
 

PODATKI O VRTCU 

 
URADNI NASLOV: 

Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče, 

Gračišče 5, 

6272Gračišče 

Tel. 05/6571176 

http://www.os-gracisce.si/ 

 

 
RAVNATELJICA: 

Vanja Košpenda 

tel.: 05/6572014 

gsm: 040 685 919 

mail: vanja.kospenda@guest.arnes.si  

 

 
TAJNIŠTVO 

Tel.: 05/6571176 ali 05/6571174 

Fax: 05/6571148 

Email: tajnsitvo.oskpio@guest.arnes.si  

 

 

 

POMOČNICA RAVNATELJICE: 

Katja Barut Novak 

Tel: 05/671176 

mail: katja.barut@guest.arnes.si  

 

ORG. PREHRANE IN VODJA SANITARNO-HIGIENSKEGA REŽIMA: 

Vesna Maršič 
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Vrtec je enota pri Osnovni šoli Istrskega odreda Gračišče. Je  javni vrtec, ki izvaja javno 

veljavne programe za predšolske otroke.  

 

S svojo vzgojno dejavnostjo uresničuje in zagotavlja potrebe po vzgoji in varstvu 

predšolskih otrok predvsem na območju krajevnih skupnosti Gračišče in Gradin. V šolskem 

letu 2016/17 imamo oblikovane tri oddelke za otroke od prvega leta starosti do  vstopa v 

šolo. 
 

POSLOVNI ČAS 

 
Osnovni dnevni program izvajamo v dopoldanskem času od 6.00 do 16.15 ure, vse delovne dni 

v letu, razen sobot, nedelj in praznikov ter v času od 15. julija do 15. avgusta. V poletnem 

času organiziramo varstvo v drugem vrtcu. 

 

Dnevni program 
Traja od 6 do 9 ur in obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano s tremi obroki 

(malico, kosilom in popoldansko malico). 
 

Poldnevni program 
Traja od 4 do 6 ur in obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano z dvema obrokoma 

(malico in kosilom). 

Otrok je lahko v vrtcu v času od 7.00 do 13.00 ali od 8.00 do 14.00. 
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Programi glede na starostno obdobje 
 

 ODDELEK ŠT. 

OTROK 

Vzgojiteljice, 

pomočnice 

    

1. KOMBINIRAN  

od 1 do 6 let 

12 KARMENKA RONČEVIĆ 

JERNEJA FRANCA 

TANJA MAJIĆ 

2. KOMBINIRAN  

od 1 do 6 let 

19 DENIS MARKEŽIČ 

SUZANA BRŽAN 

3. HETEROGEN ODDELEK  

od 4 do 6 let 

21 NATAŠA ŽIVKOVIČ 

KARMEN PETROVIĆ 

 SKUPAJ 52  
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PREDSTAVITEV- Dnevni ritem dela v vrtcu : 

6.00 – 8.30 Prihod otrok in igra v manjših skupinah. 

6.45 - 7.00 Zajtrk. 

 

7.00 - 8.50 

 

Igra v manjših skupinah. 

 

 

8. 30 – 9.00 

 

Osebna higiena in malica. 

9.00 – 11.30 

 

Usmerjene dejavnosti in vodena zaposlitev v skladu 

s kurikulom in programom strokovnih delavk.  

12.00 – 13.00 

12.30 – 13.00 

Kosilo (Zajčki, Medvedki) 

Kosilo (Volki)  

13.00 – 14.45 Sproščanje, možnost počitka na ležalnikih 

ali blazinah, umirjene dejavnosti v manjših 

skupinah. 

16.00 

 

Popoldanska malica. 

15.15 –16.30 Združevanje skupin, igre in zaposlitve po želji 

otrok. 

 

16.15 

 

 

Zapiranje vrtca. 
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»Svet gibanja, svet veselja, svet zdravja« 

Aktivno smo vstopili v Mednarodni projekt Fit Slovenija z namenom, da bi v otrocih zbudili 

vse bolj uspavano naravno potrebo po gibanju. Spodbuditi jih želimo k aktivnejšemu 

sodelovanju, da bi s tem dvignili raven motivacije in odgovornosti. V vzgojni in pedagoški 

KOLEDAR VSEBIN IN DATUMOV               ŠOLSKO LETO 2016/2017 

ŠT. OPIS TERMIN - DATUM 

1. HIDRACIJA 

 

Na nivoju vrtca 

Celo šolsko leto 

2 FIT IGRIŠČE (obhodna in krožna vadba) 

Talne igre na asfaltnih površinah in na zunanjih 

igralih.  

Na nivoju vrtca 

Celo šolsko leto 

3. FIT HODNIK 

 

Na nivoju vrtca 

Celo šolsko leto 

4 FIT JUTRANJE ŠPORTANJE 

 

v igralnici ali na terasi 

1 x teden 

5. FIT KOTIČEK 

Pano na vhodu z aktivnostmi in obvestili 

Multiplikator  

Celo šolsko leto 

 

6. FIT AKTIVNO SEDENJE 

Menjava položaja (razen v jedilnici) in prostora 

 

Na nivoju vrtca 

Celo šolsko leto 

7. FIT ŠPORTNI DAN: 

15.10. Svetovni dan hoje (medgeneracijski pohod) 

7. 4. Dan zdravja (ZD Koper) 

31. 5. Svetovni dan športa – FIT ŠD 

Na nivoju vrtca 

Dogodki  

8. FIT PREHRANA (manj sladkorja v prehrani in 

čaju, več svežega in suhega sadja, oreščki) 

Celo šolsko leto 

9.  FIT GIBALNE MINUTE – hitre stimulacije 

 

Na dnevni ravni, na nivoju 

skupine 

10. FIT METODA ZNOTRAJ UČNE PRIPRAVE (z 

opombo v pripravi) 

Na dnevni ravni, na nivoju 

skupine, vzgojiteljice 

11. FIT GIBALNI ODMOR – spremeni učno okolje, 

aktivnosti na hodniku, malem igrišču 

Na nivoju skupine, 

vzgojiteljice 
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proces načrtno uvajamo didaktične metode FIT pedagogike ter izvajamo različne FIT 

aktivnosti preko celotnega šolskega leta.  

 

»Ko aktiviramo telo, aktiviramo možgane!« 
 

 

 

OBELEŽITEV DNEVOV                                                  

ŠOLSKO LETO 2016/2017 

ŠT. OPIS TERMIN - DATUM 

1. FIT DAN BREZ MULTIMEDIJE – izjava o 

sodelovanju 

20. JANUAR 

2.  DAN SRCA 24. SEPTEMBER 

3. DAN ZDRAVJA - ŠD 

V sodelovanju z ZD Koper 

7. APRIL 

4. SVETOVNI DAN HOJE - ŠD 

Medgeneracijski pohod 

15. OKTOBER 

4 SVETOVNI DAN STRPNOSTI (v okviru 

UNESCO) 

16. NOVEMBER 

5. SVETOVNI DAN DRUŽINE - vrtec 15. MAJ 

6. SVETOVNI DAN ŠPORTA (FIT športni dan) 

- ŠD 

31. MAJ 
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 Interesna dejavnost Gibalne urice 

 Gledališke predstave in prireditve 

 Prilagajanje na vodo za predšolske 

 Ekskurzije in tabori 

 Projekti 

 Praznovanja v vrtcu 

 Sodelovanja s šolo 

 
 

 

 

 
Starši sodelujejo: 

 na vsakodnevnih izmenjavah informacij, 

 na pogovornih urah 1x mesečno po dogovoru z vzgojiteljico, 

 na roditeljskih sestankih, 

 na strokovnih predavanjih za starše, 

 na ustvarjalnih delavnicah za otroke in starše, 

 na skupnih srečanjih: praznovanja, izleti, pikniki, prireditve, 

 v svetu staršev vrtca, 

 pri vključevanju v življenje in delo vrtca. 
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Predstavniki skupin: 

 

 Skupina Volki: Tanja Rojc 

 Skupina Zajčki: Mojca Mikolič 

 Skupina Medvedki: Nadja Grdina Švab 

 

Vaša predstavnica v svetu šole in svetu staršev je ga. Mojca Mikolič. 

 

Sami ali preko predstavnika v svetu staršev lahko posredujete pobude, predloge, pohvale in 

kritike. 

 

 

V zavodu deluje Šolski sklad OŠ Gračišče. Sklad je ustanovljen z namenom, da zagotovi 

otrokom boljšo in večjo kakovost vzgojno-izobraževalnega programa, kamor sodijo 

obogatitveni programi, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. 
 

 

 
 

PRAVICE OTROK 
 

 Pravica do največ 9-urne prisotnosti v vrtcu. 

 Ne delamo razlik med otroki glede na raso, barvo, spol, jezik, vero, politično ali drugo 

prepričanje, narodno, etnično ali družbeno poreklo, premoženje, rojstvo ali 

kakršenkoli drug položaj otroka, njegovih staršev ali zakonitega skrbnika. 

 Vsem otrokom zagotavljamo enake možnosti za sodelovanje pri dejavnostih, ki 

potekajo v okviru standardnega programa vrtca. 

 Spoštujemo osebno dostojanstvo in integriteto otroka. 
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 Spoštujemo in upoštevamo otrokov pogled na svet, njegovo razumevanje stvari, 

dogodkov in položajev ter čustveno odzivanje nanje in spodbujamo možnost dojemanja 

iste stvari ali dogodkov iz različnih perspektiv. 

 Upoštevamo individualne in skupinske razlike med otroki in oblikujemo pogoje za 

izražanje teh razlik, pravico do izbire in drugačnosti. 

 Vzgojno delo z otrokom snujemo na znanju in razumevanju otrokovega razvoja v 

določenem starostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka. 

 Otroka varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih. Ob 

sumu zanemarjanja ali zlorabe otroka obvestimo odgovorno osebo ali institucijo. 

 Zagotavljamo varno, razumevajoče in spodbudno okolje za otrokov telesni, duševni in 

socialni razvoj in na osnovi pozitivnih čustvenih, spoznavnih in socialnih izkušenj za 

njegovo polno zaupanje vase. 
 

 

PRAVICE STARŠEV 

 
 Spoštujemo in upoštevamo starše kot primarne vzgojitelje, ki nosijo glavno 

odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj in jim dajemo možnost soodločanja o vseh 

pomembnih vprašanjih v zvezi z njihovim otrokom. 

 Starše obveščamo o programu vrtca in jih spodbujamo, da sodelujejo pri načrtovanju 

in izvajanju vzgojnih dejavnosti. 

 S starši gojimo odprt dialog in jih sproti obveščamo o otrokovem razvoju, aktivnostih 

v skupini in vrtcu. 

 Z informacijami o otroku in družini, ki nam jih otroci in starši zaupajo, ravnamo 

odgovorno in jih ohranjamo zaupne. 

 Seznanjamo starše s spoznanji stroke o predšolskem otroku in jih ozaveščamo o 

pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja. 

 Ob vstopu otroka v vrtec spodbujamo starše, da s svojo prisotnostjo v skupini 

pomagajo otroku pri prilagajanju na vrtec. 

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

 da upoštevajo poslovni čas vrtca in dnevni red, 

 da otroka pripeljejo v vrtec pred zajtrkom, da lahko poskrbimo za nemoteno hranjenje 

otrok in nadaljnje delo v skupini, 

 da spoštujejo delo, organizacijo in osebje vrtca, 

 da ima otrok ob prihodu in odhodu iz vrtca spremstvo staršev oz. od staršev 

pooblaščenih polnoletnih oseb. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, 

če to pisno odobrijo starši otroka. 
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 da obvestijo vrtec o daljši ali krajši odsotnosti otroka najkasneje do 8. ure zjutraj, 

 da v primeru otroških nalezljivih bolezni to takoj sporočijo odgovorni osebi v vrtcu, 

 da v vrtec pripeljejo otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe in 

drugih, 

 da v primeru poškodbe ali nenadne spremembe zdravstvenega stanja otroka po 

obvestilu vzgojitelja v najkrajšem času pridejo po otroka v vrtec, 

 da najkasneje na dan vstopa otroka v vrtec vzgojiteljici izročijo potrdilo pediatra o 

zdravstvenem stanju otroka, 

 da ob sprejemu otroka opozorijo na posebnosti otroka, ki so pomembne za njegovo 

varnost in zdravje oz. predložijo navodilo zdravnika, 

 da pisno najavijo izstop otroka iz vrtca (začasni ali trajni izpis), 

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

za resničnost podatkov, 

 da upoštevajo navodila in obvestila na oglasnih deskah za starše, 

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

 da mlajše otroke uvajajo v vrtec postopno in ob svoji prisotnosti v dogovoru z 

vzgojiteljico, 

 da sproti obveščajo vzgojiteljico o spremembi podatkov o svoji dosegljivosti v času 

bivanja otroka v vrtcu, 

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

 

 
Vrtci v Mestni občini Koper predvidoma februarja objavimo javni vpis novincev za naslednje 

šolsko leto. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev. Za vpis 

otrok v vse javne vrtce na območju Mestne občine Koper je uveden enoten vpis otrok.  

Starši vpišete otroka tako, da oddate vlogo za vpis otroka v vrtec na predpisanem obrazcu. V 

vlogi navedete enoto vrtca, v katero želite vključiti otroka  in v ta vrtec vlogo tudi oddate.  

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija 

za sprejem otrok, ki na podlagi kriterijev določi prednosti vrstni red. Po končanem postopku 

sprejema otrok v vse vrtce prve izbire, se čakalni seznami posameznih vrtcev združijo v 

centralni čakalni seznam, ki se objavi na spletnih straneh Mestne občine Koper. 
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Cene programov v vrtcu krijejo starši in občina. Občina krije del cene programa za otroke 

katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče. MIZŠ pa krije del cene 

programa za drugega otroka. 

Plačilo staršev določi krajevno pristojni Center za socialno delo na podlagi lestvice, ki starše 

razporeja v razrede. Ravno tako odloča o znižanem plačilu.  

Znižano plačilo vrtca starši uveljavljate pri Centru za socialno delo Koper na enotni "Vlogi za 

uveljavljanje pravic iz javnih sredstev". 
 

 

 
Odsotnost otroka starši sporočite v vrtec do 8. ure zjutraj. Na podlagi pravočasne odjave 

se odštejejo stroški prehrane. 
 

 

 
Za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v KOLEDARSKEM letu, starši 

prispevate k ceni programa delež, ki znaša 50% določenega plačila po Pravilniku o plačilih 

staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, številka 44/96 in 1/98).  

Starši, ki imate v vrtec vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljate začasno 

odsotnost le za najstarejšega otroka. 

 

 
Če se starši odločite za izpis otroka iz vrtca, morate izpolniti obrazec (izpisnica), ki ga 

dobite pri pomočnici ravnateljice, in sicer 15 dni pred nameravanim datumom izpisa. 
 

 

 

 

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/

