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Dragi otroci! Podarjam vam …

… zgodbico o Zeleni jami
Zelena jama je posebna jama. Pa veste, zakaj? Zelena jama je čarobna, ker v svojem
središču hrani vse znanje sveta. V njej živijo babica Vrba, ki svojo modrost črpa iz
globin Zelene jame, deklica Vejica ter čisto prava Zmajček in Zmajčica. Šepeta se, da
sta celo bratec in sestrica. V zavetju vej babice Vrbe je veliko prostora in v enem od
kotičkov imata Zmajček in Zmajčica veliko igrač. Zelo rada se igrata in k igri povabita
tudi Vejico. Vejica je njuna dobra prijateljica, ki je zelo radovedna in skoraj nikoli
ni pri miru. Včasih se jima zdi nekoliko nadležna, saj ves čas sprašuje: »Zakaj to,
zakaj ono …« Vse jo zanima. Vsakič, ko izve kaj novega, skače od veselja in hiti k
svoji škrlatni skrinjici, kamor previdno spravlja vse odgovore. Zmajček in Zmajčica
zmajujeta z glavo. Ni jima jasno, zakaj se Vejica ne igra več z njima. Pomenljivo se
spogledujeta, ko jo vidita, da se pogovarja z nevidnim prijateljem. Babica Vrba ve,
da je Vejica včasih osamljena. Ko je nekega dne, malo otožna, sedela pod krošnjo, jo
je babica Vrba nagovorila. Vejica ji je zaupala, da pogreša otroške prijatelje. Babica
Vrba jo je objela z mehkimi vejami in jo nežno pobožala. Počakala je, da je Vejica
zaspala, potem pa je skozi veter poklicala … Koga je poklicala? Vas, otroci. Jo slišite?
Jaz jo slišim. Če bi jo radi slišali, ni treba napenjati ušes. Odprite svoje srce, potem jo
boste zagotovo slišali. Vabi vas, da pridete v Zeleno jamo, kjer vas bo Vejica popeljala
do škrlatne skrinjice. Karkoli vas bo zanimalo, se bo Vejica močno potrudila, da bo
našla pravi odgovor na vaše vprašanje. Zmajček in Zmajčica bosta zelo vesela vaše
družbe. Njune igrače bodo tudi vaše igrače.
Vsi skupaj bomo poskrbeli drug za drugega. Če pa kdaj ne
bomo vedeli, kako in kaj, bo zagotovo vedela babica Vrba.
Čarobnost Zelene jame boste kmalu občutili tudi sami, zato
boste vsak dan prihajali z radostnim pričakovanjem in še svoje
starše boste navdušili.

Ravnateljica
Katarina Alič
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Vrtec se predstavi
Vrtec Zelena jama

Vrtec je bil ustanovljen 12. decembra 1963 z odločbo občinske skupščine Ljubljana
Moste-Polje, kot samostojna ustanova pa je začel delovati 1. januarja 1964. Ime je
dobil po politični aktivistki Angelci Ocepek. Leta 1994 ga je spremenil v Vrtec Zelena
jama. Njegova temeljna dejavnost je vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok.
Vodila za delo vrtca so zapisana v nacionalnem dokumentu Kurikulum za vrtce, ki
poudarja otrokove pravice, upoštevajoč različnost in drugačnost, ter ustvarjanje
razmer za optimalen razvoj posameznika.

VRTEC ZELENA JAMA
Naslov: Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana
E-naslov: vrtec@zelenajama.si
Spletna stran vrtca: www.zelenajama.si

Ravnateljica

Katarina ALIČ

Tel. št.: 01 520 67 09
E-naslov: ravnateljica@zelenajama.si

Tajništvo

Helena BARBIĆ

Tel. št.: 01 520 67 10, Faks št.: 01 520 67 05
E-naslov: vrtec@zelenajama.si

Svetovalna služba

Andreja ŠUNKAR
Esmira BEHRIĆ

Tel. št.: 01 520 67 11
Tel. št.: 01 520 67 04
E-naslov: svetovalna@zelenajama.si

Vodja prehrane in ZHR

Simon NEMEŠ

Tel. št.: 01 520 67 08
E-naslov: zhr@zelenajama.si

Računovodstvo - Oskrbnine

Stanka LEBAR ARZENŠEK

Tel. št.: 01 520 67 00
E-naslov: stanka.lebar-arzensek@guest.arnes.si

POSLOVALNI ČAS VRTCA
Vrtec posluje vse leto, od ponedeljka
do petka. Poslovalni čas prilagajamo
in spreminjamo glede na potrebe
staršev v soglasju z ustanoviteljem,
določen je z letnim delovnim na
črtom za vsako šolsko leto posebej.
V prazničnem in počitniškem času
organiziramo dežurne oddelke glede
na možnosti in želje staršev.
POSLOVALNI ČAS v vseh enotah je
od 5.30 do 17.00. V enoti Zmajček
sta tudi dva izmenična oddelka za
obe starostni obdobji, v katerih
dnevni program poteka vsak drugi
teden v popoldanskem času od
12.00 do 21.00.
V enoti Zmajčica izvajamo dnevni
program za prvo starostno obdobje
(jaslični oddelki), v enoti Vejica za
otroke v drugem starostnem ob
dobju (od treh let do vstopa v šolo), v
preostalih enotah pa za obe starostni
obdobji (enote Zelena jama, Vrba
in Zmajček). V vseh enotah se v
jutranjih in popoldanskih urah otroci
zbirajo v dežurnih igralnicah.
URADNE URE:
vsak torek od 13.00 do 15.00 v vseh
enotah vrtca.
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ENOTE VRTCA ZELENA JAMA

ENOTA ZELENA JAMA

●
●
●
●
●

Enota stoji v mirni soseski Zelena jama, neposredno ob Osnovni
šoli Vide Pregarc.

enota Zelena jama, Zvezna ulica 24, Ljubljana;
enota Zmajček, Ulica Vide Pregarčeve 28, Ljubljana;
enota Zmajčica, Zakotnikova 3, Ljubljana;
enota Vrba, Brodarjev trg 8, Ljubljana;
enota Vejica, Preglov trg 10, Ljubljana.

ENOTA ZELENA JAMA

ENOTI ZMAJČEK IN ZMAJČICA

ENOTI VRBA IN VEJICA

Organizacijski vodja
Martina IBRAHIMKADIĆ

Pomočnica ravnateljice
Barbara BREZNIK

Pomočnica ravnateljice
Irena SKUBIC GRABNER

Tel. št.: 01 520 67 07
GSM: 040 163 540
E-naslov: zelenajama@zelenajama.si

Enota Zmajček: 01 520 67 20
Enota Zmajčica: 01 755 61 93
GSM: 040 242 365
E-naslov: zmajcek@zelenajama.si

Enota Vrba: 01 520 67 40
Enota Vejica: 01 540 95 06
GSM: 040 242 361
E-naslov: vrba@zelenajama.si

V enoti imamo trinajst igralnic, šest jih je opremljenih za otroke
do treh let starosti in sedem za otroke od treh let do vstopa v šolo.
Veliko in malo igrišče z igralnim parkom ponujata otrokom v vseh
letnih časih neizčrpen vir za učenje, raziskovanje, igranje, igro in
gibalne aktivnosti.
V stavbi je velika avla, ki otrokom v slabem vremenu nadomešča
zunanji prostor, obenem pa je namenjena za družabna srečanja med
otroki in starši, prireditve, gledališke predstave, razstave in druge
dejavnosti. Poleg naštetega imamo telovadnico z dobro založenim
telovadnim kabinetom in knjižnico s pestro ponudbo otroške
literature, ki si jo otroci lahko izposojajo. Pri pravljičnih uricah
razvijajo in bogatijo besedni zaklad, domišljijo in ustvarjalnost ter
tako odkrivajo ljubezen do književnosti. Knjižnica je na voljo tudi
strokovnim delavcem za izposojo strokovne literature.
V naši hiši so centralna kuhinja, kjer pripravljajo zdravo in
uravnoteženo prehrano za vse otroke vrtca in za šolarje OŠ Vide
Pregarc in upravni prostori.
Življenje v Zeleni jami je polno najrazličnejših doživetij, saj se veliko
igramo, pojemo, ustvarjamo, se veselimo, telovadimo, hodimo na
izlete in spoznavamo običaje, ki se prenašajo iz roda v rod. Otroke
vzgajamo v skrbi za zdravje in čisto okolje, razvijamo odnos do
sebe, drugih ljudi in stvari, ki nas obdajajo. Pri igri uporabljamo
naravne in odpadne materiale, zbiramo star papir, zamaške in
ločujemo odpadke.
Dejavnosti načrtujemo tako, da otroke spodbujamo k sodelovanju,
jih navajamo na možnost izbire, samostojno odločanje in delitev
odgovornosti. S tem jih popeljemo v svet domišljije, ki jim omogoča
razvoj ustvarjalnosti in iznajdljivosti.
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ENOTA ZMAJČEK

ENOTA ZMAJČICA

V enoti Zmajček je devet oddelkov, med njimi tudi dva izmenična.
Resda starejša enota ob svežih zamislih zaposlenih in otroških
domislicah kar cveti. Prenovljeno igrišče je do otrok prijaznejše
in dostopnejše, kot je bilo prej. Kljub majhnosti smo našli prostor
tudi za zeliščni vrt in asfaltno površino, kjer imajo otroci možnost
rolanja, kolesarjenja in igranja hokeja ali nogometa.

Na Zakotnikovi ulici stoji najmlajša enota vrtca,
to je Zmajčica s tremi jasličnimi oddelki. Sodobno
opremljene igralnice in velike prostore dopolnjujeta
še telovadnica in zunanje igrišče. Otroci in strokovni
delavci enote so zelo povezani z enoto Zmajček, ki
je v neposredni bližini, zato med enotama vsak dan
poteka obiskovanje in druženje otrok.

Prav tako smo ponosni na svetlobno sobo, ki je postala svetlobna
bralnica, v kateri otroci poleg seznanjanja z različnimi viri svetlobe in
različnimi svetili zdaj prebirajo tudi knjige in bogatijo besedni zaklad.

Pozitivna naravnanost in dobra volja vseh
zaposlenih v Zmajčku in Zmajčici dajeta tema
malima enotama poseben čar.
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ENOTA VRBA
Enoto Vrba, ki je na Fužinah, sestavljajo tri hiše. V
vsaki je skupen hodnik in več svetlih igralnic. Enota
je dobila ime po vrbovem paviljonu na igrišču vrtca,
oblikovanem iz rastočih vrb. Ob njem sta urejena čutna
pot in zeliščni vrt, posajeno je sadno drevje, z zelenjavo
in s cvetjem so zasajene gredice, ki otrokom in odraslim
ponujajo vedno nove izzive ter spodbude za odkrivanje,
raziskovanje, delo in ustvarjalno igro. Na vsakem koraku
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ENOTA VEJICA
in v vseh letnih časih se nam ponujajo možnosti za
razvijanje gibalnih, čutnih, vizualnih in estetskih izkušenj
z uporabo vseh čutil. Hkrati razvijamo pravilen, spoštljiv
in odgovoren odnos do narave, ki jo spoznavamo tudi ob
bližnji Ljubljanici pa vse do Golovca. Pri izvajanju različnih
projektov se povezujemo s starši in z ustanovami v
okolju, pri čemer spodbujamo odprtost enote v mesto,
v katerem živimo.

Enota Vejica je nekoliko »drugačen vrtec«, saj je v pritličju
stanovanjskega bloka, ki je preurejeno v štiri igralnice in
spremljajoče prostore, namenjene starejšim predšolskim
otrokom in otrokom razvojnega oddelka. Majhnost enote
omogoča otrokom in vzgojiteljem dobro povezanost,
druženje in sodelovanje pri življenju in delu v vrtcu, ki je
tesno povezan z enoto Vrba v neposredni bližini.
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V čem je posebnost našega vrtca
V Vrtcu Zelena jama si prizadevamo za oživitev vrednot, kot
so spoštovanje in empatija, varnost in zaupanje, igrivost in
pedagoški optimizem ter strokovnost in vseživljenjsko učenje.
POSLANSTVO VRTCA
Za otroški smeh skrbimo z ustvarjanjem varnega in spodbudnega učnega okolja,
kjer ob upoštevanju in spoštovanju različnosti negujemo tople medčloveške
odnose.

VIZIJA VRTCA

Verjamemo v modro in verjamemo v zeleno.
Modro kot modrost izkušenj in znanja vseh, ki soustvarjamo življenjsko okolje
vrtca in otrok, ki so naša skrb. Modro kot konstruktivni dialog zamisli in vizij,
kako biti vsak dan za kanček boljši v vsem, kar počnemo.
Zeleno kot radoživost pomladi, ki prebuja vse potenciale malih nadobudnežev in
vseh nas, ki jih skozi igro varno vodimo po poti razvoja in sproščenega odraščanja.
Zeleno kot ekološko in odgovorno do okolja za sončni jutri.
12
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PROJEKTI, V KATERE JE VRTEC ZELENA JAMA VKLJUČEN
Program Ekošola/vrtec
V času vključenosti v program Ekošole/vrtca, to je od leta 2012, smo pridobili
mednarodni certifikat za okoljsko delovanje in postali nosilci zelene zastave
Ekovrtca. V prihodnje bomo nadaljevali razvijanje naklonjenega, spoštljivega in
odgovornega odnosa do narave ter pridobivanja vrednot in znanja za varovanje
okolja.

Področje umetnosti - Gledališče in igra
Različne umetniške zvrsti bomo v štirih letih povezali v umetniško celoto pod
vodstvom vrhunskih mentorjev JSKD. V šolskem letu 2019/2020 bomo skupaj
z otroki raziskovali lutke, se učili, kako lutka oživi, ustvarjali različne zgodbe
in igre. Spoznali bomo različne vrste uprizarjanja iger in gledališč. Eno izmed
teh je Kamišibaj - gre za japonsko umetniško obliko pripovedovanja zgodb ob
slikah na malem lesenem odru

Pristop NTC učenje
povezuje nevrofiziološka spoznanja z edukacijskimi vedami. Učenje z NTCmetodo odpira vrata kreativnemu učenju, hitrejšemu spoznavanju ter lažjemu
odkrivanju in razvijanju otrokovih sposobnosti. Število in hitrost ustvarjanja
možganskih sinaps sta največja v zgodnjem obdobju otrokovega razvoja;
tako za intelektualni, motorični, govorni kot grafomotorični razvoj. Zaradi
svoje nevrofiziološke osnove program dobro dopolnjuje razvojnopsihološka
izhodišča Kurikuluma za vrtce ter ga hkrati bogati s predlogi konkretnih ciljno
usmerjenih gibalnih in miselnih iger ter dejavnosti, katere v vrtcu Zelena jama
uvajamo v izvedbeni kurikul oddelkov že 4. leto. V šolskem letu 2019/2020
bomo nadaljevali z gibalnimi NTC igrami v vseh oddelkih vrtca ter z uvajanjem
2. in 3. sklopa NTC dejavnosti v izvedbeni kurikul oddelkov 3─6 leti, v več
oddelkov.
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Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme v vrtcu
V obdobju od 2018 do 2020 bomo sodelovali z ZRSŠ Ljubljana v okviru razvojne
naloge. Namenjena je poglabljanju prakse formativnega spremljanja v vrtcih,
s poudarkom na strokovni podpori vzgojiteljev, ki je usmerjena v spodbujanje
razvoja in učenja vsakega posameznega otroka v vrtcu.

Mali sonček
Od leta 2012 sodelujemo v Gibalnem/športnem programu Mali sonček, ki je
namenjen otrokom od drugega leta starosti in s katerim bogatimo program na
področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami.

Varno s soncem
V sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje že tradicionalno
izvajamo projekt Varno s soncem, katerega namen je seznanjanje otrok z ukrepi
za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih posledic delovanja sončnih žarkov.

Projekt »Živali, naše prijateljice«
V okviru projekta otrokom predstavimo različne živali, najpogosteje nas obiščejo
terapevtski pari s psi, ki delujejo pod okriljem dveh prostovoljnih društev: Tačke
pomagačke in Ambasadorji nasmeha. Smo prvi vrtec, ki je vključen v inovacijski
projekt Zavoda RS za šolstvo »Mreža šolski pes«. Živali otrokom omogočajo
neposreden stik in bližino z drugim živim bitjem, ki ima svoje potrebe, učijo jih
nežnosti, empatije, skrbnosti, prijateljstva in soočanja z lastnimi čustvi (strah,
vznemirjenje, pomiritev, pogum,…). Z otroki, ki so leto pred vstopom v šolo,
posebno pozornost posvetimo raziskovanju življenja konj, skrbi za njihovo
zdravje in s tem namenom obiščemo Veterinarsko kliniko za konje v Murglah, ob
zaključku šolskega leta pa dan preživimo v družbi konj na ranču v Zgornji Senici.

Evropski teden mobilnosti
Z vključitvijo v projekt se pridružujemo razširjeni kampanji za trajnostno mobilnost. V tednu mobilnosti dajemo več poudarka hoji in kolesarjenju. V ospredje
postavljamo gibanje in njegov vpliv na zdravje in počutje.
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Predstavitev programov
Strokovna podlaga za delovanje vrtca je Kurikulum za vrtce, nacionalni
dokument, sprejet marca 1999.
Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih:
● prvo starostno obdobje – otroci, stari od enega leta do treh let,
● drugo starostno obdobje – otroci, stari od treh let do vstopa v prvi
razred osnovne šole.
Otroci so razporejeni v oddelke, kjer se vsak dan izvaja vzgojnoizobraževalno delo v skladu z načeli in cilji Kurikuluma za vrtce:
● homogeni oddelki – starostni razpon enega leta,
● heterogeni oddelki – otroci prvega ali drugega starostnega obdobja.

DNEVNI PROGRAM
V Vrtcu Zelena jama izvajamo dnevni program, ki je namenjen otrokom
obeh starostnih obdobij, od enega leta do vstopa v šolo. Program
traja od šest do največ devet ur na dan, saj za optimalen razvoj ne
priporočamo, da otrok v vrtcu preživi več kot devet ur na dan.

IZMENIČNI PROGRAM
V enoti Zmajček se v izmeničnih oddelkih za otroke prvega in drugega
starostnega obdobja program izvaja en teden od 5.30 do 17.00,
naslednji teden pa od 12.00 do 21.00.

PROGRAM ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI
Otroci s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi ali so v
postopku usmerjanja, se vključujejo v Program za predšolske otroke s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.
Razvojni oddelek, ki odpira svoja vrata 1. septembra 2018 v enoti
Vejica, Preglov trg 10, je namenjen otrokom s posebnimi potrebami,
ki so z odločbo Zavoda RS za šolstvo usmerjeni v prilagojen program.
V oddelku je lahko največ šest otrok. Nosilke izvedbenega kurikuluma
v oddelku so vzgojiteljica - specialna pedagoginja, vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice in glede na potrebe otroka tudi strokovni
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sodelavci drugih, predvsem zdravstvenih institucij (delovna terapevtka,
nevrofizioterapevtka, ipd.). Za vsakega otroka strokovna skupina pripravi
individualiziran program, pri čemer sodelujejo tudi starši, nato pa tekom
šolskega leta na skupnih srečanjih spremljajo napredek otroka in si
postavljajo cilje, ki jih želimo skupaj z otrokom doseči.

DODATNE IN OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
DODATNE DEJAVNOSTI
Izvajanje dodatnih dejavnosti sodi med storitveno dejavnost in nikakor
ne v kurikulum vrtca ne glede na to, ali so vsebine in cilji skladni z
vsebinami in cilji Kurikuluma za vrtce. V vrtcu se dodatne dejavnosti
izvajajo predvsem na željo staršev. Vrtec lahko k izvedbi dejavnosti povabi
strokovne delavce vrtca ali zunanje izvajalce. Dodatna dejavnost ne sme
posegati v program vrtca in ne sme motiti izvajanja kurikuluma. Stroške
za izvedbo dodatnih dejavnosti krijejo starši. V našem vrtcu se izvajajo
tele dodatne dejavnosti: plesne urice, športne urice in šola tujega jezika.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtec
izvaja občasno daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikuluma,
zanimanja otrok in želja staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci
vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov
vzgojiteljev, ki so skladne s cilji in z načeli Kurikuluma za vrtce. Obogatitvene
dejavnosti se izvajajo v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v
vrtcu v obliki delavnic v prostorih vrtca in zunaj stavbe in igrišča vrtca
v obliki obiskov predstav, knjižnic, muzejev, prireditev … Obogatitveno
dejavnost načrtujeta strokovna delavca v letnem delovnem načrtu,
ki ga predstavita vsem staršem na roditeljskem sestanku in od staršev
prejmeta soglasje, da se s posamezno obogatitveno dejavnostjo strinjajo.
Starši so tudi plačniki te dejavnosti.

BIVANJE V NARAVI
To je dejavnost, ki jo vrtec izvaja zunaj kraja bivanja otrok in poteka več
dni. Podlaga za izvajanje te dejavnosti je program za predšolske otroke
oziroma Kurikulum za vrtce. V Vrtcu Zelena jama prirejamo tabore na
kmetiji, doživljajske tabore, zimovanja in letovanja.
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Tabori
V Vrtcu Zelena jama vsako leto ponudimo otrokom
od četrtega leta starosti tridnevni tabor z dvema
prenočitvama, ki je pri otrocih in starših zelo priljubljen.
Otroci se družijo z vrstniki, doživijo veliko novega,
pridobijo nove izkušnje, hkrati pa niso dolgo od doma.
Odločamo se za različne termine in različne lokacije,
namen tabora je obogatiti osnovni program dela v
vrtcu z doživljanjem narave. Prizadevamo si, da se
tabora udeleži čim več otrok. Pri prirejanju taborov
smo pozorni na cenovno ugodne ponudbe. Za otroke
pred vstopom v šolo stroške enega tabora delno krije
MOL.

Letovanje
Vrtec pripravlja letovanje v sodelovanju z Zvezo
prijateljev mladine Moste-Polje v počitniškem domu
v Zambratiji na Hrvaškem za otroke od četrtega leta.
Program letovanja, ki ga pripravijo strokovni delavci
vrtca (ti otroke tudi spremljajo na letovanje), vključuje
razvijanje samostojnosti pri otrocih, pridobivanje novih
življenjskih izkušenj, navezovanje prijateljskih odnosov
z vrstniki, spoznavanje narave (morja, obale) in uživanje
v njej ob sproščenem gibanju in igrah v vodi in ob njej.

Zimovanje
Je petdnevna oblika bivanja otrok izven vrtca in kraja
bivanja. Otroci se seznanjajo z drugačno naravo kot jo
poznajo v domačem okolju, s hribi, gorami, gozdovi in
zimskimi vremenskimi pojavi. Program, ki ga pripravijo
strokovni delavci v povezavi z zunanjimi izvajalci
poudarja spoštovanje narave, zdrav način življenja,
prijateljstvo in medsebojno povezanost. Zimovanje je
za otroke ena izmed prvih izkušenj daljše odsotnosti
od staršev in doma, ki jo preživijo v varnem okolju in
zavetju strokovnih delavcev vrtca.
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Pravice staršev in otrok
● do postopnega uvajanja otroka v vrtec in neposrednega spremljanja
otroka v oddelku za določen čas po dogovoru s strokovnima delavcema,
● do izmenjave izkušenj s strokovnimi delavci vrtca in do vsakodnevnega
obveščanja o otroku,
● do poglobljenega pogovora o otroku v času individualnih pogovornih uric,
● do varstva zasebnosti, predvsem z vidika varstva osebnih podatkov,
● do obveščenosti o delu in življenju v vrtcu,
● do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu z
upoštevanjem strokovne avtonomnosti vrtca,
● do vpogleda v vsebine, načela, cilje in celoten program za predšolske
otroke, temelječ na Kurikulumu za vrtce.
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Obveznosti staršev
● otroka pripeljite v vrtec do dogovorjene ure zaradi
nemotenega izvajanja dnevnega programa,
● ob prihodu pospremite otroka do oddelka,
● otrok naj pride udobno obut in oblečen vremenskim
razmeram primerno,
● starši upoštevajte poslovalni čas vrtca in pridite po otroka,
ko vas pričakuje,
● ko otroka prevzamete, se zaradi varnosti svojega in tudi
drugih otrok ne zadržujte v prostorih vrtca ali na igrišču,
● vsako spremembo prihoda ali odhoda otroka sporočite
strokovnemu delavcu,
● otrok naj v vrtcu ne preživi več kot devet ur na dan,
● predložite zdravniško spričevalo ob prvem vstopu otroka v
vrtec,
● v vrtec pripeljite le zdravega otroka in seznanite
strokovne delavce z njegovimi morebitnimi zdravstvenimi
posebnostmi,
● vsa zdravila lahko otroku dajete le starši,
● v čim krajšem času pridite po otroka, ko vas iz vrtca
obvestijo, da je bolan ali poškodovan, saj vas takrat
resnično potrebuje,
● sporočite pomembne podatke oseb, ki so dosegljive v
času otrokovega bivanja v vrtcu, in morebitne spremembe
teh,
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Oblike sodelovanja s starši
● po otroka lahko pride le polnoletna odrasla oseba, druge
osebe izključno s pooblastilom staršev,
● starši skupaj izpolnijo poseben obrazec, na katerem je
navedeno, katere osebe lahko pripeljejo ali odpeljejo
otroka, o spremembah teh se morata oče in mati uskladiti,
● starši in strokovni delavci drug drugega redno seznanjajte
s pomembnimi podatki o otroku,
● v vrtec ne prinašajte stvari, ki lahko ogrožajo varnost otrok
(ogrlice, viseči uhani, žvečilni gumi, bonboni, frnikole,
plastični meči, noži …), čeprav jih otrok želi imeti,
● dragocenih osebnih predmetov in igrač naj otroci ne
prinašajo v vrtec, saj ne odgovarjamo za izginotje ali
uničenje teh predmetov,
● za otroka prinesite dodatna sveža oblačila, da se lahko
preobleče, če je treba,
● na oglasnih deskah pred oddelkom redno preverjajte
sporočila (npr. o izletih, obisku lutkovnega gledališča,
različnih športnih dejavnostih ipd.),
● udeležujte se čim več različnih oblik sodelovanja z vrtcem
(pogovorne urice, roditeljski sestanki, delavnice za starše
in otroke ter različne druge dejavnosti in prireditve, Šola
in delavnice za starše …),
● redno plačujte stroške programa in druge finančne
obveznosti.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Uvajalni sestanki za novo sprejete otroke pred vstopom v vrtec.
Individualni pogovori s starši za novo sprejete otroke pred vstopom v vrtec.
Roditeljski sestanki po oddelkih, dva ali več na leto.
Pogovorne urice, ki se izvajajo enkrat na mesec ali po dogovoru s strokovnima
delavcema oddelka.
Oglasne deske pred oddelki.
Posredovanje vsakodnevnih informacij o otroku.
Obveščanje staršev na spletni strani.
Pridobivanje povratnih informacij z anketnimi vprašalniki.
Nenačrtovani pogovori na pobudo strokovnih delavcev (vzgojitelji, svetovalni
delavki).
Prireditve in praznovanja na ravni oddelkov, enot in na ravni vrtca.
Šola in delavnice za starše.
Svet staršev.
Svet vrtca.
Sklad vrtca.
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Prvič v vrtec
PRED UVAJANJEM
Za vso družino je vstop otroka v vrtec velik in pomemben
dogodek, tudi stresen, zato je prav, da se nanj ustrezno
pripravimo. Prvič, izjemnega pomena je, da starši zaupate
vrtcu oziroma ste prepričani o pravilnosti odločitve, da ga
otrok začne obiskovati, kajti otroci zaznavajo in čutijo vaš
odnos do vrtca.
Najmlajše otroke težko besedno pripravimo na vrtec. Pri
otroku se pojavi strah pred izgubo. V vrtcu se bo dobro
počutil, ko bo iz izkušenj dojel, da starši vedno znova pridejo
ponj. Zato je postopno uvajanje najmlajših otrok še toliko
pomembnejše. Starši ste najprej z otrokom skupaj v skupini
(dva do tri dni), se igrate z njim, spoznavate strokovna
delavca in otroke, spoznavate igralnico. Potem začnete
puščati otroka vedno dalj časa v vrtcu.
S starejšimi otroki se lahko pogovarjamo o vrtcu in jih
seznanjamo z življenjem v njem.
Odzivi otrok so zelo različni in temu je treba prilagoditi
hitrost uvajanja.
Ključnega pomena je pogovor z vzgojiteljico/vzgojiteljem
pred vstopom otroka v vrtec. Takrat je pomembno, da
vzgojiteljici/vzgojitelju predstavite otroka, poveste, kakšne
navade ima pri spanju, hranjenju, oblačenju, navajanju
na samostojnost, kaj ga potolaži, kako se odziva na
spremembe.
Z vzgojiteljico/vzgojiteljem se boste dogovorili za konkreten
način uvajanja.
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KDO NAJ UVAJA
Še eno pomembno vprašanje, ki je lahko
ključnega pomena, je, kdo bo otroka
uvajal. Včasih so to mamice, izkazalo pa
se je, da je to po navadi tisti od staršev,
ki se od otroka lažje loči. To je pogosto
oče – še posebej, kadar mamica težko
sprejme ločitev od otroka.
Starši oziroma eden od njih je tisti, ki
mora ločitev izpeljati. Koristni nasveti: ko
otroka izročate vzgojiteljici/vzgojitelju,
ga obrnite k njej/njemu. Ob izročitvi
otroka bodite umirjeni, sproščeni, otroku
v podporo in oporo, vedri in pozitivni.
Tako bo začutil, da se dobro počutite v
vrtcu in ga bo tudi sam lažje sprejel.

ČAS UVAJANJA
Dobro je prihraniti nekaj dni dopusta
za začetek uvajanja, da boste lahko z
otrokom. Predvsem prve dni ni pripo
ročljivo pustiti otroka ves dan v vrtcu,
še posebno ne med spanjem. Otroci so
različni, potrebujejo različen čas uvajanja.
Izkušnje kažejo, da se dalj časa uvajajo
otroci:
● ki so bolj plahi, tihi in občutljivi,
● ki imajo malo izkušenj z drugimi otroki,
● katerih starši imajo slabe izkušnje z
vrtcem.
Otroci povprečno potrebujejo tri tedne
do enega meseca, da se uvedejo.
Nekateri tudi več in te razlike je treba
upoštevati.
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Otrok je vključen v naš vrtec
VPIS OTROKA V VRTEC
V času javnega vpisa starši oddajo Vlogo za sprejem otroka
v vrtec, ki je na voljo na spletni strani vrtca, Mestne občine
Ljubljana in v vseh enotah vrtca. Otroke sprejemamo v vrtec
tudi med šolskim letom, če oddelki niso polno zasedeni. Če
se med letom sprosti kako mesto, imajo prednost pri vpisu
otroci s centralnega čakalnega seznama. Centralni čakalni
seznam je seznam otrok, ki jih je komisija za sprejem otrok

REZERVACIJE
za tekoče šolsko leto odklonila. Prednost pri vključitvi v
vrtec pred otroki s centralnega čakalnega seznama ima
otrok s posebnimi potrebami ali otrok z mnenjem Centra
za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja
družine. Vse o postopku vpisa in sprejema otroka lahko
preberete na spletni strani vrtca, kjer najdete tudi Odlok o
sprejemu otrok v vrtec.

UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ZNIŽANEGA PLAČILA
V mesecu pred vstopom otroka v vrtec (če je vstop 1.
septembra, to pomeni avgusta) je treba na Center za socialno
delo oddati izpolnjen obrazec Vloga za uveljavljanje pravic iz
javnih sredstev za subvencijo oziroma znižano plačilo vrtca. Ko
se odločba izteče vam bodo novo izstavili po uradni dolžnosti
in ni potrebno vlagati podaljšanja.
Če vloge ne boste oddali, Vam bomo morali po Pravilniku o
plačilih staršev za programe v vrtcih zaračunati za program
vrtca v višini 77 % od osnovne cene glede na starostno
skupino. Tudi tuji državljani, ki niso zavezanci za dohodnino v
Republiki Sloveniji imajo določeno za plačilo programa vrtca v
višini 77 % od osnovne cene.
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih
vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji (Uradni list RS,
št. 57/2012), ki je v veljavi od 1. 8. 2012 je določil cene
programov. Maksimalni delež za otroka glede na vrsto
programa in stalnost bivanja otroka je v višini 77 % za:
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● I. starostno obdobje: MOL 321,17 EUR oz. zunanje občine
373,45 EUR (kar je 77 % od osnovne cene 485,00 EUR)
● 3-4 letne otroke in kombinirane oddelke: MOL 271,40 EUR
oz. zunanje občine 291,83 EUR (kar je 77 % od osnovne
cene 379,00 EUR)
● II. starostno obdobje: MOL 247,77 EUR oz. zunanje občine
266,42 EUR (kar je 77 % od osnovne cene 346,00 EUR)
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok,
plačajo za mlajšega otroka 30 % cene, ki jim je določena
v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca, za vsakega
nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni (78. člen
Zakona za uravnoteženje javnih financ, Uradni list RS, št. 40
z dne 30. 5. 2012). Pri financiranju oziroma sofinanciranju
plačil staršev iz državnega proračuna do znižanja na podlagi
mestnih popustov niso upravičeni (drugi in vsak nadaljnji
otrok). Ponovno moramo poudariti, da je tudi za mlajše otroke
znižano plačilo mogoče le, če ste mlajšega otroka navedli v
oddani vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Pravico do rezervacije lahko uveljavljate največ dva meseca v koledarskem letu, to
pomeni dva meseca počitniške rezervacije ali dva meseca zdravstvene rezervacije.
Za rezervacijo starši plačajo 30 % od svojega dohodkovnega razreda, določenega
z odločbo Centra za socialno delo.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenih več otrok, lahko uveljavljajo rezervacijo
le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega
proračuna, to pomeni samo za najstarejšega otroka.

POČITNIŠKA REZERVACIJA

ZDRAVSTVENA REZERVACIJA

Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v
javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške
odsotnosti otroka v obdobju od 1. junija do 30. septembra.

(v obdobju od 1. januarja do 31. maja ali od 1. oktobra do 31.
decembra)

Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka
najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno
napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti
otroka iz vrtca.
Za uveljavljanje počitniške rezervacije dobite obrazec pri
vzgojiteljici/vzgojitelju in tudi izpolnjen obrazec rezervacije
oddate vzgojiteljici/vzgojitelju.

O vlogi za uveljavljanje rezervacij zunaj poletnih mesecev zaradi
bolezni ali poškodbi otroka na podlagi ustreznih zdravniških
potrdil odloči organ Mestne uprave občine Ljubljana, pristojen
za predšolsko vzgojo. Izpolnjeno vlogo s priloženim zdravniškim
potrdilom pošljete na Mestno občino Ljubljana, Oddelek za
predšolsko vzgojo in izobraževanje, Resljeva 18, Ljubljana.
Na spletni strani našega vrtca in spletni strani Mestne občine
Ljubljana so objavljena navodila in obrazec za uveljavljanje
zdravstvene rezervacije: http://www.ljubljana.si/si/zivljenjev-ljubljani/v-srediscu/80826/detail.html
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Strokovne službe vrtca
ORGANIZACIJA PREHRANE
IN ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM (PZHR)
Organizator prehrane in zdravstveno-higienskega režima ima v našem vrtcu
precej pestro paleto nalog. Te so predvsem: skrb za prehrano in vzdrževanje
ustreznega zdravstveno-higienskega režima, varstvo pri delu in varstvo pred
požari ter vse naloge, ki iz tega izhajajo. Poleg tega mora budno spremljati
različne investicije: ugotavljati potrebe, pridobivati ponudbe, se usklajevati z
MOL-om in izvajalci, spremljati dela izvajalca ter nazadnje poročati ravnateljici.
Pri prehrani gre za pripravo jedilnikov za zagotovitev čim večje pestrosti obrokov,
skrb za ustrezna živila in postopke priprave teh, skrb za ustrezno dietno prehrano
otrok, ki jo potrebujejo … Na ravni ljubljanskega aktiva organizatorjev dajemo tudi
pobude proizvajalcem, saj želimo dobiti izdelke, bolj prilagojene okusu otrok, ki
obiskujejo vrtec. To pomeni, da želimo otrokom ponuditi živila, ki vsebujejo manj
nepotrebnih aditivov (npr. konzervansi, umetna barvila, umetne arome, ojačevalci
okusa …) in manj soli ter so bolj blagega (ne tako intenzivnega) okusa. Tako smo
npr. z različnimi proizvajalci kruha in pekovskih izdelkov dosegli dogovor, da za vrtce
pripravljajo kruh in pekovsko pecivo brez aditivov in z zmanjšano vsebnostjo soli,
z Ljubljanskimi mlekarnami smo se dogovorili, da nam dobavljajo sadne jogurte,
ki se sicer prodajajo samo na italijanskem trgu, ker so brez dodanih barvil in arom
(nežnejše oziroma blede barve in manj izrazitega okusa), pa še bi lahko naštevali.
Želimo si, da bi otrokom ponudili čim več ekološko pridelanih in predelanih živil.
Pri zdravstveno-higienskem režimu gre za skrb za zdravje in higieno v vrtcu. To
področje zajema skrb za ustrezno zdravje otrok in zaposlenih, zagotavljanje
ustrezne higiene prostorov, zaposlenih in otrok, izvajanje ukrepov za
preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni v vrtcu ter izobraževanje zaposlenih in
staršev, sodelovanje z Zdravstvenim inšpektoratom RS in Zavodom za zdravstveno
varstvo Ljubljana ob izbruhu nalezljivih bolezni … Pogostost pojavljanja nalezljivih
bolezni je precej manjša, odkar izvajamo uvajalne sestanke za novince v vrtcu – na
teh uvajalnih sestankih staršem predstavimo delovanje vrtca, postopke uvajanja
in jih seznanimo tudi s težavami, kar zadeva zdravje otrok, ki lahko nastanejo, če
ne izpolnjujejo svojih dolžnosti in ne prevzamejo odgovornosti.
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Simon Nemeš, vodja PZHR

PROGRAM ZA OTROKE
S POSEBNIMI POTREBAMI
Otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami so
vključeni v redne oddelke, in sicer v Program za predšolske
otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo.
Za vsakega otroka na začetku šolskega leta strokovna
skupina pripravi Individualiziran načrt dela. V strokovno
skupino, ki jo imenuje ravnateljica vrtca, so vključeni
vzgojitelj/vzgojiteljica, pomočnik/pomočnica vzgojitelja/
vzgojiteljice, vodja enote oziroma pomočnica ravnateljice,
svetovalna delavka in specialna pedagoginja.
Dodatna strokovna pomoč je zasnovana tako, da se otrokom
s težavami v razvoju omogoči enakovredno vključevanje
med vrstnike. To dosežemo s prilagojenimi metodami in
oblikami dela ter prilagoditvami okolja. Delo temelji na
ugotavljanju in spodbujanju otrokovih močnih področij ter
razvijanju šibkejših področij. Vse prilagoditve so natančno
opredeljene v Individualiziranem načrtu dela.
Konec šolskega leta strokovna skupina skupaj pripravi Evalvacijsko poročilo o delu z otrokom. Oboje, Individualizirani
načrt dela na začetku šolskega leta in Evalvacijsko poročilo
na koncu šolskega leta, strokovna skupina predstavi staršem.
Specialne pedagoginje sodelujejo tudi s strokovnjaki, ki
obravnavajo otroka zunaj vrtca. Največ sodelujejo s centri za duševno zdravje (logopedinjo, nevrofizioterapevtko,
psihologinjo, razvojno pediatrinjo in specialno pedagoginjo
iz ZD).
Specialne pedagoginje:
Mojca Molek
Maruša Jenič
Lea Mikša
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SVETOVALNA SLUŽBA
Svetovalna služba je odprt prostor za sodelovanje,
medsebojno podporo in pomoč staršem ter vsem
udeleženim pri vzpostavljanju in vzdrževanju razmer za
optimalni razvoj vsakega otroka v vrtcu.
S starši se svetovalni delavki srečujeva že pred vstopom
otrok v vrtec na skupnih srečanjih, kjer se pogovorimo o
uvajanju otrok. Na svetovalni delavki se lahko obrnete, ko
se pojavijo skrbi, negotovost ali vprašanja pri vključevanju
otroka v vrtec, medvrstniških odnosih, sodelovanju v
skupini, posebnostih pri spanju, hranjenju, nemir, močenje
postelje, strah, neprimerno vedenje in drugo.
S svetovalnima delavkama se lahko posvetujete ob
spremembah, ki se dogajajo v družini – v odnosih med
sorojenci, ob ločitvi, bolezni ali smrti v družini, pri prehodu
otroka iz vrtca v šolo.
Posebno skrb namenjava sodelovanju s starši otrok s
posebnostmi v razvoju in pri iskanju rešitev pri vzgoji otrok.
Svetovalni delavki usklajujeva srečanja Šole za starše,
kjer starši skupaj s strokovnjaki razmišljajo o pomembnih
vzgojnih temah.
Svetovalni delavki:
Esmira Behrić
Andreja Šunkar
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STARŠI ŠE VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA NAŠI SPLETNI STRANI WWW.ZELENJAMA.SI
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ENOTA ZELENA JAMA
Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana
E: vrtec@zelenajama.si
WWW.ZELENAJAMA.SI

Vrtec Zelena jama

ENOTA ZMAJČEK
Ulica Vide Pregarčeve 28
1000 Ljubljana
E: zmajcek@zelenajama.si

ENOTA ZMAJČICA
Zakotnikova 3
1000 Ljubljana
E: zmajcek@zelenajama.si

Ustanoviteljica
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ENOTA VRBA
Brodarjev trg 8
1000 Ljubljana
E: vrba@zelenajama.si

ENOTA VEJICA
Preglov trg 10
1000 Ljubljana
E: vrba@zelenajama.si

