
 

 

 

 

 

 

 

 OSNOVNA ŠOLA DOBJE 

 ENOTA VRTEC DOBJE PRI PLANINI 
 

 

 

 

 

         

  Šolsko leto 2021/2022 
 

PUBLIKACIJA ZA STARŠE 

 

 Dobje pri Planini 20 a, 3224 Dobje pri Planini 
 03 650 53 00 

e-pošta: os.dobje@guest.arnes.si; splet: http://www.osdobje.si/ 

 

 

mailto:os.dobje@guest.arnes.si;
http://www2.arnes.si/~oscedobje/


 
“Za domačimi hribi je še en svet,  
drug, drugačen,  
obzorje pa je črta,  
ki je nikoli ne ujameš.”  
 
                         Anika Wambrechtsamer 
 

 

 

Spoštovani starši, dragi otroci, cenjeni sodelavci! 

 

Pred vami je letošnja publikacija, v kateri vam predstavljamo najpomembnejše podatke iz življenja in 

dela v našem in vašem vrtcu. Seznaniti vas želimo z informacijami, ki jih boste tekom šolskega leta 

potrebovali. Verjamem, da bomo dobro sodelovali in skupaj uresničili zastavljene cilje. 

To šolsko leto smo začeli pod drugačnimi pogoji. Vzgojno-izobraževalno delo v Enoti vrtec Dobje 

običajno poteka v večnamenski stavbi v treh igralnicah in skupnem večnamenskem prostoru ter v dveh 

igralnicah v prostorih OŠ Dobje. Zaradi sanacije večnamenske stavbe, ki se je nepričakovano podaljšala, 

smo pričeli to šolsko leto vsi v šolskih prostorih. V prostorih OŠ Dobje je tako nameščenih vse pet skupin 

otrok, ki so porazdeljeni v štiri igralnice. Delo bo na ta način potekalo do zaključka zunanje in notranje 

sanacije večnamenske stavbe. Po zaključeni sanaciji se bodo tri skupine otrok (kombiniran oddelek - 

Čebelice, homogeni oddelek 1. st. obdobja - Sovice in heterogen oddelek 1. st. obdobja - Ježki), vrnile 

nazaj v prostore vrtca Dobje. 

V vrtčevskem delu šole bosta ostali dve skupini otrok (heterogena oddelka 2. st. obdobja – Želodki in 

Zajčki).  

Zavedam se, da bo v tem času potrebno veliko strpnosti in prilagajanja, verjamem pa, da skupaj 

zmoremo in se veselim dne, ko bo večnamenska stavba sanirana in se vrnemo v naše prostore. 

V tem šolskem letu bodo prednostne naloge formativno spremljanje in porajajoče se pismenosti v vrtcu, 

zagotavljanje mehkega prehoda v vrtec ter iz vrtca v osnovno šolo ter Erasmus+ K1 in KA 229 projekta, 

ki spodbujata medsebojno spoštovanje ter večjezičnost in multikulturnost.  

Kot vsako leto vam tudi to ponujamo pester obogatitveni program, ki pa je glede na pretekla leta še 

vedno okrnjen zaradi covid ukrepov. 

Verjamem, da smo postali v času epidemije in po njej tako vzgojitelji kot starši dosledni in strpni na 

vseh področjih, da nas ukrepi vlade, ki spreminja naš ustaljen vsakdanjik, ne bodo razdvojili ter da se 

medsebojno spoštujemo, si zaupamo in tako krepimo pripadnost zavodu. 

Uspešno šolsko leto 2021/22 vam želim! 

 

Suzana Plemenitaš, prof., 

ravnateljica 



 

 

O S N O V N A  Š O L A  D O B J E  

E N O T A  V R T E C  

 

 

 

Naslov:  Dobje pri Planini 20a 

3224 Dobje pri Planini 

 

Ravnateljica: 

 

Pom. ravnateljice za 

Enoto vrtec: 

Suzana Plemenitaš, prof.  

 

 

 Ana Kostanjšek 

  

Telefon: 

tajništvo 

ravnateljica 

Enota vrtec 

 

vrtec v šoli 

 

 

03 620 53 00 

03 620 53 02 

03 620 53 13 

03 620 53 14 

03 620 53 12 

 

E-mail: 

 

Spletna stran: 

vrtec@osdobje.si. 

 

http://www.osdobje.si 

 

TRR: 

Davčna številka: 

01354-6030648598 

84077867 

 

 

 

 

 

 

VIZIJA ENOT VRTEC DOBJE 
 

Ustvarjalno, polno gibanja, veselo, svobodno in odgovorno otroštvo. 

 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.12/91), 40., 41. in 140. člena Zakona o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 12/96) ter 12. člena statuta Občine 

Dobje je Občinski svet Občine Dobje sprejel Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Dobje, (UL RS 60/1999). Javno službo predšolske vzgoje v Občini Dobje opravlja 

enota vrtca pri šoli.  

 

Ker vrtec deluje v sklopu osnovne šole, je najvišji organ vrtca Svet zavode. Svet zavoda sestavljajo 

predstavniki ustanovitelja, zaposlenih i staršev. 

Predstavniki staršev vrtca delujejo v Svetu staršev vrtca: 

- 1. skupina, heterogeni oddelek 2. st. obdobja, Želodki - Betina Veršič 

- 2. skupina, heterogeni oddelek 2. st. obdobja, Zajčki - Suzana Guček 

- 3. skupina, kombiniran oddelek, Čebelice - Lucija Janša 

- 4. skupina, homogeni oddelek 1. st. obdobja, Sovice - Maja Kladnik 

- 5. skupina, heterogeni oddelek 1. st. obdobja, Ježki - Anja Senica 
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SODELOVANJE VRTCA S STARŠI ALI 

SKRBNIKI 

 

 
Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to 

sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. 

 

Starši morajo odsotnost otroka javiti do 8. ure zjutraj, v nasprotnem primeru se jim zaračuna delež za 

prehrano otroka. 

Otrok sme bivati v vrtcu največ 9 ur dnevno. V primeru, da starši ali skrbniki konstantno zamujajo pri 

prevzemu otroka iz vrtca, ali prekoračijo poslovni čas vrtca (po 16. uri), se jih najprej opozori. Če se 

dogovori večkrat prekršijo, pa se staršu zaračuna 10 eur na uro (sklep Občinskega sveta Občine Dobje) 

in ukrepa s seznanitvijo CSD. 

Oblike sodelovanja 

 roditeljski sestanki in govorilne ure bodo potekale spletno ali v primeru boljše epidemiološke 

slike po dogovoru v prostorih vrtca z upoštevanjem priporočil NIJZ  

 z obveščanjem staršev preko elektronske pošte, 

 z objavami dogodkov v vrtcu na FB strani vrtca. 

 

 

OBVEZNOSTI STARŠEV DO  VRTCA 
 

 

 Starši morajo - ob sprejemu otroka v vrtec - vzgojitelja opozoriti na posebnosti otrokovega 

zdravstvenega statusa.  

 Upoštevati morajo poslovni čas vrtca. 

 Starši so dolžni posredovati številko telefona, na katero jih je mogoče takoj obvestiti v primeru 

nepredvidenih dogodkov z otrokom. 

 Če se ob prihodu v vrtec ugotovijo znaki obolenja, je delavec, ki otroka sprejme, dolžan otroka 

odkloniti. Če se znaki obolenja ugotovijo med dnevom, je vzgojitelj dolžan nemudoma obvestiti 

starše. Starši so dolžni priti po otroka nemudoma, ko se jih obvesti o njegovem bolezenskem 

stanju in pri tem izrazi potrebo, da obolelega otroka prevzamejo takoj. 

 Otroci, ki obiskujejo vrtec, morajo na poti do vrtca in iz vrtca imeti spremstvo polnoletne osebe. 

Otroka v vrtec lahko spremlja tudi mlajša oseba, starejša od 10 let, vendar so v tem primeru 

starši dolžni podpisati izjavo, s katero sprejmejo vso odgovornost za varnost otroka v cestnem 

prometu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRAVICE STARŠEV IN OTROK 
 

Pravice staršev in otrok so določene v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih.  

Spoštovanje pravic vsakega posameznika je zagotovljeno tako, da vsak spoštuje pravice drugega. 

 

Pravice otrok: 

 

 možnost za optimalni razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, 

narodno pripadnost, telesno-duševno konstitucijo, 

 enakost možnosti z upoštevanjem razlik in pravice do izbire in drugačnosti, 

 vzgoja za strpnost, solidarnost in odgovornost, 

 postopno razvijanje kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomije presoje. 

 

                                       

                                

Pravice staršev:    

                                                                                                                

 spoznati programe javnega vrtca,             

 otroka postopno uvajati v vrtec po programu, 

 koristiti različne oblike sodelovanja s starši, 

 izmenjavati informacije o otroku, 

 starši imajo pravico do sodelovanja in pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu 

in skupini.  

 

 

 

 

VPIS V VRTEC 
 

 

Vpis v Vrtec Dobje pri Planini za naslednje šolsko leto poteka v mesecu marcu. Natančen čas vpisa bo 

objavljen v lokalnih medijih in na domači spletni strani OŠ Dobje. 

Za vpis v vrtec je potrebno izpolniti obrazec Vloga za vpis otroka v vrtec. Obrazec starši dobijo v vrtcu 

ali na spletnih straneh Osnovne šole Dobje. 

Otroci začnejo obiskovati vrtec z datumom, ko otrok dopolni najmanj 11 mesecev starosti in starši ali 

skrbniki  podpišejo pogodbo o sprejemu otroka v vrtec. 

Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, ki ne 

sme biti starejše od 1 (enega) meseca. Prav tako je potrebno za vpis priložiti potrdilo o cepljenju. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAM VRTCA 
 

 

Temeljne naloge vrtca so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja 

družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. 

Vrtec glede na trajanje izvaja dnevni program /od 6 do 9 ur/. 

Program obsega vzgojno-izobraževalni program, varstvo in prehrano otrok. 

 

CILJI VZGOJE V VRTCU 

 

Splošni cilj vzgoje v vrtcu je spodbujanje različnih področij razvoja v skladu z zakonitostmi razvojnega 

obdobja ter značilnostmi posameznega otroka in omogočanje razvoja njegovih posebnih sposobnosti in 

spretnosti.  

 

Cilji predšolske vzgoje so: 

 

▪ 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 umetniškega doživljanja in izražanja, 

▪ spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti, 

▪ posredovanje znanj različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja, 

▪ razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. 

 

 

 

Primarne naloge vrtca: 

 

 zagotoviti otrokom prijetne trenutke v skupini, sproščenost in varno počutje, 

 navajati otroke na samostojnost in sposobnost biti uspešen pri zahtevah v skupini in s tem vplivati 

na otrokovo samozavest in vztrajnost, 

 navajati otroke na strpnost, solidarnost in upoštevanje različnosti, 

 otroke seznaniti s pravili lepega vedenja in vljudnosti v komuniciranju, 

 otrokom s posebnimi potrebami zagotoviti polno in aktivno sodelovanje z drugimi otroki v oddelku, 

 organizirati otrokom čim več estetskih, telesnih, čustvenih, delovnih izzivov in spodbud za aktivno 

igro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORGANIZIRANOST VRTCA 
 

POSLOVALNI ČAS VRTCA 

V času posebnih ukrepov zaradi epidemije COVID-19 se otroci ne združujejo. Delo z otroki poteka v 

oddelkih, ki delujejo kot samostojni mehurčki.  

Vrtec Dobje pri Planini  je odprt vsak delavnik, od ponedeljka do petka. Poslovalni čas vrtca traja 10 

ur, od  6. do 16. ure, v času šolskih počitnic in v poletnih mesecih (julij, avgust) pa s skrajšanim 

delovnim časom, ki je določen glede na potrebe staršev. 

 

KDAJ IN KAJ POČNEMO 

čas aktivnosti 

od 6. do 7. 30 ali 8. ure zbiranje otrok, nega, priprava na zajtrk 

od 7. 30 do 8. ali 8. 30 ure zajtrk 

od 8. do 11. ali 11. 30 ure aktivnosti v igralnici ali zunaj 

okrog 10. ure sadna malica, napitek 

od 11. do 12. ure kosilo, nega, priprava na počitek 

od 11. 30 do 14. ure pravljica, počitek, umirjene dejavnosti 

od 14. do 16. ure igra po kotičkih, odhajanje otrok, bivanje zunaj 

 

 

ZAPOSLENI V VRTCU 

V šolskem letu 2021/22 so v Vrtcu Dobje zaposleni: 

 

Strokovni delavci vrtca 

Ime in priimek Delovno mesto 

Suzana Plemenitaš  ravnateljica 

Ana Kostanjšek vzgojiteljica,  pomočnica ravnateljice za Enoto vrtec Dobje 

Metka Bratec vzgojiteljica  

Nataša Gobec vzgojiteljica - angleške urice 

Nina Škoberne vzgojiteljica 

Alja Polenek vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice 

Gašper Planinšek vzgojitelj - pomočnik vzgojitelja 

Katja Kolman vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice 

Karla Gubenšek vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice 

Lidija Rezec vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice  

Ivanka Senica vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice  

Lea Kokol Cvetić vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice  

Veronika Rajh spremljevalka  

Sara Povalej vzgojiteljica 

Sabina Pušnik vzgojiteljica 

Urška Koštomaj psihologinja 

 

 

 

 



 

Administrativno-tehnično osebje 

Ime in priimek Delovno mesto 

Polona Gračnar tajnica 

Simona Kosaber računovodkinja 

Marko Pintar hišnik 

Alen Ovčar  vodja prehrane in ZHR 

Anica Šeško kuharica 

Irena Ojsteršek pomočnica kuharice 

Mirica Kolman čistilka, perica 

 

 

 

 

OBOGATITVENI PROGRAM 
 

Obogatitveni program je namenjen dopolnjevanju potreb ter pestrejši izbiri vsebin. Vsebine obogatijo 

življenje in delo v oddelku ter pomagajo vzgojiteljici in njeni pomočnici pri odkrivanju in spodbujanju 

močnih področij otrok. 

 

PODROČJE VSEBINA PREDVIDEN 

ČAS 

ZADOLŽITEV 

 

ŠPORTNO 

GIBALNE 

AKTIVNOSTI 

Gibalne urice  

Cici pohodnik 

Športni program »Mali sonček«  

Tečaj rolanja 

Smučarski tečaj 

Plavalne vsebine 

šolsko l. 

šolsko l. 

šolsko l. 

 

jesen, pomlad 

zima 

maj/junij 

tim 

Metka Bratec 

Metka Bratec 

 

športni pedagog 

športni pedagog 

športni pedagog 

PROGRAM 

VZGOJE ZA 

ZDRAVJE 

Zdrav način življenja 

Palček Pazljivček 

Kaj se skriva na rokah? 

Zdravko gre na izlet 

Sadje in/ali zelenjava  

Malček gibalček 

šolsko leto  

ZD Šentjur, 

CKZ 

(v skladu   z ukrepi 

in priporočili       

NIJZ in MZ) 

   POTEPAMO  

SE 

  

 Zaradi trenutnih ukrepov ni v načrtu 

  

 

DOGODKI 

- Teden otroka »RAZIGRAN UŽIVAJ DAN« 

- TVU  

- Mesec požarne varnosti 

- Tradicionalni slovenski zajtrk 

- Simbioza  

 4. - 10. 10.  

oktober 

oktober 2021 

19. 11. 2021 

ves čas 

tim vrtca 

Sara Povalej 

PGD Dobje, tim 

Lidija Rezec 

Katja Kolman 

VESELI 

DECEMBER 

- Božiček na obisku 

- Prespimo v vrtcu  

december 

2021 

tim vrtca 

  PRIREDITVE - Janko in Metka  - operna pravljica 15. 9. 2021 Mateja Pintar 

RAZISKUJEMO - Eksperimenti z učenci iz šole 

- Vrtčevsko vrtičkanje 

šolsko leto 

 

Alen Ovčar 

tim oddelka 



SODELUJEMO,  

SPOZNAVAMO 

- Cici vesela šola 

- Knjižni nahrbtnik  

- Bodimo veseli (ljudsko izročilo) 

 

 

 

Ana Kostanjšek 

tim oddelka 

Karla Gubenšek, 

Sabina Pušnik, 

Sara Povalej 

PROJEKTI  - Angleščina v vrtcu                        

 - Spoznavanje različnih kultur, spodbujanje 

večjezičnosti ter sprejemanje drugačnosti   

(Erasmus +) 

- Trajnostna mobilnost 

- Sobivanje    

- TVU 2021 

šolsko leto Nataša Gobec 

 

 

 

      Alja Polenek 

Marija Blažič 

Sara Povalej 

 

Dejavnosti  obogatitvenega  programa se izvajajo v času bivanja otrok v vrtcu, razni tečaji pa tudi 

izven rednega programa z zunanjimi izvajalci. Del sredstev za te tečaje pridobimo iz razpisov za 

izvajanje športnih oz. kulturnih dejavnosti občine Dobje, za nekatere pa prispevajo starši. 

 

 

 

ODDELKI VRTCA 
 

V Vrtcu Dobje pri Planini so v šolskem letu 2021/22 oblikovani trije starostno kombinirani oddelki in 

dva oddelka prvega starostnega obdobja: 

 

 dva heterogena oddelka drugega starostnega obdobja (4 do 6 let in 3 do 5 let), kamor je lahko 

vključenih najmanj 14 in največ 19 otrok, 

 kombinirani oddelek (2 do 4 leta), kamor je lahko vključenih najmanj 10 in največ 17 otrok 

(lahko največ 7 otrok prvega starostnega obdobja). Za vsake tri otroke drugega starostnega 

obdobja manj, se lahko poveča število otrok prvega starostnega obdobja za enega otroka – 8 

otrok prvega starostnega obdobja in 8 otrok drugega starostnega obdobja, skupaj 16 otrok. 

 homogeni oddelek prvega starostnega obdobja (2 do 3 leta), kamor je lahko vključenih 

najmanj 9 in največ 12 otrok, 

 heterogeni oddelek prvega starostnega obdobja (1 do 3 leta), kamor je lahko vključenih 

najmanj 7 in največ 10 otrok. 

 

Pri vključevanju otrok v vrtec se upošteva tudi sklep o fleksibilnem normativu, ki ga izda Občina Dobje 

Na osnovi sklepa se lahko število otrok v oddelku poveča za največ dva otroka. 

 

To šolsko leto smo začeli pod drugačnimi pogoji. Vzgojno-izobraževalno delo v Enoti vrtec Dobje 

običajno poteka v večnamenski stavbi v treh igralnicah in skupnem večnamenskem prostoru ter v dveh 

igralnicah v prostorih OŠ Dobje. Zaradi sanacije večnamenske stavbe, ki se je nepričakovano podaljšala, 

smo pričeli to šolsko leto vsi v šolskih prostorih. V prostorih OŠ Dobje je tako nameščenih vse pet 

skupin otrok, ki so porazdeljeni v štiri igralnice. Delo bo na ta način potekalo do zaključka zunanje in 

notranje sanacije vrtca. Po zaključeni sanaciji se bodo tri skupine otrok (kombiniran oddelek - Čebelice, 

homogeni oddelek 1. st. obdobja - Sovice in heterogen oddelek 1. st. obdobja - Ježki), vrnile nazaj v 

prostore vrtca Dobje. 

V vrtčevskem delu šole bosta ostali dve skupini otrok (heterogena oddelka 2. st. obdobja – Želodki in 

Zajčki).  

 

 

 

 


