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VRTEC JE HIŠA Z OTROKI

Vrtec je hiša z otroki.
O, z mnogo, mnogo otrok!
Zato je še kuhinja v njem!
In veliko prijaznih sob
s stolčki za majcene ritke, 
ki nemirno sedijo, 
kadar prstki živahni 
barve na slike lovijo.
V vrtcu doma so igrače 
za crkljanje in igre.
V vrtcu lahko se skače,
boža namišljene tigre.
V vrtec grejo prav majhni otroci - 
še z dudico in v plenički.
A zrastejo in odletijo iz vrtca.
V šolo. Kot ptički…

Barbara Gregorčič Gorenc
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Spoštovani starši, dragi otroci in ostali obiskovalci našega vrtca, 
dobrodošli v Vrtcu Ciciban Novo mesto!

Pred vami je publikacija, v kateri boste našli osnovne informacije o delovanju našega 
vrtca, na posameznih straneh pa vas pričakujejo tudi mini pobarvanke. Še več informacij 
o našem vrtcu lahko najdete na spletni strani, največ pa vam bodo o vrtcu in življenju v 
njem povedali otroci, ki vrtec že obiskujejo, njihovi starši in vzgojitelji. 
Naš vrtec deluje v sedmih enotah in nekatere so namenjene izključno najmlajšim ot-
rokom do tretjega leta starosti – otroci, ki obiskujejo enoto Bibe in Mehurčki se kot 
triletniki nato pridružijo starejšim otrokom v drugih enotah. Smo edi ni vrtec v Novem 
mestu, ki omogoča bivanje otrok v tedensko izmenskemu oddelku. Naša vzgojiteljica je 
dnevno prisotna tudi v bolnišnici Novo mesto, kjer imamo na otroškem oddelku ureje-
no igralnico za male bolnike. 
Vsakodnevno si v vseh naših enotah prizadevamo ustvarjati spodbudno učno okolje 
ter slediti otrokovim potrebam, sposobnostim in interesom. Kot javni vrtec izvajamo 
de javnosti po javno veljavnem programu - Kurikulumu za vrtce in hkrati v svoje delo 
vnašamo sodobne pristope za podporo otrokovemu razvoju. Odrasli v vrtcu, starši in 
zaposleni, smo otrokom zgled, ki je največji vzgojitelj. Zavedamo se močnega vpliva 
in vloge odraslih pri otrokovem razvoju, zato stremimo h kakovostnemu sodelovanju s 
starši ter tako pomembno prispevamo k ustreznemu dopolnjevanju družinske vzgoje in 
vam poma gamo pri skrbi za vzgojo, varstvo in izobraževanje Vašega otroka. Želimo si, 
da Vaši otroci zrastejo v samostojne, ustvarjalne in zadovoljne ljudi. 
Naše vodilo je, da čim več časa preživimo na prostem, na naših pestro zasnovanih igri
ščih in v naravi, ki nam jo ponujajo okolice naših vrtcev. Močno pritrjujemo spoznanju, 
da je prav narava bogata učilnica in odlično spodbudno okolje v katerem se otroci 
aktivno učijo in tako pridobivajo številna znanja ter spretnosti. Zato smo gozdni vrtec, 
vključen tudi v Mrežo gozdnih vrtcev Slovenije in veseli smo, da imamo ob naših enotah 
možnost pogostih obiskov gozda. 
Ponosni smo na že tradicionalno prireditev vrtca – Cicidan, kjer se enkrat letno srečamo 
otroci, starši in zaposleni iz vseh naših enot. Cicidan je dan vrtca, poln zabavno športnih 
izzivov.  
V vrtcu radi in veliko praznujemo, v preteklem letu smo praznovali okrogle obletnice 
treh naših enot – enota Mehurčki je dopolnila 10 let, Labod 40 in Ciciban kar 50 let de-
lovanja. Letos bo 40 let delovanja zabeležila enota Bibe, kot zavod pa bo Vrtec Ciciban 
Novo mesto 1.1.2023 praznoval 20 let samostojnega delovanja. 
Vzgojiteljice in vzgojitelji ter ostali zaposleni v vrtcu smo odličen tim, ki se trudi dnevno 
kar najbolje poskrbeti za najdražje kar nam zaupate – Vaše otroke. 

DOBRODOŠLI PRI CICIBANIH!

Ravnateljica Jožica Zec
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Vrtec Ciciban Novo mesto je javni zavod, 
katerega ustanovitelj je MO Novo mesto.

LOGOTIP / BARVNI / ČRNO BEL / NEGATIV

NAJMANJŠA MOŽNA UPORABA

1,5 cm

MOŽNA UPORABA  LOGOTIPA Z GRBOM MESTNE OBČINE

Osnova dela v Vrtcu Ciciban Novo mesto 
je Kurikulum za vrtce, ki vsebuje načela 
in cilje predšolske vzgoje. Kurikulum za 
vrtce je nacionalni dokument in ga je 
sprejel Strokovni svet RS za splošno iz-
obraževanje leta 1999. Področja kurikula 
so: jezik, narava, družba, gibanje, umet-
nost in matematika, ki se med seboj pre-
pletajo in povezujejo. V skladu z našo 
vizijo vključujemo v delo tudi obogatit-
vene in nadstandardne dejavnosti ter 
različne druge projekte.

1. Predstavitev vrtca 
   in organiziranost

POSLANSTVO 

Naše temeljno poslanstvo je ustvarjanje 
pogojev za celovit razvoj otrokovih tele-
snih in duševnih funkcij v skladu z javnove-
ljavnimi programi ter pomoč staršem pri 
celoviti skrbi za otroka. Skupaj z vsemi, ki 
vstopajo v vrtec, ustvarjamo spodbudno 
učno okolje in s pomočjo vrednot spošto-
vanja, sprejemanja, poštenja, odgovorno-
sti ter pedagoškim optimizmom vzgaja-
mo otroka v samostojnega, ustvarjalnega 
in zadovoljnega človeka. Z ozaveščanjem 
svoje vloge in zagotavljanjem strokov-
nosti spremljamo in razvijamo otrokove 
zmožnosti, s poudarkom na socializaciji, 
igri in učenju. 
 

Naš vrtec ne vpraša kdo si in kaj si. Zapelje z vlakom prav vse, 
velike in majhne ljudi. Naši koraki so majhni koraki, a so za 

velike reči, so za srečne otroke, ki zrastejo v zadovoljne ljudi.

NAŠA VIZIJA
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UPRAVA VRTCA

VRTEC CICIBAN NOVO MESTO
Ragovska ulica 18
8000 Novo mesto
T: 07 371 83 11
E: vrtec@ciciban-nm.si 
Spletna stran: www.ciciban-nm.si

Delovni čas uprave: 
od 6.30 do 15.00 ure
Čas malice: 
12.00 do 12.30

RAVNATELJICA 
Jožefa Zec 
07 371 83 12
jozica.zec@ciciban-nm.si

POMOČNICI RAVNATELJICE
Mojca Pezdirc
07 371 83 20
mojca.pezdirc@ciciban-nm.si
Kristja Robek
07 371 83 40
kristja.robek@ciciban-nm.si

TAJNIŠTVO VRTCA 
Mateja Plankar
07 371 83 11
mateja.plankar@ciciban-nm.si

SVETOVALNA SLUŽBA
Nina Hočevar 
07 371 83 13
nina.hocevar@ciciban-nm.si
Mojca Pezdirc
07 371 83 20
mojca.pezdirc@ciciban-nm.si

ORGANIZATORKA PREHRANE IN 
ZDRAVSTVENOHIGIENSKEGA REŽIMA
Olga Žagar Tratar
07 371 83 19
olga.zagar-tratar@ciciban-nm.si

VZDRŽEVALNA SLUŽBA
Borut Pust
041 708 174
borut.pust@ciciban-nm.si

RAČUNOVODSTVO
Sanja Rus
07 371 83 15
sanja.rus@ciciban-nm.si
Barbara Barbarič
07 371 83  16
barbara.barbaric@ciciban-nm.si

OBRAČUN OSKRBNIN
Simona Škrget
07 371 83 17
simona.skrget@ciciban-nm.si



2. Predstavitev 
programov

DNEVNI PROGRAM

V našem vrtcu izvajamo dnevni program, 
ki traja od 6 do 9 ur dnevno. 
Programi so organizirani in namenjeni 
otrokom, od prvega do šestega leta 
starosti, zato v vrtcu oblikujemo:
• oddelke prvega starostnega 

obdobja, v katere so vključeni 
otroci v starosti od 1 do 3 leta,

• oddelke drugega starostnega 
obdobja, v katere so vključeni 
otroci stari od 3 do 6 let.

Vzgojno delo poteka v starostno homo-
genih oddelkih (otroci enake starosti), 
heterogenih (otroci različnih starosti od 
1 do 3 ali od 3 do 6 let) in kombiniranih 
oddelkih (otroci različnih starosti od 1 do 
6 let). V redne oddelke vključujemo tudi 
otroke s posebnimi potrebami. V enoti 
Labod lahko otroci obiskujejo tedensko 
izmenski oddelek.

PROGRAM zA 
OTROKE S 
POSEBNIMI 
POTREBAMI 
V našem vrtcu spoštujemo različnost, 
zato namenjamo otrokom s posebnimi 
potrebami še posebno skrb in pozornost. 
V sodelovanju s strokovnimi sodelavci jim 
zagotavljamo dodatno strokovno pomoč 
in prilagojeno izvajanje dejavnosti. Tako 
lahko otroci s posebnimi potrebami v 
družbi svojih vrstnikov enakovredno in 
celovito razvijajo svoje zmožnosti.

PROGRAM V 
BOLNIŠNIčNEM 
ODDELKU
Vrtec Ciciban Novo mesto s svojim pro-
gramom gostuje na pediatričnem od-
delku Splošne bolnišnice Novo mesto. 
Vzgojiteljica izvaja prilagojen program 
kurikuluma za vrtce. Z igro ter različnimi 
ustvarjalnimi in učnimi delavnicami otro-
kom bogati in lajša bolnišnične dneve.
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3. Temeljni cilji 
predŠolske vzgoje

Skozi programe uresničujemo temeljne cilje in naloge, ki so zapisani v Zakonu o 
vrtcih (4. člen, 1996) in v Kurikulumu za vrtce (1999), ki je strokovna podlaga delovanju 
javnega vrtca. V posameznem razvojnem obdobju sledimo globalnim ciljem glede na 
starost, razvojni razpon znotraj skupine in glede na razvojno stopnjo posameznega 
otroka. V vzgojnoizobraževalnem procesu spodbujamo aktivno vlogo otroka, pri 
tem pa upoštevamo njegove razvojne posebnosti, potrebe in želje. Pomemben 
poudarek dajemo ustreznemu pristopu k počitku, hranjenju, osebni negi, higieni in 
drugim vsakodnevnim dejavnostim. Poleg kurikularnih področij dejavnosti je sestavni 
del načrtovanega dela tudi dnevna rutina, ki se prepleta s področji dejavnosti in 
predstavlja priložnost za učenje v vsakem trenutku bivanja v vrtcu. Osnovna dejavnost 
predšolskega otroka je igra. Igra je najpomembnejša metoda našega dela.

CILJI 

• razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
• razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v 

skupinah,
• razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega 

doživljanja in izražanja, negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije 
in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,

• spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, 
kasneje pa tudi branja in pisanja,

• spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja, posredovanje 
znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,

• spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in razvijanje samostojnosti pri 
higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
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VSEBINSKI POUDARKI IZ KURIKULA 
ZA VRTCE

• spoštovanje in upoštevanje otrokove individualnosti, drugačnosti,  zasebnosti,
• nudenje izbire otroku v zvezi z vsakdanjim življenjem, delom in vsemi 

dejavnostmi  v vrtcu, glede na njegove potrebe, interese in sposobnosti,
• aktivno sodelovanje otrok pri načrtovanju, oblikovanju ter sprejemanju 

odločitev in odgovornosti,
• kakovostne osebne interakcije med otroki ter med otroki in odraslimi, 

spodbujanje ugodne socialno  čustvene klime,
• razvojno-procesni pristop, ki poudarja razvojno in aktivno naravo otroka: 

spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja, razmišljanja, ki so 
zanj značilne v posameznem razvojnem obdobju,

• usmerjenost k otroku, odprtost, uravnoteženost, 
• razvojno ustreznost, 
• otrokom nudi možnosti za načrtovanje, raziskovanje, vključuje izkušnje, ki so 

otrokom v izziv in veselje, 
• nudi možnosti za interakcije in komunikacijo, 
• spodbuja iniciativnost, povezovanje, sodelovanje, demokratičnost  (upoštevanje 

načel, pravic), 
• spodbujanje in omogočanje različnih oblik izražanja, 
• uporabo vseh čutov, 
• timsko delo vzgojiteljev, 
• poglobljeno opazovanje otrok, kakovostno načrtovanje in evalvacija pedagoške 

prakse (vzgojnoizobraževalnega dela).
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Ob prihodu otroka v vrtec in pred odhodom domov so otroci združeni v zbirnih 
igralnicah.

Vzgojno delo poteka skozi ves dan, ko se predvsem spontana igra otrok prepleta 
s strokovno pripravljenimi individualnimi in skupinskimi dejavnostmi, med katerimi 
lahko otrok izbira. Strokovni delavci dejavno vključujejo otroke v načrtovanje 
in evalvacijo vzgojnega dela. Vzgojitelja poskrbita za stimulativno organizacijo 
prostora, pripravo različnih materialov in sredstev ter raznovrstnih dejavnosti,  
ki otroku omogočajo igro in učenje v skladu z njegovimi razvojnimi potrebami.

Okvirne ure obrokov:

8.00 zajtrk
10.00 malica
12.00 kosilo v oddelkih 1-3 let
12.15 kosilo v oddelkih 3-6 let
14.30 malica

Okvirne ure obrokov v popoldanski 
izmeni:

13.00 kosilo
15.30 malica
18.00 večerja

4. Dan v vrtcu
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Obroke v vrtcu skrbno načrtujemo, saj se zavedamo, da otroci veliko svojega časa 
preživijo v vrtcu. Zavedamo se, da s pripravo jedi iz svežih, domačih in zdravih živil, 
ki niso obremenjena s strupenimi snovmi in dodatki, veliko prispevamo k njihovemu 
zdravju in dobremu počutju. Sodelujemo z lokalnimi pridelovalci in predelovalci hrane, 
ki nam dostavljajo kakovostne surovine, iz katerih v kuhinji skrbno pripravimo zdrave, 
sveže obroke za naše otroke. Poleg uravnotežene in varovalne prehrane se posvečamo 
tudi pripravi varne hrane. To pomeni, da je skrbno nadzorovana od trenutka, ko je 
sprejmemo v kuhinjski obrat, do trenutka, ko jo postrežemo otroku.
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Vrtec Ciciban je velika enota z 
dvanajstimi oddelki na Ragovski 
ulici. Nahaja se sredi blokovskega 
naselja, vendar stran od glavnih 
cest, v bližini vrtov in gozda. Vsaka 
igralnica ima izhod na pokrito 
teraso, ki vodi na igrišče vrtca. 
Le-to je prostorno, z razgibanim 
terenom in raznovrstnimi igrali.
Smo polni dobre volje in optimizma, 
zato se priložnostno družimo med 
skupinami, pripravljamo predstave 
(odrasli otrokom, otroci otrokom), odpravljamo se na skupne izlete, organiziramo igre 
brez meja, orientacijske pohode …
V enoti deluje Cicizborček, kjer sodelujejo otroci starejših skupin. Otroci pri tem 
razvijajo zmožnost muziciranja, ki jih popelje v ugodje in sproščenost. S svojimi nastopi 
popestrijo dogodke ob raznih priložnostih.
Med prazniki in počitnicami v svoje prostore radi sprejmemo tudi otroke iz drugih enot 
vrtca.

Ob naši enoti je uprava vrtca.
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5. Organizacijske enote 

vrtca Ciciban Novo mesto 

Enota CICIBAN
Ragovska ulica 18, Novo mesto 
T: 07 371 83 30, 07 371 83 18
M: 041 725 376
Poslovni čas: 5.3016.00
Število oddelkov: 12
Starost otrok: 1-6 let
Vodja enote: Nives Balant, 
nives.balant@ciciban-nm.si
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Enota LABOD
Seidlova cesta 33, Novo mesto 
T: 07 371 83 44 (ali 42, 45, 46)
M: 041 725 242
Poslovni čas: 5.2016.30 (20.30)
Število oddelkov: 12
Starost otrok: 1-6 let
Vodja enote: Vanja Fink,  
vanja.fink@cicibannm.si

Enota Labod je zgrajena v 
nadstropjih. V spodnjih prostorih 
vrtca je centralna kuhinja, kjer 
se pripravlja hrana za vse enote 
Vrtca Ciciban Novo mesto. 
V dveh nadstropjih vrtca se 
nahaja 12 igralnic, v medetaži pa 
telovadnica, ki jo uporabljamo v 
različne namene. Otroško igrišče 
je razprostrto po hribu in igrala 
stojijo na terasastih površinah. 
Razgiban teren omogoča 
otrokom maksimalen razvoj gibalnih spretnosti. Igrišče se povezuje z delom, ki je 
bolj poraščen z drevesi in nudi veliko sence. Tam je ustvarjen gozdni del igrišča. Na 
velikem otroškem igrišču imamo tudi nasade različnih vrst drevja. Na zelenjavnem 
vrtu otroci spoznavajo delo in sodelujejo pri pridelavi različne zelenjave, s katero 
si obogatimo naše obroke. Okolica nam omogoča zanimive sprehode v naravo. V 
lastnem studiu Radio vrtec omogočamo otrokom učenje sproščenega nastopanja 
in jim nudimo poslušanje glasbe ob različnih priložnostih. V enoti deluje tudi 
en izmenski oddelek. V popoldanski izmeni je oddelek odprt od 11.30 do 20.30 
ure, le pred prazniki (24.12. in 31.12.) je odprt le do 18. ure. Med počitnicami in v 
medprazničnih dneh pri nas gostujejo otroci in strokovni delavci iz drugih enot vrtca.
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Enota BIBE
Seidlova cesta 40, Novo mesto 
T: 07 371 83 60
M: 041 725 232
Poslovni čas: 5.3016.30
Število oddelkov: 5
Starost otrok: 1-3
Vodja enote: Ksenija Gajić, 
ksenija.gajic@ciciban-nm.si

Sredi visokih blokov Plave 
Lagune stoji majhna enota 
Bibe s petimi oddelki. Vrtec ima 
igrišče z veliko naravne sence, 
kjer otroci lahko razvijajo svoje 
gibalne sposobnosti. Imamo 
urejeno pokrito teraso, ki 
omogoča bivanje na prostem v 
vsakem vremenu. Zaradi svoje 
odmaknjenosti od glavne ceste 
imamo številne možnosti za 
opazovanje narave in mirne 
sprehode. Enota je namenjena 
otrokom prvega starostnega 
obdobja, kar pomeni, da jo 
obiskujejo otroci do treh let, 
potem pa odidejo v druge 
enote. V času počitnic in v 
predprazničnih dneh gostujemo 
v bližnji enoti Labod.



15

Enota KEKEC
Smrečnikova ulica 16, Novo mesto 
T: 07 371 83 70 
M: 041/ 725 253
Poslovni čas: 5.3016.00
Število oddelkov: 3 
Starost otrok: (2)3-6
Vodja enote: Ana Gerjevič,  
ana.gerjevic@ciciban-nm.si

Enota Kekec deluje v naši 
najstarejši stavbi, kar pa vrt-
cu daje še poseben čar.  
V njem delujejo trije oddelki ot-
rok. Nahaja se v bližini osnovne 
šole Grm, z igrišča pa je čudovit 
razgled na staro mestno jedro in 
Kapitelj. Pred vrtcem imamo as-
faltirano dvorišče, ki ga s pridom 
uporabimo za različne dejavno-
sti. Igrišče z igrali je razgibano, 
z veliko naravne sence. Okolica 
vrtca je dobro izhodišče za spre-
hode po različnih terenih, obiske 
gozda, bližnjega potoka in trav-
nikov, kjer imajo otroci možnost 
aktivnega raziskovanja in učenja 
v naravi.

Med prazniki in v poletnih mese-
cih je enota zaprta zato otroci in 
zaposleni pridejo na počitnice v 
dežurni enoti Labod ali Ciciban.
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Enota NAJDIHOJCA
Mali Slatnik 7, Novo mesto 
T: 07 371 83 80
M : 041/ 725 204
Poslovni čas: 5.3016.00
Število oddelkov: 2 
Starost otrok: (2)3-6 let
Vodja enote: Alja Pezelj Lusavec,  
alja.pezelj-lusavec@ciciban-nm.si

Enota Najdihojca se nahaja v 
predmestju Novega mesta, v 
podružnični šoli Mali Slatnik. Za 
vrtcem je igrišče opremljeno z igrali 
in peskovnikom na katerem se 
zelo radi igramo. Svoje motorične 
spretnosti urimo tudi v šolski 
telovadnici in na šolskem igrišču. 
V bližini vrtca so travniki in gozd v 
katerega radi zahajamo, saj nam 
ponuja ogromno možnosti za igro 
in učenje. Ker je naša enota majhna 
in se med seboj vsi dobro poznamo, 
je pri nas čutiti toplo, sproščeno in 
domače vzdušje, ki pripomore k 
prijetnemu počutju otrok. 

Med prazniki in počitnicami bodo 
otroci iz enote Najdihojca preživljali 
dneve v eni od večjih enot, z njimi 
pa tudi ena od njihovih vzgojiteljic.
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Enota MEHURČKI
Ragovska ulica 30, Novo mesto
T: 05 90 18 980
M: 041 381 791
Poslovni čas: 6.0016.00
Število oddelkov: 2
Starost otrok: 1-3 leta
Vodja enote: Nina Ferenček Mrhar, 
nina.ferencek-mrhar@ciciban-nm.si

Enota Mehurčki se nahaja v umirjeni 
ulici, blizu matične enote Ciciban, 
v prijetni stanovanjski hiši. V enoti 
sta dva oddelka otrok prvega 
starostnega obdobja. Pred vrtcem 
imajo otroci možnost uporabe 
asfaltnega dvorišča za vožnjo s 
poganjalcem, risanje s kredami in 
za igranje gibalnih ter rajalnih iger, 
kot tudi igrišča z igrali. Blizu vrtca 
se nahaja gozd Ragov log, kar 
nam omogoča izvedbo različnih 
dejavnosti na prostem.

17

V vrtcu je čutiti prijetno družinsko vzdušje.

Dnevni red je prilagojen biološkim potrebam malčkov in je prav tak kot v ostalih enotah 
Vrtca Ciciban Novo mesto. Med prazniki in počitnicami bodo otroci iz enote Mehurčki 
preživljali dneve v eni od večjih enot, z njimi pa tudi ena od njihovih vzgojiteljic. 
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Enota PALČEK
Otroški oddelek v Splošni bolnišnici 
Novo mesto
T: 07 391 63 16, 07 391 63 13 
M: 051 628 633
Poslovni čas: 6.30 – 13.00

Enota Palček deluje na Otroškem 
oddelku Splošne bolnišnice Novo 
mesto in je edini bolnišnični od-
delek vrtca na Dolenjskem. Vzgo-
jiteljica se vsakodnevno srečuje z 
različno bolnimi otroki in njihovimi 
družinami. Nudi jim občutek spre-
jetosti in varnosti. Zaradi različno 
organiziranih dejavnosti otrok lažje 
sprejema novo okolje in prenaša 
manj prijetne zdravstvene posege.

V vsebinsko zanimivih aktivnostih 
otroci skupaj z vzgojiteljico preživijo 
veliko prijetnih in spodbudnih 
trenutkov, s katerimi si bolni otroci 
bogatijo dan in odvračajo pozornost 
od bolezni, hkrati pa navezujejo 
stike z vrstniki in odraslimi.

Otroci se v bolnišničnem vrtcu dobro počutijo, kar se kaže v tem, da radi prihajajo v 
igralnico. Življenje z vrstniki jim je kljub bolezni prijetno in jim pomaga socialno odraščati, 
njihove izkušnje in spodbujanje pozitivnih prijateljskih odnosov pa jim pomagajo razvijati 
pozitivno samopodobo.
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Vzgoja in izobraževanje otrok s posebni-
mi potrebami v vrtcu poteka po progra-
mu za predšolske otroke s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomoč-
jo. V program so vključeni otroci, ki imajo 
pridobljen zapisnik razvojne ambulante 
ali druge ustrezne institucije. Program je 
namenjen zgodnji obravnavi otrok, saj je 
zgodnje obdobje posebej pomembno 
pri kasnejšem razvoju posameznika.

Izvajalci dodatne strokovne pomoči, ki 
so lahko specialna pedagoginja, socialna 
pedagoginja, pedagoginja,  tiflopedago-
ginja, logopedinja ali surdopedagoginja 
pomagajo otrokom s posebnimi potreba-
mi pri premagovanju in odpravljanju pri-
manjkljajev, ovir ali motenj. Delo običajno 
poteka individualno ali z nekaj otroki v 
skupini ali izven nje.

Izvajalci se trudijo, da s pestrimi dejav-
nostmi, igrami in pripomočki, prilagojeni-

6. Otroci s posebnimi  
   potrebami 

mi otrokovim sposobnostim, spodbujajo 
otrokova močna področja in z njimi krepi-
jo razvoj na tistih področjih, kjer ima teža-
ve. Vsako nalogo in aktivnost  prilagodijo 
posameznikovim zmožnostim in sposob-
nostim in  je premišljeno izbrana, s ciljem 
pomagati otroku pri razvoju in čimprejšnji 
odpravi primanjkljaja. Otroci preko raz-
ličnih didaktičnih iger in materialov kre-
pijo pozornost in koncentracijo, razvijajo 
slušno in vidno pomnjenje in razlikovanje, 
bogatijo besedni zaklad ter verbalno in 
neverbalno izražanje, se učijo količinskih 
predstav in velikostnih odnosov, razvijajo 
ročne spretnosti,… in še mnogo več. 

Za vsakega otroka, ki ima zapisnik, člani 
strokovne skupine skupaj s starši sesta-
vijo poseben individualiziran program, v 
katerem je zapisano celostno delovanje 
otroka, cilji dela po posameznih področ-
jih razvoja, načine izvajanja dodatne stro-
kovne pomoči ter morebitne potrebne 
organizacijske prilagoditve.
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7. Prednostne naloge

Iz dneva v dan nadgrajujemo svoje strokovno delo in dvigamo kakovost našega dela. 
Tudi v  prihodnje bomo sledili otrokovim potrebam in načrtovali dejavnosti, ki bodo 
kar najbolje podprle otroke pri njihovem vsestranskem razvoju. Dejavnosti bodo 
temeljile na gibanju v naravnem okolju in ozaveščanju odnosa do narave ter še naprej 
skrbeli in iskali možnosti za trajnosten razvoj. 

Razvijali bomo socialne zmožnosti in krepili medsebojno sodelovanje med otroki in 
ustvarjali spodbudna učna okolja za aktivno učenje otrok. Ob zavedanju velikega 
pomena vsakodnevnega bivanja na prostem bomo v delo vnašali elemente gozdne 
pedagogike in NTC učenja.

20



8. Obogatitvene 
   dejavnosti

MALI SONčEK 
je namenjen otrokom od drugega do 
šestega leta starosti. Program je sesta-
vljen iz štirih stopenj. Njegov namen je 
obogatiti program na področju gibanja 
v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi 
vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki 
naj bo prijetna in prilagojena otroku.

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva 
svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, 
doživlja veselje in ponos ob razvijajočih 
se sposobnostih in spretnostih ter gradi 
zaupanje vase. Gibanje daje otroku 
občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka 
dobrega počutja. Vsebine programa 
temeljijo na elementarnosti in ne na 
tekmovalnosti. 

GOZDNI VRTEC - 
GOZDNA 
IGRALNICA
Gozd je postal naša tedenska igralni-
ca v različnih vremenskih razmerah in v 
vseh letnih časih. V gozdu otroci razvijajo 
naravne oblike gibanja in krepijo svoje 
gibalne sposobnosti. Vzgojitelji z otroki 
izvajajo v gozdu različne dejavnosti po-
vezane z vsemi področji kurikula zato 
tam pojejo, plešejo, nabirajo in ustvarja-
jo z naravnimi materiali, se igrajo. Goz-
dni otroci so si v bližnjih gozdovih vrtcev 
skupaj z vzgojitelji ustvarili gozdno igral-
nico, kamor se radi vračajo in raziskujejo. 
Ker se gozdnih obiskov veselijo otroci in 
vzgojitelji bodo v tem vrtčevskem letu 
nekatere skupine nadgradile obisk goz-
da z dnevom preživetim v naravi. 

Dejavnosti na prostem izvajamo tudi na 
igriščih, bljižnih travnikih in gričih. 

CICIBAN PLANINEC

V to dejavnost so vključeni otroci na 
svojo željo in željo staršev. Od jeseni do 
poletja hodijo na izlete in pohode ter se 
na ta način spoznavajo z vsebinami pla-
ninarjenja in pohodništva. V planinske 
knjižice, ki jih plačajo starši, rišejo svoja 
doživetja.
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PREDSTAVE V GLEDALIščU 

Za otroke, ki so zadnje leto v vrtcu, organiziramo ogled gledaliških predstav 
v pravem gledališču. Običajno je to Kulturni center Janeza Trdine ali Anton 
Podbevšek Teater. Predšolski otroci si tako ogledajo predstavo v gledališču,  
se seznanijo z dvorano in bontonom na kulturnih prireditvah.

OBISKI IN DELAVNICE V DOLENJSKEM 
MUZEJU 

Otroci pred vstopom v šolo se udeležujejo delavnic in ogledov v muzeju ter se tako 
seznanjajo s tovrstno kulturo v našem kraju.

ANGLEšKE URICE 

Angleške urice potekajo v oddelkih, kjer so otroci zadnje leto pred šolo. Otroci se 
preko igre seznanjajo z osnovami tujega jezika. Urice tujega jezika so ciljno integrirane 
z vsemi področji kurikula, dejavnosti se pogosto menjavajo in so načrtovane tako, da 
je vanje vključenih čim več čutov.

CICIDAN

Prireditev Cicidan je praznik našega vrtca in poteka na prostem.  Naša tradicionalna 
prireditev poteka v mesecu maju, ob svetovnem dnevu gibanja. Organizirana je v 
popoldanskem času za vse otroke in starše, ki obiskujejo Vrtec Ciciban Novo mesto ter 
za zunanje obiskovalce. Zaposleni pripravimo raznolike gibalne dejavnosti, primerne 
za otroke vseh starostnih skupin in odrasle.  

URICE KARATEJA 
Starejši otroci se udeležijo uric karateja v prostorih in izvedbi Karate akademije na 
Glavnem trgu. Glavni namen uric je omogočanje psihofizične športne dejavnosti ot-
rok, s katero otroci krepijo  občutek za ravnotežje, odzivnost, moč, hitrost in koordi-
nacijo. 

22
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MALčEK BRALčEK

O vključevanju otrok v to dejavnost se 
starši odločite skupaj z vzgojiteljicami. S 
potekom boste podrobneje seznanjeni 
na prvem roditeljskem sestanku. Dejav-
nost Malčka Bralčka poteka v vseh eno-
tah, skozi vse leto pod vodstvom vzgo-
jiteljic in njihovih pomočnic. Vključijo se 
lahko vsi otroci.

DRSANJE

V organizaciji Zavoda za šport, kulturo, 
turizem in mladino Novo mesto najsta-
rejši otroci obiščejo pozimi mestno drsa-
lišče, kjer spoznavajo veščine drsanja.

9. Nadstandardne 
   dejavnosti

GLEDALIŠKI
ABONMA

Otroci si v vrtcu ogledajo dve do pet 
lutkovnih ali dramskih predstav, starši se 
zanje odločite v dogovoru z vzgojiteljico 
na prvem roditeljskem sestanku. 

PLAVALNI TEčAJ

Dejavnost se za otroke pred vstopom v 
šolo odvija v bazenu OŠ Grm. Tečaj je 
za starše brezplačen. Pod vodstvom va-
diteljev plavanja se otroci v petih dneh 
prilagajajo na vodo, nekateri morda tudi 
že splavajo.
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10. Ciciekologi skrbimo za 
trajnostni razvoj

V vrtcu se otroci in odrasli Ciciekologi vsakodnevno trudimo, da proizvedemo čim 
manj smeti oz. odpadkov. Po svojih močeh jih ločeno zbiramo že v oddelkih in 
odpadne materiale ponovno uporabljamo pri dejavnostih iz različnih kurikularnih 
področijh. Skupaj z otroki se trudimo za ustrezno urejenost igralnic in okolice naših 
enot in v ta namen organiziramo tudi čistilne akcije. 

V enotah vrtca želimo povečati občutljivost na opazovanje okolice in narave, zato 
za trajnostni razvoj skrbimo z urejenostjo naših zeliščnih in cvetličnih korit oz. gredic 
ter zbiramo in uporabljamo papir za ponovno uporabo. Večkrat letno organiziramo 
zbiralne akcije odsluženega papirja, ves čas imamo na hodnikih ločevalne koše 
za prazne tonerje in kartuše ter iztrošene baterije. V vrtcu že več let poteka 
humanitarno zbiranje zamaškov v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine. 

Zavedamo se pomena naravnih virov za uspešen razvoj in kvaliteto življenja z 
vidika celotne družbe ter tudi vsakega od nas, zato uporabljamo higienski papir iz 
reciklirane embalaže tetrapak. Za trajnostno prehranjevanje skrbimo z naročanjem 
BIO hrane in živil lokalnih pridelovalcev. Starše naprošamo, da sproti odjavljate 
prehrano otrok, da bi bilo v vrtcu čim manj zavržene hrane in s tem še bolj 
poskrbljeno za trajnostno prehranjevanje.

Vrtec Ciciban Novo mesto je prejemnik certifikata »Kolesarju prijazni« saj si 
z različnimi vsebinami prizadevamo za kolesarsko vzgojo otrok in odraslih 
Ciciekologov. Ob enotah so v ta namen na voljo parkirišča oz. stojala za kolesa in 
skiroje.
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11. Sodelovanje s starši

V vrtcu se zavedamo, da je sodelovanje pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, 
saj prav to sodelovanje močno prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in 
institucionalne vzgoje. Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev 
odgovornosti in različnih pristojnosti. Institucija staršem nudi storitve, ne posega 
pa v njihovo sfero zasebnosti. Tako vrtec spoštuje kulturo, identiteto, jezik, svetovni 
nazor, vrednote, prepričanja, navade in običaje otrokovih staršev, starši pa morate 
upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost institucije.

Starši imate pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku 
ter po dogovoru z vzgojiteljico aktivno sodelovati pri vzgojnem procesu, vendar ob 
upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca. Tako se lahko ob prihodu v vrtec ali v 
dopoldanskem oziroma ob popoldanskem času krajši ali daljši čas zadržite v igralnici 
in se vključite v različne dejavnosti. 

Vedno vam je na voljo publikacija o vrtcu, ki vključuje vse informacije v skladu z 
zakonom in ustreznimi pravilniki. Publikacija je na voljo tudi v e-obliki na spletni strani 
vrtca, kjer so tudi številne druge informacije o vrtcu in dejavnostih v njem. Oglasne 
deske pred igralnico so namenjene stalnemu obveščanju o tem, katere dejavnosti 
potekajo in kako se odvija življenje v oddelku. 
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OBLIKE POVEZOVANJA IN SODELOVANJA 
S STARŠI

V našem vrtcu so vam na voljo poleg ustaljenih oblik sodelovanja še druge številne in 
vsebinsko bogate oblike.

POGOVORI O OTROKU so individualni pogovori med vzgojiteljico, po-
močnico vzgojiteljice in starši. Potekajo mesečno, po medsebojnem dogovoru skozi 
vse leto.

RODITELJSKI SESTANEK je temeljna oblika skupnega druženja, na-
menjena staršem določene skupine. Vzgojiteljica vas bo povabila na srečanje 23 krat 
letno.

KOTIČKI ZA STARŠE so namenjeni sprotnemu obveščanju staršev o 
življenju in delu vrtca.

DRUŽABNA SREČANJA, kot so skupni izleti, pohodi, praznovanja, de-
koracija vrtca, športni dnevi in dnevi odprtih vrat načrtujejo vzgojiteljice v sodelovanju 
s starši. Nekatera srečanja so namenjena tudi medgeneracijskemu sodelovanju (stari 
starši).

SVETOVALNI RAZGOVORI potekajo s svetovalno službo in drugi-
mi strokovnimi ter vodstvenimi delavci.

ŠOLO ZA STARŠE organizira in izvede svetovalna služba ali k sodelova-
nju povabimo zunanje strokovnjake. 
 

CICIDAN je skupna družinska prireditev Vrtca Ciciban Novo mesto, ki temelji 
na gibanju v naravi.

Starši imajo svoje predstavnike v SVETU STARŠEV, SVETU 
ZAVODA, SKLADU VRTCA.
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Pravice staršev in otrok so določene v mednarodnih dokumentih in zakonih. Pravice 
otrok zastopajo starši oz. njihovi zakoniti zastopniki. 
Vrtec zagotavlja otrokom skrb za optimalen razvoj glede na spol, socialno in kulturno 
poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo… 
Optimalen razvoj vključuje možnost poglobljenega razvoja na določenem področju.
Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik 
in pravice do drugačnosti, ki jo omogoča organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri 
otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter postopnim 
razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.

STARŠI  IMAJO PRAVICO:

- da svoje interese uresničujejo preko Sveta staršev,
- do vpogleda v programe za predšolske otroke,
- do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in oddelku, 
- do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju dela v vrtcu in oddelku,  
    brez poseganja v strokovno avtonomnost vrtca,
- do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,
- do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku  
    z vzgojiteljico ali vzgojiteljem,
- da vrtec ne posega v zasebno sfero družine oz. pravice staršev,
- do postopnega uvajanja otroka v vrtec, do sprotne izmenjave informacij in  
    poglobljenega razvoja o otroku.

12. Pravice StarŠev 
in otrok ter način 
zagotavljanja pravic
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13. Obveznosti starŠev 
   pri zagotavljanju  
   zdravja in varnosti 
   otrok

Starši, v vrtec pripeljite le zdravega otroka. Bolan otrok ne sodi v vrtec. Obvestite nas 
o vrsti nalezljive bolezni, za katero je zbolel vaš otrok.

Strokovni delavci imajo pravico in dolžnost, da pri sprejemu otroka zavrnejo, če pri 
njem opazijo očitne znake slabega počutja oz. bolezenske znake kot so vročina, 
driska, bruhanje, izpuščaji in podobno. S tem ukrepom zmanjšamo število nalezljivih 
obolenj in preprečimo prenos nalezljive bolezni na ostale otroke v vrtcu.
 
Če slabo počutje oz. bolezenski znaki nastopijo med bivanjem v vrtcu, vas o tem 
obvestimo, vi pa ste dolžni čim prej priti po otroka.

Starši lahko pomembno prispevate k zmanjšanju tveganja za širjenje okužb, če 
dosledno upoštevate priporočila glede ponovne vključitve otroka po preboleli 
bolezni oz. okužbi. S tem omogočite, da se otroci dobro pozdravijo preden se 
ponovno vključijo v skupino in da bolezni ne širijo na sovrstnike. O vrnitvi otroka v 
vrtec presodi otrokov izbrani zdravnik. Pri vključevanju otroka v vrtec po preboleli 
bolezni, je potrebno upoštevati otrokovo splošno počutje, kondicijo, da se normalno 
prehranjuje, spi ali igra.
 
Starši ste dolžni posredovati zavodu številko telefona in druge podatke o tem, kje 
vas je mogoče takoj najti in obvestiti v primeru nepredvidenih dogodkov z otrokom 
oziroma o dejstvih, za katera je nujno, da jih nemudoma izveste.

V vrtcu ne dajemo nobenih zdravil, če nimamo predhodne pisne privolitve staršev 
oz. skrbnikov s soglasjem zdravnika ter navodil o dajanju zdravila, ki jih je predpisal 
zdravnik.
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Če otrok lahko obiskuje vrtec, vendar 
potrebuje dolgotrajno dajanje zdravil, 
starši prilagodite urnik dajanja zdravil 
svojemu otroku tako, da se izognete 
času, ko je otrok v vrtcu.

Še pred vstopom otroka v vrtec ste nas 
dolžni opozoriti na prehranske poseb-
nosti vašega otroka. Dietno prehrano 
pripravljamo na podlagi potrdila, ki ga 
predpiše specialist pediater, v skladu z 
veljavno medicinsko doktrino.  Potrdilo 
nam morate predložiti pred vstopom 
v vrtec, ob vsakokratni spremembi ali 
prenehanju diete. Pred vstopom v vrtec 
starši izpolnite tudi dietni vprašalnik, ki 
ga dobite v vrtcu. Vrtec zagotavlja le me-
dicinsko utemeljene diete. 

Prav tako morate biti dosledni pri sporo-
čanju odsotnosti otroka. 
 
Obleka in obutev naj otroku omogoča 
varnost, sproščenost, udobje in dobro 
počutje. Omogočajo naj varno gibanje 
in sproščeno počutje (ob deževnem vre-
menu gumijasti škornji, ko je sneg zimski 
kombinezon…). Vsak otrok naj ima s se-
boj dovolj rezervnih oblačil.
 

V vrtec ni dovoljeno nositi predmetov, ki 
bi lahko ogrozili varnost in zdravje otrok 
(trdi bomboni, žvečilni gumi, verižice, 
uhani, drobne igračke, …).

Za prehrano v vrtcu je zadolžen in od-
govoren vrtec. V vrtec je prepovedano 
prinašati živila, ki zahtevajo neprekinjeno 
hladno verigo: doma pripravljene slašči-
ce, kremne rezine in torte iz slaščičarne, 
industrijske kremne slaščice (torte, pite, 
kremne rezine, pudingi…).

Izjemoma smete starši prinesti v vrtec 
naslednja živila: sveže sadje, suho sadje, 
suho pecivo, ki mora  biti  v  originalni  
embalaži  z ustrezno deklaracijo. Živila, ki 
jih prinašate v vrtec morajo biti varna in 
varovalna.

Postopke, ukrepe in načine ravnanja ter 
dejavnosti, s katerimi se zagotavlja var-
nost otrok, skrb za njihovo zdravje in živ-
ljenje ter za njihovo počutje v času biva-
nja v vrtcu natančneje določa Pravilnik o 
varnosti otrok v vrtcu, ki je objavljen na 
naši spletni strani.
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14. Obveznosti starŠev 
    do vrtca

Starši ste dolžni upoštevati 9urno biva-
nje otroka v vrtcu in spoštovati poslovni 
čas enote.

Plačilo staršev se določa v skladu z Za-
konom o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev. Če menite, da ste upravičeni 
do znižanega plačila programa, izpolni-
te enotno Vlogo za uveljavljanje pravic iz 
javnih sredstev in jo oddajte pri pristoj-
nem Centru za socialno delo v mesecu 
pred prihodom otroka v vrtec. Račun ste 
dolžni poravnati v valutnem roku.
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VPIS IN SPREJEM

Otroke sprejemamo na podlagi prijave, ki jo starši oddate na upravi vrtca pri svetovalni 
delavki osebno ali po pošti. Vpis in sprejem otrok v vrtec poteka skozi celo šolsko leto. 
Enkrat letno v spomladanskem času pa vrtec pozove k vpisu novincev za novo šolsko 
leto. V času vpisa ste starši prijazno vabljeni na dneve odprtih vrat vseh naših enot.

V kolikor je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, vloge obravnava in o 
sprejemu odloča komisija za sprejem otrok v vrtec. Po končanem vpisu starši prejmete 
pisno obvestilo o sprejemu otroka in nadaljnje napotke za pripravo na prihod v vrtec.

VKLJUčEVANJE OTROKA V VRTEC

Na spletni strani vrtca si lahko ogledate predstavitvene posnetke o vključevanju otrok 
v vrtec, zadnje dni v avgustu pa boste vabljeni na roditeljski sestanek, ki je namenjen 
srečanju staršev vsake skupine posebej. Do vključitve v vrtec z otrokom opravite 
zdravniški pregled in potrdilo pediatra oddate vzgojiteljici.

Otrok je lahko vključen v vrtec, če je cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. 
Vključen je lahko tudi otrok, ki ni cepljen iz medicinskih razlogov, ugotovljenih z 
odločbo o opustitvi cepljenja ter otrok, ki je v postopku pridobitve odločbe o opustitvi 
cepljenja. Otrok, ki ni cepljen in za to ne obstajajo medicinski razlogi, ne more biti 
vključen v vrtec. 

Starši se boste na roditeljskem sestanku seznanili z življenjem otrok v vrtcu in s 
potekom postopnega uvajanja otroka v vrtec, ki se začne prve septembrske dni. 
Dogovorili se boste tudi o načinu sodelovanja z vrtcem ter strokovnim delavcem 
predali vse pomembne informacije o otroku, ki jih morajo poznati.

15. SploŠne informacije
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Ob vstopu otroka v vrtec staršem omogočimo postopno uvajanje otroka v vrtec 
na način, da starši ostajajo z otrokom v oddelku določen čas. Postopno uvajanje je 
prilagojeno potrebi posameznega otroka.

Za lažji prehod od doma v vrtec naj imajo otroci s seboj svojo priljubljeno igračko, 
ninico, dudo … Potrebujejo tudi rezervno perilo in pleničke. V igralnicah so otroci 
obuti v copate. Čevlje in odvečno obleko odložite na njihovo mesto v garderobi. 
Otroci počivajo v posteljicah ali na ležalnikih, označenih za vsakega otroka posebej. 
Umivajo se v umivalnicah, kjer so na voljo tekoče milo in papirnate brisače, kasneje 
tudi zobne ščetke. Pleničke za svojega otroka prinesete v vrtec starši. Kasneje pa 
uporabljajo kahlice ali njim prilagojene WC školjke. Za brisanje noskov prinesete v 
vrtec papirnate robčke.

Otroci v času bivanja v vrtcu razvijajo koncentracijo, se navajajo na samostojnost in se 
socializirajo. Razvijajo pozitiven odnos do knjige in se učijo pravilnega ravnanja s knjigo. 
Preko načrtovanih dejavnosti napredujejo na vseh področjih: gibanje, jezik, družba, 
narava, umetnost in matematika. Vse to in še veliko več doživljajo in spoznavajo ob 
igri in v dobrem počutju. Vzgojiteljice načrtujejo delo po javno veljavnem programu 
– Kurikulumu za vrtce, ki je dostopen tudi na naši spletni strani.

Zelo pomembno je, da si kratke informacije o otroku izmenjamo vsak dan, pri prihodu 
in odhodu. 

Daljši razgovori o otroku sodijo na govorilne ure, ki so organizirane vsak mesec glede 
na to, kako se vzgojiteljica dogovori s starši.
 
Glede dela v skupini se bomo dogovarjali na roditeljskih sestankih. Vzgojiteljico je 
možno poklicati tudi po telefonu, najbolje med 10. in 12. uro in med 13. in 14. uro. 
Informacije o vsebini dela v oddelku posredujemo tudi preko oglasnih desk pri vratih 
posameznega oddelka. Zaželeno je, da ta obvestila starši redno spremljate. Utrinke 
iz naših enot, razne informacije in zanimivosti, si lahko ogledate tudi na naši spletni 
strani.
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ZDRUžEVANJE ODDELKOV

V času praznikov in počitnic bomo združevali otroke iz različnih oddelkov in enot v 
eno ali dve večji enoti. Združitve bodo odvisne od napovedanih potreb staršev.

IzPIS Iz VRTCA 

Starši otroka izpišete iz vrtca na posebnem obrazcu. Skladno z 11. členom Sklepa 
o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne 
občine Novo mesto je izpis možen skozi vse leto  odjava mora biti oddana do 15. v 
mesecu in velja s prvim dnem naslednjega meseca.

PREMESTITVE 

Premestitve otrok med enotami našega vrtca oz. med vrtci Mestne občine Novo 
mesto potekajo skozi vse šolsko leto, glede na potrebe staršev in prosta mesta. 
Enkrat letno v spomladanskem času pa vrtec pozove k premestitvam za naslednje 
šolsko leto. Premestitve imajo prednost pred sprejemom novincev.

POčITNIŠKA REZERVACIJA

Na podlagi 8. člena Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih 
in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto lahko starši uveljavljate rezervacijo 
za čas počitniške odsotnosti otroka enkrat letno in sicer v času od 1. junija do 30. 
septembra. Rezervacijo lahko uveljavite za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 
en in največ dva meseca. Prispevek za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno 
prebivališče v MO NM, je nižji za 50 % vam določenega plačilnega razreda, za ostale 
pa v soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev oz. 
pravili, ki jih določa občina plačnica.
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ZDRAVSTVENA REZERVACIJA 

Starši, ki imate stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto, lahko ob neprekinjeni 
odsotnosti otroka iz vrtca nad 30 dni zaradi bolezni (do največ 90 dni skupaj v 
koledarskem letu), uveljavljate rezervacijo v višini 30 % vam določenega plačilnega 
razreda. Za ostale otroke je uveljavljanje rezervacije za čas bolezni možno v soglasju 
z občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev oz. pravili, ki jih 
določa občina plačnica.

Vse obrazce lahko starši dobite na upravi vrtca, v enotah vrtca pri vzgojiteljicah ali vodji 
enote ter na spletnih straneh Vrtca Ciciban Novo mesto. Natančnejše informacije pa 
so vam na voljo na upravi vrtca pri svetovalni delavki in v računovodstvu.

ZNIžANJE PLAčILA VRTCA ZARADI 
ODPLAčEVANJA STANOVANJSKEGA 
KREDITA

Starši otrok, za katere je Mestna občina Novo mesto po veljavnih predpisih 
dolžna kriti del cene programa, lahko v skladu s 4. členom Sklepa o določitvi cen 
programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo 
mesto, ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema, 
uveljavljate znižanje plačila vrtca za en dohodkovni razred.

PRIJAVA ODSOTNOSTI OTROKA 

Na spletni strani Vrtca Ciciban Novo mesto je vzpostavljen odjavni spletni portal za 
evidentiranje odsotnosti otroka, ki podpira tudi odjave preko kratkih sporočil (SMS), 
uporabniki odjavnega spletnega portala pa lahko evidentirajo odsotnost tudi preko 
Android in iOS aplikacije za mobilne telefone (mVrtec, brezplačno dostopna v Google 
Play in App Store). Do portala dostopate preko povezave z uporabniškim imenom in 
geslom. Uporabniška navodila za uporabo sistema so na spletni strani.
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Center za socialno delo
Resslova ulica 7b
8000 Novo mesto
T: 07 393 26 40
gpcsd.novom@gov.si

Posvetovalnica za učence in starše
Mušičeva ulica 2
8000 Novo mesto
T: 041 868 123
info@posvetovalnica.si

Zavod RS za šolstvo
Novi trg 5
8000 Novo mesto
T: 07 371 91 90
info@zrss.si

Svetovalnica za žrtve nasilja
T: 031 696 389
drustvo.dzbn.nm@gmail.com

Društvo za razvijanje prostovoljnega 
dela
Rozmanova ulica 30
8000 Novo mesto
T: 07 393 92 74
drpd_nm@siol.net

Razvojna ambulanta z vključenim 
centrom za zgodnjo obravnavo
Kandijska cesta 4
8000 Novo mesto
T: 07/ 39 16 726

16. Koristne povezave 
    do drugih institucij
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17. Pobarvanke za otroke
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Belezke
v
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www.ciciban-nm.si


