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Vrtec pri Sv. Ani - Žiri 
Loška cesta 59, 4226 Žiri 

 
Vrtec pri Sv. Ani - Žiri je zasebni vrtec, ki opravlja javno službo v 
vzgoji in izobraževanju in mu je Občina Žiri na podlagi javnega 
razpisa z odločbo dodelila koncesijo. 
Vrtec opravlja javno veljavni program za predšolske otroke. 
Delo zavoda vodi direktor, upravlja ga Svet zavoda, za uresničevanje 
vzgojno-varstvenega dela pa je odgovorna pedagoška vodja. 
 

POSLOVNI ČAS VRTCA 
 

Poslovni čas vrtca je od 5.45 do 15.30 ure. Vrtec je odprt vse dni v 
letu, razen ob sobotah, nedeljah in državnih praznikih. Med 
poletnimi počitnicami v mesecu juliju oziroma avgustu vrtec zapre 
svoja vrata za 14 dni – strnjeno – od 24.7. do 4.8.2017. Letos bo 
vrtec izjemoma zaprt tudi v petek 28.4. po prazniku. Zaradi lažje 
organizacije dela v času šolskih počitnic in med prazniki (zmanjšano 
število otrok v vrtcu), bomo pripravili vpisne liste (v času jesenskih, 
novoletnih, zimskih in prvomajskih počitnic), na katere boste 
starši, ki boste v teh dneh potrebovali varstvo za vašega otroka, to 
tudi zabeležili. Programi vzgoje in izobraževanja v vrtcu so 
predvideni v trajanju največ devet ur dnevno in so zajeti v 
poslovnem času vrtca. 

 

 
 

SPREJEM OTROK 
 

V letošnjem šolskem letu je v vrtec sprejetih 43 otrok. 
Vzgojno delo v Vrtcu pri Sv. Ani - Žiri poteka v dveh oddelkih: 
 

 Skupina Čebelice – kombinirani oddelek 

 Skupina Zajčki -  drugo starostno obdobje 
 

skupina vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice 

1. Čebelice Mojca Jereb,  Maja Andreuzi 

 Jerneja Smrtnik (do 15.10.2016) Pom. – pol. del. Čas (od 
16.10.2016 dalje) 

2. Zajčki Alenka Žerjal Polona Krmelj 
 

DNEVNE DEJAVNOSTI 
 

5.45 – 7.55: prihod otrok v vrtec in igra 
8.00 - 8.30: zajtrk 
8.30 - 11.00: usmerjene dejavnosti in bivanje 
na prostem 
11.00 – 12.00: priprava na kosilo in kosilo 
12.00 – 13.45: počitek oz. umirjene igre, 
bivanje na prostem 
13.45 – 14.00: malica 
14.00 - 15.30: odhod otrok domov 

 

OBOGATITVENI PROGRAMI 
 

V Vrtcu pri Sv. Ani – Žiri bomo v letošnjem šolskem letu sodelovali: 
   

* z gasilci 
* s policistom 



* s čebelarji 
* s poštnimi uslužbenci 

* s knjižničarko 
* s starši in starimi starši 

* s Svetnikom 
* z gledališčem Teater za vse (abonma predstav za otroke) 

 

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA 
 

 Starši pripeljejo otroka v prostore vrtca zjutraj do 7.55 ure in 
pridejo ponj do 15.30 ure. Zamude bomo upoštevali pri 
plačevanju položnic.  

 Od staršev pričakujemo, da se bodo zanimali za otrokovo 
vzgojo in razvoj ter da bodo sodelovali z vzgojnim osebjem 
vrtca. 

 Starši so dolžni vrtcu posredovati podatke o tem, kje so 
dosegljivi v primeru nujnih sporočil - naslov, telefonska 
številka v službi in doma.  

 Pred vstopom otroka v vrtec morajo z njim opraviti 
zdravniški pregled in prinesti Zdravniško spričevalo, Potrdilo 
iz gospodinjske evidence in Odločbo o znižanem plačilu 
vrtca. Vzgojiteljico morajo opozoriti na morebitne 
zdravstvene posebnosti otroka (alergije, posebna prehrana, 
bolezni, otrokov razvoj)    

  Starši morajo vrtcu sporočati morebitna obolenja otroka, ki 
bi lahko ogrožala zdravstveno stanje ostalih. 

 Če otroka določen dan ne bo v vrtec, so starši to dolžni 
sporočiti vzgojiteljicam do  
7. 45 ure, v nasprotnem primeru se šteje, da je otrok v vrtcu 
prisoten, kar bo razvidno tudi pri plačilu vrtca. 

 Starši naj v vrtec pripeljejo le zdravega otroka, saj se bolan 
otrok slabo počuti, obenem pa ogroža zdravje drugih otrok.  

 Otrok lahko pride v vrtec in odide iz vrtca le v spremstvu 
staršev, v spremstvu drugih polnoletnih odraslih oseb pa le v 
izjemnih primerih in če imajo pismeno pooblastilo staršev. 
Ob prihodu in odhodu se mora javiti vzgojiteljici.  

 V vrtec ni dovoljeno prinašati stvari, ki bi lahko ogrozile 
zdravje ali varnost otrok. 

 Starši naj poskrbijo za udobno in varno obleko in obutev 
otrok. 

 Dragocenih predmetov in igrač naj otrok raje ne prinaša v 
vrtec, ker vrtec ne more odgovarjati zanje.  

 Starši mesečno poravnavajo plačilo programa v obliki 
plačevanja položnic. 

 V primeru izpisa ali začasnega izpisa otroka iz vrtca starši 
izpolnijo Odjavo otroškega varstva oz. Začasno odjavo 
otroškega varstva. Dokument oddajo v vrtec najkasneje  30 
dni pred odhodom otroka iz vrtca. Obrazec dobijo pri 
vzgojiteljici. 

  
*******************************************************                               

Direktor: 
04-510-5000 

zupnija.ziri@siol.net 
Vrtec: 

04-510-4100, 
vrtecsvane@gmail.com 

 
31. avgust 2016, Žiri 

 Pripravila in uredila Mojca Jereb, pedagoška vodja 

mailto:info@v-prisvani.kr.edus.si


 


