamo ustrezen zdravstveno-higienski režim in izvajamo predpise v skladu z zakonom 

o varstvu pred nalezljivimi boleznimi in z drugimi predpisi. Staršem toplo priporočamo, da v 

igralnice otrok vstopajo samo v copatih. 

Otroci iz vseh oddelkov vsak dan bivajo na svežem zraku. Slabo vreme pri tem ni ovira, saj 

imamo dežnike in dežne plašče. Izvajamo veliko sprehodov v bližnjo in daljno okolico vrtca 

ter igralne dejavnosti na igrišču. 

 

 

POČITEK V VRTCU 

Počitek zagotavljamo v skladu z življenjskim ritmom in željami posameznega 

otroka ter dogovora s starši. Želimo si, da spanje ne bi bila stalnica v našem vrtcu,  

kar pomeni, da poskušamo prisluhniti posameznim otrokom in njihovim  družinskim ritmom. 

 

               

PRAVICE STARŠEV IN OTROK 

 
PRAVICE OTROK 

Otrokom zagotavljamo varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za njegov telesni, 

duševni in socialni razvoj na osnovi pozitivnih čustev ter spoznavnih in socialnih izkušenj za 

popolno zaupanje vase. Optimalen razvoj posameznega otroka vključuje možnost 

poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni 

mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo omogoča 

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 ter 

avtonomne presoje. 

 

PRAVICE STARŠEV 

Starši imajo pravico: 

 do vpogleda v programe predšolske vzgoje, 

 do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu, 

 do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov, 

 do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in oddelku, 

kar vam mora vrtec formalno tudi omogočati. Pri tem morate upoštevati meje svojega 

soodločanja in ne smete posegati v strokovno avtonomnost vrtca, 

 do postopnega uvajanja otroka v vrtec, do sprotne izmenjave informacij in 

poglobljenega razgovora o otroku. 
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OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA 

 Da redno plačujejo stroške programa, v katerega je otrok vključen, 

 da so dolžni upoštevati poslovni čas vrtca (od 5.30 do 16.00). O morebitnem varstvu 

izven poslovalnega časa se dogovarjajte individualno z vodstvom vrtca. V okviru 

poslovnega časa je otrok lahko v vrtcu prisoten največ do devet ur dnevno, 
 da so  dolžni skrbeti za otrokovo varnost ob prihodu in odhodu iz vrtca oziroma 

morajo v svoji odsotnosti zagotoviti spremstvo otroka na poti v vrtec in iz vrtca z 

osebo, staro najmanj 10 let, za kar je potrebno njihovo pisno soglasje. Otroka morajo 

dnevno osebno predati strokovni delavki vrtca v posamezni oddelek, 

 da  bolnega otroka ne vključujejo v vrtec (tudi ušivost je bolezen). Morebitna obolenja 

otroka (predvsem nalezljiva) so dolžni sporočiti vzgojiteljici njihovega otroka oziroma 

vodstvu vrtca zaradi varovalnih ukrepov in zaščite, 

 da uredijo vse formalnosti v zvezi s postopkom za sprejem otroka v vrtec in jamčijo za 

resničnost podatkov, 

 da upoštevajo pisna in ustna navodila in obvestila na spletni strani vrtca in oglasnih 

deskah,  

 da so otroci obuti in oblečeni vremenu in napovedanim dejavnostim primerno, 

 da mlajše otroke postopoma uvajajo v vrtec ob svoji prisotnosti v dogovoru z 

vzgojiteljico, 

 da se zanimajo za otrokov razvoj in se vključujejo v organizirane oblike sodelovanja z 

vrtcem. 

 

 

VPIS V VRTEC 

 

VPIS OTROK V VRTEC 

Uradni vpis v vrtec za novo šolsko leto poteka v mesecu marcu. Vrtec vpisuje in sprejema v 

svoje programe otroke od dopolnjenih 11 mesecev starosti do vstopa v šolo.  

Po končanem vpisu oblikujemo oddelke v skladu s Pravili o normativih in kadrovskih 

pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.  
S pogodbo, ki jo prejmejo starši pred vključitvijo v vrtec, se urejajo vse medsebojne 

obveznosti staršev in vrtca. 

Če je vpisanih preveč otrok, o vključitvi odloča posebna komisija v skladu z veljavnimi 

kriteriji.  

Ob vpisu morajo oddati:  

- izpolnjen obrazec -Vloga za vpis otroka v vrtec,  

- o sprejemu jih obvestimo vsaj en mesec pred želenim vpisom oz. po odloku Komisije 

za sprejem otrok v vrtec.  

Ob sprejemu morajo oddati:  

- podpisano Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.  

- podpisan obrazec Dovoljenje in soglasje staršev  

- izpolnjen obrazec -Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki ga oddajo oz. 

pošljejo na prisojni Center za socialno delo. 

 

Pred vstopom v vrtec pa morajo starši obvezno dostaviti zdravniško potrdilo za otroka. 
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VPIS MED ŠOLSKIM LETOM 

Starši lahko vpisujejo otroke tudi med šolskim letom, vključijo pa jih lahko le, če je za otroka 

prosto mesto. Vrtec objavlja podatke o cenah programov in prostih mestih  na portalu 

Ministrstva izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS na povezavi » PROSTA MESTA V 

VRTCIH«. 

 

 

PLAČILA STARŠEV 

Ekonomska cena programa, v katerega je otrok vključen, je izračunana na osnovi 

Metodologije za izračun cen programov.  Starši lahko uveljavijo znižano plačilo vrtca na 

Centru za socialno delo Ravne na Koroškem. Če starši Vloge za znižano plačilo vrtca ne 

vložijo, plačajo najvišjo (77 %) ceno vrtca. 

 

 

PRVIČ V VRTEC 

Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka in staršev. Otroci se ob vstopu 

različno odzivajo, zato se z vsakim staršem posebej dogovorimo glede uvajanja. Priporočamo 

vam,  da si za uvajanje  vzemite vsaj nekaj dni dopusta. Tako boste mirnejši in se boste otroku 

lažje posvetili. Otroka prvi teden ne pustite cel dan v vrtcu. Počutil se bo zapuščenega in 

odhod v vrtec bo lahko zaradi tega za nekaj časa težavnejši. Uvajanje naj bo postopno in ob 

vaši aktivni prisotnosti v skupini. Začetne težave ob uvajanju otroka v vrtec pa bodo kmalu 

minile. Otrok se bo novega okolja navadil. Rad bo hodil v vrtec, rad bo imel svojo 

vzgojiteljico in pom. vzgojiteljice ter vrstnike. Z medsebojnim sodelovanjem lahko ta 

dogodek naredimo prijetnejši. 

 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

Oblike sodelovanja s starši so skupne, skupinske in individualne. 

 

SVET STARŠEV 

Sestavljajo ga predstavniki staršev, izvoljeni na roditeljskih sestankih. Vsak oddelek izvoli 

enega predstavnika staršev. Svet  staršev je posvetovalni organ ravnatelja. Svet staršev vrtca 

je v sklopu sveta osnovne šole. 

 

 

SKUPNE OBLIKE 

 Roditeljski sestanki na začetku šolskega leta, 

 oddelčni roditeljski sestanek, 

 skupne prireditve,  

 izleti 

 praznovanja,  

 ustvarjalne delavnice, 

 strokovna predavanja. 
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  INDIVIDUALNE OBLIKE 

 Mesečne pogovorne ure za daljše in poglobljene pogovore o otroku, 

 izmenjava informacij ob vsakodnevnih kratkih stikih, 

 vključevanje staršev v različne aktivnosti vzgojnega programa v skupini, 

 prisotnost staršev ob otroku v oddelku v dogovoru z vzgojiteljico pri uvajanju, 

 informacije o delu v oddelku in življenju v skupini na spletni strani vrtca, 

 možnost individualnega razgovora s svetovalno delavko Barbaro Prevorčič (o vzgoji, 

razvoju, morebitnih težavah in strokovni obravnavi otroka). 

 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM 

 

Sodelujemo z OŠ Mežica, občino Mežica, komunalo Mežica, Medgeneracijskim centrom 

Mežica, Nacionalnim institutom za javno zdravje Ravne na Koroškem, ZD Ravne na 

Koroškem, s šolsko zobno ambulanto, s Turistično zvezo Slovnije, s Koroškim  pokrajinskim 

muzejem, s Centrom za delo in varstvo Črna na Koroškem, z gasilskim  društvom Mežica, s 

turističnim društvom Mežica, s čebelarskim društvom Mežica, z  lovskim društvom Mežica, z  

rudarskim muzejem v Mežici, s policijsko postajo Ravne na Koroškem , s knjižnico dr. Franca 

Sušnika  Ravne na Koroškem-enota Mežica, s kmetijami Kajžar in Pustnik … 

                   

                                                    

HIŠNI RED VRTCA MEŽICA 
 

S hišnim redom vrtca določamo osnovna pravila, pomembna za nemoteno življenje in delo v 

vrtcu. Vljudno prosimo, da pravila spoštujete in upoštevate. 

 

 

 V IGRALNICO VSTOPATE V COPATIH ALI BOSI. 

 V VRTEC VSTOPATE IN IZSTOPATE SKOZI VRATA NA TRAKTU 1  IN TRAKTU 2.  

 V VRTEC PRIPELJETE LE ZDRAVEGA OTROKA. 

 

 STROKOVNE DELAVKE VRTCA OTROKOM ZDRAVIL NE DAJEMO, IZJEMOMA Z 

ZDRAVNIŠKIM POTRDILOM.  

 

 V PRIMERU, DA SO PRED VRTCEM ZASEDENA VSA PARKIRIŠČA, PARKIRAJTE 

PRED ŠOLO ALI UPORABITE KATERO DRUGO JAVNO PARKIRIŠČE. 

 OB PRAZNOVANJU OTROKOVEGA ROJSTNEGA DNE,  V  VRTEC  NE PRINAŠATE 

NIČESAR. 

 VRATA, KI VODIJA NA DVORIŠČE VRTCA, ZAPIRAJTE ZA SEBOJ! 

 PO PREVZEMU OTROKA ZAPUSTITE PROSTORE VRTCA IN DVORIŠČE. 

UPORABA IGRAL JE DOVOLJENA LE OB SPREMSTVU STROKOVNIH DELAVK. 
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 OB PRIHODU IN ODHODU V VRTEC OBVEZNO ODDATE OTROKA STROKOVNI 

DELAVKI.  PRAV TAKO JO OBVESTITE, KO Z NJIM ZAPUSTITE VRTEC. 

 OTROK OB PRIHODU NE PRINAŠA HRANE V VRTEC. 

 V IGRALNICO NE VSTOPATE, ČE V NJEJ NI STROKOVNE DELAVKE. 

 JAVITE SPREMEMBO OSEBNIH PODATKOV (priimek, prebivališče, tel.št. in e-mail). 

 

 ODSOTNOST OTROKA JAVITE STROKOVNI DELAVKI VRTCA. ODJAVO IN 

PRIJAVO PREHRANE PRAVOČASNO JAVITE NA TEL. ŠTEVILKO; 02-62-11-828 ali 

na e-mail: PREHRANA@OS-MEZICA.SI OZ. PREKO SPLETNE APLIKACIJE. 

 

 POSKRBITE, DA IMAJO OTROCI VEDNO REZERVNA OBLAČILA. 

 

 ZA STVARI (igrače, nakit….), KI JIH OTROCI  PRINAŠAJO V VRTEC, V PRIMERU 

POŠKOD ALI IZGUBE, DELAVCI VRTCA NE ODGOVARJAMO. 

 

 STARŠI IN DELAVCI VRTCA GRADIMO NA SPOŠTLJIVEM ODNOSU IN 

MEDSEBOJNEM ZAUPANJU.  

 
 

ZAKAJ V NAŠ VRTEC? 

 

Ker v njem delamo strokovne delavke, ki na prvo mesto postavljamo otroka. Svoje delo  

opravljamo strokovno ter z veliko mero odgovornosti, ljubezni in veselja. 

 

Ker dajemo velik pomen zdravemu načinu življenja. 

 

Ker imamo veliko in varno dvorišče z veliko sonca in naravne sence. 

 

Ker nam kuharice pripravljajo zdravo in zelo okusno hrano. 

 

Ker živimo v pravkar obnovljenem energijsko varčnem vrtcu. 

 

Pa tudi zato ker sodelujemo v različnih projektih: Inovacijskem, kjer razvijamo otrokove 

matematične kompetence; v projektu Z igro do prvih turističnih korakov; v športnem 

programu Mali sonček, kjer otrok osvaja osnovne načine gibanja z različnimi rekviziti, 

ustvarjalno gibanje ter razvija gibalne spretnosti; v predšolski bralni znački Petra Nos, kjer 

otrok razvija zmožnost domišljijske rabe jezika in spoznava moralno etične dimenzije;  v 

projektu Živimo zdravo za zabavo, ker nam je mar za naše zdravje, za naravo, sočloveka ker 

je eko naš način življenja! 

 

 

                                              

 

 

 

mailto:PREHRANA@OS-MEZICA.SI
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SPLETNA STRAN VRTCA 

 

Vabimo vas, da na naši spletni strani redno spremljate objavljene aktualne dogodke in 

informacije.  

Objava:  http://www.os-mezica.si 

 

 

 

 

Publikacija Vrtca Mežica je izdana na podlagi 11. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 

12/96) in drugega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94). 

 

 

Publikacijo vsebinsko pripravila pom. ravnatelja vrtca pri šoli Tanja Bivšek. 

Risbe so narisali otroci vrtca. 

 

 

Leto izdaje: september, 2018 

 

 

 


