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Spoštovani starši 
 
 

Zahvaljujemo se vam za zaupanje, ker ste vašega otroka vključili v naš vrtec. To bo zanj 

druga, nova, velika družina prijateljev in v kateri bo preživel veliko časa. Zaposleni v 

vrtcu se bomo strokovno in z vso odgovornostjo in zavzetostjo potrudili, da se bo vaš 

otrok v tej svoji drugi družini počutil varno in prijetno. 

 

Zavedamo se, da z vzgojo otrok gojimo najlepši cvet, ki z velikimi koraki in zelo naglo 

odkriva in osvaja ves svet. Tako odrašča v pogumne in samozavestne osebnosti. Ob vsem 

tem potrebuje(mo) tudi vašo podporo in pomoč, zato vas vabimo, da nam pri tem 

pomagate, z nami sodelujete ter se nam pridružite na različnih dejavnostih vrtca. 

Tako bomo skupaj spremljali in se veselili tudi drobnih otrokovih korakov, ki jih otrok 

mora narediti sam. 
 

 

Ravnateljica 

Mirela Flego, prof. 
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Otroci in vzgojitelji smo leta 2013 ustvarili svojo himno: 

 
 
 

V VRTCU SEČOVLJE 

 
V vrtcu Sečovlje 

imamo se najbolje, 

daj pridi, daj pridi, 

pridruži se še ti. 

 

Ustvarjamo, se igramo, 

prijatelje spoznamo, 

daj pridi, daj pridi, 

pridruži se še ti, 

daj pridi, pridruži se še ti. 

 

 

Besedilo in melodija: Tanja Mozgan Imperl 

Klavirska spremljava: Bojan Glavina 

 

 

 

 

 

 

 

Pri otrocih ni majhnih korakov. Vse, kar storijo in naredijo, so velike stvari. Predvsem srca 

imajo večja kot mi - odrasli. Vanje spravijo vse, kar vidijo in vse, česar se zavedajo - tudi 

majhen kamenček, ki so ga opazili na cesti, listek z drevesa, poljubček kar tako, mravljico ali 

črička, predvsem pa vse ljudi, ki so okoli njih ... Pearl S. Buck 
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Naslov: 

Osnovna šola Sečovlje 

Sečovlje 78, 6333 Sečovlje 

Tel.: 671-26-00 

 

 

Ravnateljica: 

Mirela Flego 

 

 

Pomočnica ravnateljice za vrtec:  

Tina Stanovnik 

 

 

Svetovalna delavka: 

Mirjana Černetič 

 

 

Tajništvo in obračun oskrbnin: 

Aljoša Bagon in Neda Zonta 

 

 

Spletna stran:  

www.ossecovlje.si  

  

 

E-pošta:  

tajnistvo@ossecovlje.si  

vrtec@ossecovlje.si  

svp@ossecovlje.si  

  

 

Tel. številka vrtca Sečovlje:  

05/671-26-02 

031-737-222  

  

Tel. številka vrtca Sv. Peter:  

05/671-26-19 
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Organiziranost vrtca:  

vrtec upravljajo ravnateljica Mirela Flego, pomočnica ravnateljice za vrtec Tina Stanovnik 

in svet šole. 

 

Svet šole: 

ima štiriletni mandat, sestavlja ga pet predstavnikov šole in po trije predstavniki 

ustanovitelja in staršev. 

 

Svet staršev: 

je posvetovalni organ, sestavljajo ga predstavniki staršev oddelčnih skupnosti v šoli in vrtcu. 

 

Strokovna organa vrtca sta: 

• aktiv pedagoških delavcev in 

• vzgojiteljski zbor. 

 

Vrtec pri OŠ Sečovlje je javni zavod z imenom Osnovna šola Sečovlje in ga je ustanovila 

Občina Piran za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje. V sestavo 

Osnovne šole Sečovlje sodita podružnična šola in vrtec Sv. Peter in enota vrtec Sečovlje. Ker 

vrtec deluje v sklopu osnovne šole, je najvišji organ vrtca svet šole. Predstavniki staršev vrtca 

delujejo v svetu staršev osnovne šole. 
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Vrtec se nahaja poleg OŠ Sečovlje v čudovitem naravnem okolju, prepoznavni smo predvsem 

po Krajinskem parku Sečoveljske soline in po letališču. Stavba vrtca je obnovljena, vendar se 

zaradi ugotovljenih napak pri gradnji, gradbena dela nadaljujejo oziroma odpravljajo. V 

prenovljenem vrtcu so večji igralni prostori, urejene in nove sanitarije, sončne igralnice imajo 

prehod na terase in igrišče, kjer potekajo različne ustvarjalne in gibalne dejavnosti. V letošnjem 

letu v vrtcu Sečovlje deluje pet skupin. 
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Vrtec se nahaja ob robu strnjene vasi v prenovljeni šolski stavbi, kjer sta dve skupini predšolskih 

otrok: ena skupina v starosti od enega do treh let in ena skupina od treh do šestih let. Otroci 

imajo na razpolago dve prostorni igralnici. Na naši podružnici sta tudi razreda šoloobveznih 

otrok. Veliko sodelujejo, ustvarjajo in se družijo. 

Tipična istrska vasica s svojo okolico poskrbi za prijetne sprehode, raziskovanja ter povezovanje 

vrtca in šole s krajem oz. krajani.  
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Poslovalni čas 
 

Enota Vrtec Sečovlje je odprta vsak delovnik, od ponedeljka do petka. Poslovalni čas Vrtca 
Sečovlje in podružnice Sv. Peter traja 10,5 ur, od 6.00 (6.30) do 16.30.  
 

Zaposleni 

Vzgojno dejavnost v oddelkih opravljajo vzgojitelji in vzgojitelji predšolskih otrok - 

pomočniki vzgojiteljev.  

Vzgojitelji: 

Bojana Rudl, Barbara Ferlin, Tanja Mozgan Imperl, Teja Sabadin, Alenka Bernat Cvetko, 

Nina Jankovič, Nataša Jelenič, Tina Stanovnik. 
 

 

Vzgojitelji predšolskih otrok - pomočniki vzgojiteljev :  
 

Karmen Banovac, Maja Čurkovič Čagalj, Lara Fojan Zanutto, Mateja 

Hajšek, Teja Sabadin, Nataša Petretič, Brigita Bonaca, Robin Šink, Urška Olup, Barbara Jovič, 
Ines Šeško Krejačič. 
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Svetovalno delo 
 

 

Svetovalna delavka v vrtcu sodeluje s strokovnimi delavci, vodstvom, zunanjimi institucijami in 
starši. 
 

Skupaj z njimi soustvarja pogoje za optimalni razvoj vsakega otroka, posebej za otroke s 

posebnimi potrebami. Prizadeva si, da bi otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe 

primerno odzivali. Njeno delo je namenjeno vsem otrokom, ki so vključeni v vrtec. 

Svetovanje in posvetovanje poteka po načelu prostovoljnosti, skupnega dogovora, zaupnosti 

podatkov in v dobrobit otroka. Lahko je osebno, v sodelovanju z vzgojiteljem ali v drugih 

oblikah (srečanja s starši, delavnice). 

 
 
Za vrtec skrbijo tudi: 
 

 
 

Mirjana Černetič svetovalna delavka 

 logopedinja 

Vesna Koren Tuljak, Barbara Valič specialni pedagog 

Neda Zonta računovodkinja 

Aljoša Bagon poslovni sekretar 

Dino Ruzzier 
 
 

hišnik 

Edi Zadnik  
 
 

hišnik 

Erna Mavrič, Ana Pečar, Lidija Nadižar, 
Robert Zekanović 

Kuharice,  
pomočnice kuharic 

Janja Hribernik,  
Tamara Nestorović 

 in čistilni servis 

Čistilka 
gospodinja 

Rada Vrhovac Čistilka - perica 
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6.00 (*6.30) - 8.30 sprejemanje otrok in igre po želji  

8.30 - 9.00 malica 

9.00 - 11.30 Igralne dejavnosti in zaposlitve, ure 

pravljic, delavnice, športne dejavnosti, bivanje na prostem, 

sprehodi, … 

11.15 - 12.30 kosilo (mlajši) 

11.30 - 12.45 kosilo (starejši) 

12.30 - 14.15 (14.30) spanje, počitek ali umirjene dejavnosti 

14.30 popoldanska malica 

14.50 - 16.30 igre po želji otrok, bivanje na prostem, odhod domov 

 

*Velja za podružnični vrtec Sveti Peter 

 

Smo javni vrtec in izvajamo javno veljavne programe za predšolsko vzgojo, ki jih sprejme 

pristojni republiški organ. Program ima strokovno podlago v KURIKULUMU za vrtce. 

Vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev ob nenehnem izobraževanju, izpopolnjevanju, rabi 

strokovne literature omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo, ki se na 

ravni izvedbenega kurikula razvija in spreminja, pri tem pa upošteva neposredno odzivanje 

otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v širše okolje. 

  

Starši lahko izbirajo med naslednjima programoma: 

Dnevni program 

V dnevnem programu je otrok v vrtec vključen od 6 do 9 ur. 

  

Poldnevni program 

V poldnevnem programu je otrok v vrtec vključen od 4 do 6 ur, med 7.00 in 13.00 ali med 8.00 

in 14.00.  

  

Kljub temu, da traja poslovni čas vrtca 10,5 ur, sme po Zakonu o vrtcih otrok v vrtcu preživeti 

največ 9 ur. 

Oba programa obsegata vzgojno-izobraževalni program, varstvo ter prehrano otrok. 

Pisna sprememba vzgojnega programa velja s prvim dnem naslednjega meseca. 
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Naša temeljna naloga: 

Kakovostno izvajanje vzgoje, izobraževanja, varstva in prehrane otrok do vstopa v šolo ter 

pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka. 

  

Program za otroke s posebnimi potrebami 

 
Otroci s posebnimi potrebami so otroci s težavami v razvoju. Otroci s posebnimi potrebami, ki 

potrebujejo prilagojeno izvajanje programa predšolske vzgoje in dodatno strokovno pomoč, 

so razvrščeni v redne oddelke vrtca. Prilagojeno izvajanje predšolske vzgoje obsega 

individualno vzgojno-izobraževalno in korektivno delo, ki ga izvaja vzgojitelj v sodelovanju s 

specialnim pedagogom. Prilagojen program izdelajo vzgojitelj, svetovalna delavka in specialna 

pedagoginja na podlagi ugotovitev zunanjih strokovnjakov. S tem uresničujemo načelo enakih 

možnosti in upoštevanja različnosti med otroki. 
 

 

Izvajanje Kurikula v našem vrtcu 

 

Kurikulum je nacionalni dokument, ki ima osnovo v analizah, predlogih, rešitvah, ki so uokvirile 

koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih kot tudi v sprejetih načelih in ciljih vsebinske 

prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja. 
 

Kurikulum omogoča: odprte, fleksibilne programe, pestre, raznovrstne ponudbe, dejavnosti 

na vseh področjih, možnost individualnosti in večje izbire na vseh ravneh, izražanje in 

ozaveščanje skupinskih razlik, kakovostne medsebojne stike med otroki in odraslimi, 

vrednotenje pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, partnerski odnos s starši z upoštevanjem 

avtonomije vrtca in spodbuja uvajanje drugačnosti na vseh ravneh. 
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Področja dejavnosti v vrtcu: 
 

• gibanje, 
 

• jezik, 
 

• umetnost, 
 

• družba, 
 

• narava, 
 

• matematika. 
 

 

Omenjena področja dejavnosti se izvajajo v okviru vsebin in tem, ki so vezane na letni čas, 

praznike in praznovanja ter so tudi del letne priprave tandema oz. pedagoških delavcev vrtca. 
 

 

Projekti in obogatitveni programi:  

 

• praznovanja ob rojstnih dnevih otrok, 

• praznovanje tete Jeseni, 

• pravljični december, 

• čajanka za none in nonote, 

• obisk dedka Mraza, 

• obisk babice Zime, 

• ogledi lutkovnih predstav, 

• pustno rajanje, 

• Mali sonček, 

• izposoja knjig v vrtčevski, potujoči in šolski knjižnici, 

• knjižni nahrbtnik, 

• dan Zemlje, 

• Zajčkov kros, 

• sodelovanje na likovnih in drugih natečajih, 

• ex – tempore, 

• sodelovanje v zbiralnih akcijah, 

• plavalni tečaj, 

• delavnice in pohodi s starši, 
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• sodelovanje s šolo in krajem, 

• projekt Prometko, 

• projekt »Vsi smo otroci enega Sveta« 

• projekt Porajajoča se pismenost in povej mi pravljico, 

• ure pravljic, 

• zdravstvena vzgoja (Center za krepitev zdravja), 

• angleške urice za predšolske otroke, 

• projekt Varno s soncem, 

• projekt Daj naprej, 

• projekt Fit Slovenija – Fit international. 
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Projekt Fit Slovenija – Fit international  

Ena od osnovnih dejavnosti človeka za preživetje in življenje  je gibanje.  Kakšen odnos imamo 
do gibanja pa je v veliki večini odvisno od izkušenj, ki jih imamo in smo jih pridobili že v 
najzgodnejšem obdobju življenja. Zato je ravno predšolsko obdobje tisto, ki ga moramo čim 
bolj izkoristiti  – tako starši, kot strokovni delavci in otroku nuditi čim več izkušenj, povezanih z 
gibanjem. 

Osnovna šola in vrtec Sečovlje sta od leta 2011 vključena v projekt FIT Slovenija, ki temelji na 

FIT pedagogiki in ga izvaja ga. Barbara Konda. FIT pedagogika povezuje vsa razvojna področja in  

povezuje in razvija vsa učna področja. Bazira na doživljajskem učenju, gibalno športni aktivnosti, 

harmoniji in psihofizičnem zdravju. Cilj projekta je izboljšati življenjski slog, zdravstveno stanje 

in medsebojne odnose vseh, ki so vključeni v sam proces (otroci, zaposleni, starši). Usmerjeni 

smo k inovativnim in dinamičnim pedagoškim pristopom in želimo izboljšati kakovost 

izobraževanja. 

S programom FIT kobacaj  želimo, da otroci pridobijo pozitiven odnos do redne gibalne – 

športne aktivnosti, razvijajo timsko sodelovanje, pozitivna čustva in uspeh, usvajajo segmente 

različnih športnih zvrsti, razvijajo motorične in kognitivne sposobnosti, razvijajo zavedanje, da 

je gibanje potreba in ne obveza in s tem postajajo popolnejši, sposobnejši, so veseli in 

zadovoljni.  

Kot modelni vrtec izvajamo številne dejavnosti po FIT4KID motivacijski pedagogiki. To so  

izobraževalni programi, tehnike, vsebine in smernice, ki se osredotočajo na povečano uporabo 

vadbe in telesne dejavnosti v predšolskem obdobju. Pri tem pa je pomembno, da sočasno 

aktivno spodbudimo možgane in telo ter s tem povečamo učinkovitost pri učenju in izboljšamo 

učne spretnosti ter sposobnosti. V vrtcu v okviru FIT4KID pedagogike izvajamo FIT aktivne 

metode, FIT gibalne minute, FIT hidracijo, FIT aktivno igrišče, FIT aktivni sprehod, FIT hoja za 

zdravje. Z uporabo FIT aktivnih metod se otroci učijo v gibanju, so motivirani za učenje in 

dosežejo visoko stopnjo koncentracije. Pridobivajo nova znanja in izkušnje. 
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Otroci se ob vstopu v vrtec srečajo z veliko novimi in neznanimi stvarmi. Navaditi se morajo 

na nov ritem življenja in nove zahteve. To je zanje velika sprememba, ki se lahko kaže na 

različne načine. Otrok lahko protestira z jokom, je bolj občutljiv, razdražljiv, odklanja hrano, 

nemirno spi. Lahko celo zboli. Težave izginejo, ko otrok sprejme novo okolje in vzgojitelja, ki 

mu nudi občutek varnosti. Uvajanje traja različno dolgo, odvisno je od stopnje otrokovega 

razvoja, starosti, značaja, njegovih izkušenj. 
 

Kako lahko starši pomagate otroku pri uvajanju v vrtec 
 

• Še predno pripeljete otroka v vrtec se pogovorite z vzgojiteljem o vašem otroku, o 

njegovih potrebah, značilnostih, navadah. 

• Otroku vzbujajte interes za vrtec. Pogovarjajte se o življenju v vrtcu, skupaj ga obiščite, 
oglejte si igrišče,... 

• Prihranite si nekaj dni dopusta za uvajanje, tako bo mirnejši in se boste bolj posvetili 
otroku. 

• Pozanimajte se o ritmu življenja v vrtcu in skušajte podoben ritem uvesti tudi doma 
(spanje, hranjenje). 

• Dogovorite se, kdo bo uvajal otroka v vrtec, vsaj prve dni naj bo to ista oseba. 

• Prvi obisk naj bo krajši, naslednje dni postopoma skrajšujete vašo prisotnost in 

podaljšujete bivanje otroka v vrtcu, seveda v dogovoru z vzgojiteljem. 
 

 
 

 

Tega se v našem vrtcu dobro zavedamo, zato posvečamo veliko pozornosti primernemu 

prehranjevanju, saj je to ena od osnovnih potreb v življenju vsakega posameznika. Zgodnje 

izkušnje s hrano, odkrivanje in okušanje novih jedi ter samo hranjenje so osnova za 

oblikovanje otrokovih poznejših prehranskih navad. 

Jedilnike sestavlja komisija, ki upošteva priporočila za zdravo prehranjevanje. Dosledno 

upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja HACCP. Otrokom nudimo svežo, dnevno 

nabavljeno in pripravljeno hrano. Na razpolago imajo dovolj sadja in pijače. 

V vrtcu je nekaj otrok, ki potrebujejo prilagojeno prehrano. Zanje pripravljamo posebne 
obroke po navodilih zdravstvene službe. 

Najmlajšim otrokom sestavo, pripravo in urnik obrokov prilagajamo. 

Pozorni smo na kulturo prehranjevanja. Otroci jedo počasi, v mirnem in prijetnem vzdušju. 

Uporaba pribora in samostojna postrežba (pri starejših otrocih) prispevata h kulturnemu 

prehranjevanju. 
 

Prizadevamo si, da postane zdrava prehrana del vsakdanjika vseh nas in naših otrok. Dobre 

navade in bogato prehransko znanje bodo tako dragocena popotnica k zdravemu načinu 

življenja. 
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RODITELJSKI SESTANKI 

Vzgojitelji pripravijo najmanj po dva roditeljska sestanka v vsaki skupini letno. V skladu z 

željami staršev bomo na pogovor poklicali strokovnjaka psihologa za pogovor o družinski 

vzgoji. 
 

GOVORILNE URE  

Vzgojitelji pripravijo program govorilnih ur dvakrat letno oziroma po dogovoru. 
 

POGOVORI S STARŠI  

Vsakodnevno ob prihodu oziroma odhodu iz vrtca lahko starši z vzgojiteljem ali pomočnikom 

vzgojitelja na kratko izmenjajo informacije, ki so pomembne za otrokovo počutje, delo in 

napredovanje. Daljši razgovori so možni izven delovnega časa strokovnega osebja. 
 

PISNO OBVEŠČANJE  

Starši so pisno obveščeni o raznih prireditvah, srečanjih, dodatnih spodbudah za otroke, na 

oglasni deski za starše pa vzgojitelja sporočata o dejavnosti v skupini. Vsa obvestila, 

dogajanja, obrazci in zanimivosti o vrtcu najdete na spletni strani šole. 
 

SKUPNA SREČANJA  
To so srečanja ob raznih prireditvah, praznovanjih, izletih, športnih aktivnostih, delavnicah,… 
Ta srečanja predvsem poglabljajo stike med vzgojitelji, starši in otroki. 
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Pravice otrok in staršev so določene v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih. Pravice 

otrok izhajajo iz Konvencije o otrokovih pravicah. Ta izhaja iz otrokovih potreb in utemeljuje 

posebno skrb za otroka. Poudarja koristi otroka in izraža prepričanje, da otrok potrebuje za 

svoj razvoj ustrezno in kakovostno okolje. Otrokove pravice zastopajo njihovi starši oz. njihovi 

skrbniki. 

 

 
Pravice otrok: 
 

• možnost za optimalni razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 
veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo; 

 

• spoštovanje osebnega dostojanstva in integritete; 
 

• pravica do varnega in razumevajočega okolja; 
 

• enake možnosti z upoštevanjem razlik in pravic do izbire in drugačnosti (vzgoja za 

strpnost, solidarnost in odgovornost, postopno razvijanje kritičnega duha, osebnih 

odločitev in avtonomne presoje). 

 
Pravice staršev: 
 

• spoznavajo program javnih vrtcev, 
 

• sodelujejo pri dopolnjevanju načrtovanja in organiziranja življenja in dela v vrtcu 

ter oddelku, vendar upoštevajoč meje svojega soodločanja in ne poseganja v strokovno 

avtonomijo vrtca, 

• postopno uvajajo otroka v vrtec, tako da so skupaj z njim v skupini, 
 

• so obveščeni o življenju in delu vrtca, 
 

• njihova in otrokova zasebnost je zaščitena s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. 
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• Redno plačevanje stroškov programa, v katerega je otrok vključen. 
 

• Ob sprejemu otroka v vrtec morate starši predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem 

stanju otroka in opozoriti ter seznaniti vzgojitelja z morebitnimi otrokovimi 

zdravstvenimi posebnostmi. 

• V vrtec pripeljete le zdravega otroka. V primeru, ko otrok zboli v vrtcu, pridite čim 

prej ponj. Otrok vam bo za to zelo hvaležen. 
 

• V vrtcu otrokom ne dajemo zdravil. 
 

• V primeru otroških nalezljivih bolezni obvestite odgovorno osebje v vrtcu. 
 

• Do 8. ure zjutraj sporočite v vrtec morebitno odsotnost otroka. 

• Upoštevajte sprejete dogovore in poslovalni čas vrtca. 
 

• Otroka ob prihodu in odhodu spremljajte starši oziroma oseba, ki je starejša od 10 let 

in ste jo določili z izpolnitvijo posebnega soglasja-izjave. 
 

• Ob prihodu v vrtec otroka predajte vzgojitelju ali pomočniku vzgojitelja. 
 

• Priporočljivo je, da otrok redno obiskuje vrtec. 
 

• Vključujte se v različne oblike sodelovanja z vrtcem in redno obiskujte organizirane 

dejavnosti 

• Poskrbite, da bodo otroci obuti in oblečeni vremenskim pogojem (in dejavnostim na 

prostem) primerno. 
 

• Starši poskrbite, da otroci ne prinašajo v vrtec nevarnih in dragih predmetov ali igrač. 
 

• Upoštevajte hišni red vrtca (dostopno na oglasni deski v garderobi vrtca in na spletni 

strani) 
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Naj bo vsak dan, ki ga otrok preživi v vrtcu, nekaj lepega. 

Veliko spominov na vrtec nikoli ne zbledi. 
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