
PREDSTAVITEV PROGRAMOV 
 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 z dopolnitvami) vrtec enkrat 

letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Vrtec vpisuje in sprejema predšolske 

otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka, 

ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega 

dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. 

 

V Zakonu o vrtcih so določeni programi, na podlagi katerih uresničujemo zastavljene 

naloge. Osnova za načrtovanje in izvedbo teh programov je nacionalni dokument Kurikulum 

za vrtce, ki od 1. 10. 1999 predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih. Naši programi 

temeljijo na igri in izkustvenem učenju predšolskega otroka in so dostopni vsem otrokom, tudi 

otrokom s posebnimi potrebami. 

 

Upoštevamo otrokovo individualnost. Omogočamo izbiro različnih dejavnosti, pri katerih otrok 

preizkuša, raziskuje, ustvarja, povezuje spoznanja in išče rešitve. V prijetnem čustvenem 

ozračju in spodbudnem učnem okolju zadovoljujemo otrokove potrebe po varnosti, 

samostojnosti, odgovornosti in socializaciji. Ob strokovno domišljenem procesu in pozitivno 

naravnanem odnosu do otrok gradimo vrtec, kjer je otrok aktivni udeleženec v vzgojnem 

procesu. 

 

V SKLADU Z ZAKONOM PONUJAMO: 

 

DNEVNI PROGRAM, ki traja 6–9 ur in se izvaja v dopoldanskih, popoldanskih in izmeničnih 

oddelkih.  

 

V dnevnem programu preživijo otroci najdalj časa, zato jim v njem ponujamo tudi 

največ obogatitvenih dejavnosti, ki se navezujejo na vsa področja dejavnosti. 

Za zdrav otrokov čustveni razvoj priporočamo, da je otrok v vrtcu največ devet ur dnevno, ostali 

čas pa preživi v krogu družine. 

 

Izmenični ali popoldanski program se bo izvajal, v kolikor bo pri vpisu  prijavljenih dovolj 

otrok ter hkrati zagotovljen prostor za izvajanje le tega programa. 

 

V skladu s potrebami in normativi bomo izmenični ali  popoldanski oddelek organizirali v enoti 

Solzice.  

 

Popoldanski oddelek je lahko  organiziran kot izmenični oddelek, katerega  lahko obiskujejo 

otroci:  

✓ izključno popoldan 

✓ izmenično dopoldan in popoldan. 

 

Za vključitev v izmenski in popoldanski program je potrebno priložiti potrdilo delodajalca o 

izmenskem oz. popoldanskem delu. Velja za oba starša. 

 

OSNOVNE INFORMACIJE O POPOLDANSKEM ALI IZMENIČNEM ODDELKU 

✓ Starši ob vpisu na vpisni list  označijo, da vključujejo otroka v  popoldanski program ali 

izmenični program. 

✓ Popoldanski ali izmenični  oddelek bo organiziran v enoti Solzice. 

✓ Izmenični oddelek posluje en teden dopoldan in en teden popoldan. 

https://vrtec-velenje.si/obogatitvene-dejavnosti/


✓ Vzgojno izobraževalno delo v oddelku izvajata strokovni delavki, ki dejavnosti načrtuje 

v skladu z Kurikulom za vrtce. 

✓ Otroci imajo v vrtcu zagotovljene obroke: kosilo, popoldansko malico in večerjo. 

 

POLDNEVNI PROGRAM, ki traja 4–6 ur (oddelek bo oblikovan v enoti Solzice, če bo pri 

vpisu  prijavljenih dovolj otrok ter hkrati zagotovljen prostor za izvajanje le tega programa). 

 

Dnevni programi so namenjeni otrokom, starim od enajstih mesecev do vstopa v šolo in 

obsegajo vzgojo in izobraževanje ter prehrano otrok (zajtrk, sadno malico, kosilo). Otroci so 

razporejeni v oddelke glede na starost in vrsto let do vstopa v šolo. 

 

V oddelkih prvega starostnega obdobja so otroci, stari od enajstih mesecev do treh let, v 

oddelkih drugega starostnega obdobja pa otroci, stari od treh let pa do vstopa v šolo. 

 

V vrtec vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami na podlagi zapisnika 

multidisciplinarnega tima Centra za zgodnjo obravnavo otrok. 

 

Vrtec ustvarja pogoje za aktivnost in napredek vsakega otroka na spoznavnem, socialnem, 

gibalnem in emocionalnem področju. O načrtovanem delu in izvedbi obveščajo strokovne 

delavke starše na oglasnih mestih, na roditeljskih sestankih in preko aplikacije eAsistent. O 

napredku in razvoju posameznega otroka pa na pogovornih urah. 

 

V vrtcu načrtujemo odprt izvedbeni kurikulum, ki omogoča zadovoljevanje potreb vsakega 

posameznega otroka, kajti uveljavljamo načelo, da ima vsak otrok pravico, da doseže stopnjo 

razvoja, ki jo zmore. 

 

 

 

 


