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SPOŠTOVANI STARŠI,
veseli nas, da nam zaupate in da je v vrtec Pedenjped vsako leto vpisanih več otrok. Z vso odgovornostjo
ustvarjamo optimalne pogoje za prijetno bivanje in razvoj otrok. Prav zato bomo tudi v tem šolskem letu
nadaljevali z obnovami. Tokrat je na vrsti enota Učenjak, ki bo s tem pridobila tri nove oddelke in večjo kuhinjo.
Igro, smeh in veselje se bo slišalo iz devetih »pedenjhišic«, ki jih bo obiskovalo 830 otrok, za katere z veliko
predanostjo skrbijo vsi delavci Vrtca Pedenjped.
Ponosni smo, da smo s svojim znanjem in aktivnimi prispevki vpeti v nacionalne in mednarodne projekte, ki
prispevajo k odličnosti in pestrosti programa. S spodbudnim okoljem in sodobno opremo, zagotavljamo otrokom
ustvarjalne pogoje za njihov vsestranski razvoj. S tem omogočamo kakovostno dopolnilo družinski vzgoji.
Ne glede na okoliščine, vsak začetek prinaša novo energijo in pričakovanja. Optimistično načrtujemo zanimive
dejavnosti in verjamemo, da bomo tudi v novem vrtčevskem letu, skupaj z vami, kos vsem izzivom.

Marjana Zupančič
ravnateljica vrtca Pedenjped
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CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE

Temeljni cilji in naloge predšolske vzgoje v vrtcih so
opredeljeni v Zakonu o vrtcih (ZVrt, Ur. l. RS, št. 12/1996):
• 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 znanja z različnih področij znanosti
in vsakodnevnega življenja,
• razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in
pri skrbi za zdravje.
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PRAVICE STARŠEV
IN OTROK
Vrtec je ustanova, ki skrbi za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic, ki so določene v Konvenciji o otrokovih pravicah.
V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki, ki so najbolj odgovorni za
otrokov razvoj, zato je prav, da otrok odrašča v krogu svoje družine, v vzdušju razumevanja in ljubezni.
Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj, ne glede na spol, socialno in kulturno
poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ali telesno in duševno konstitucijo. Optimalen razvoj vključuje tudi možnost
poglobljenega razvoja na določenem področju.
Zagotavljanje enakih možnosti ni uresničljivo brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora
omogočati organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost
ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, sprejemanja odločitev in avtonomne presoje. Otroka varujemo pred telesnim
in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih. Ob sumu zanemarjanja ali zlorabe otroka obvestimo
odgovorno osebo ali institucijo. Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.
Starši imajo pravico:
• do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum),
• do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,
• do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,
• do postopnega uvajanja otroka v vrtec,
• do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku,
• do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in
dela v vrtcu in skupini. Pri tem morajo upoštevati meje svojega
soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.
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VRTEC IN STARŠI
VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC
Če so v vrtcu prosta mesta, sprejemamo otroke vse leto, večino pa 1. septembra. Vlogo za sprejem otroka v vrtec je potrebno oddati na
upravo Vrtca Pedenjped do roka, ki ga objavi Mestna občina Ljubljana (MOL). Razpis bo predvidoma od 1. do 15. marca. Če je prošenj več
kot prostih mest, jih obravnava Komisija za sprejem otrok v vrtec. Pri delu upošteva veljavni Odlok o sprejemu otrok v vrtec.
VKLJUČEVANJE OTROKA V VRTEC
Ob vstopu priporočamo postopno uvajanje otroka, zato je bolje, če prve dni v vrtcu preživi
krajši čas. Da bi čim prej pridobili otrokovo zaupanje, so vzgojitelju še posebej
pomembne informacije o njegovih posebnostih. Prvi dan prisotnosti v vrtcu oddajo
starši vzgojitelju potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
OTROKOVA PRAVICA
Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND, 2008) zahteva sprejem pravil
in postopkov, ki zagotavljajo delovanje organov in organizacij, ki jih morajo
upoštevati pri obravnavanju primerov nasilja. Pravilnik o obravnavanju nasilja
v družini za VIZ (v veljavi od 2.1.2010) pa nas zavezuje k ravnanju v primeru zaznave nasilja nad otrokom, nudenju pomoči otroku, ki
je žrtev nasilja in k sodelovanju z drugimi organi, institucijami. Temeljno načelo pravilnika je ničelna toleranca do nasilja. V primeru
informacije o nasilju (opažene spremembe; otrok zaupal nasilje; informacije od tretje osebe; priča nasilju) je vsak delavec v vzgoji in
izobraževanju dolžan obvestiti delavca svetovalne službe in vodstvo, ta pa Center za socialno delo (CSD), če oceni pa tudi policijo ali
državno tožilstvo. Starše se o opravljeni prijavi obvesti takrat, ko je to v korist otroka.
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ŽIVLJENJE OTROKA
V VRTCU
OTROKOVA VARNOST IN DOBRO POČUTJE
Starši se v informativnem kotičku za starše seznanijo z vsebino Pravilnika o varnosti otrok.
• Otrok sme prihajati v vrtec in odhajati iz vrtca le v spremstvu odraslih.
Le izjemoma je lahko spremljevalec brat ali sestra, vendar ne mlajši od 10 let.
• Iz vrtca ga smejo odpeljati le starši, druge polnoletne osebe pa samo v izjemnih primerih, s pisnim pooblastilom staršev.
• Prihod in odhod otroka morajo starši javiti vzgojnemu osebju.
• Obleka in obutev naj otroku omogoča varnost, sproščenost, udobje in dobro počutje.
• V vrtec ni dovoljeno nositi predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje otrok.
• Dragoceni predmeti oz. nakit na otroku iz varnostnih razlogov v vrtcu niso zaželeni.
• Otrok lahko po dogovoru v skupino prinese tudi svoje igrače, vendar vrtec ne more sprejeti odgovornosti za poškodovanje ali izgubo.
BOLEZEN ALI POŠKODBA OTROKA
• Starši naj v vrtec pripeljejo le zdravega otroka, saj se bolan otrok v vrtcu slabo počuti in ogroža zdravje drugih otrok.
• V primeru bolezni starši seznanijo vrtec o vrsti otrokovega obolenja.
• Starši so dolžni posredovati otrokovi vzgojiteljici podatke o tem, kje so dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu (naslov, telefonska
številka v službi ali doma), da jih lahko obvestimo:
		 • ob pojavu bolezni ali poškodbe otroka (če ima povišano telesno temperaturo, če so vidni bolezenski znaki,
če bruha, ima bolečine, drisko, v primeru, ko je vedenje otroka nenavadno – npr. krči, nezavest in drugo),
		 • ob vsakršnem potrebnem operativnem ali drugem nujnem zdravniškem posegu.
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VRTEC IN OTROKOVA
DRUŽINA SE DOPOLNJUJETA
Pričakujemo, da bodo starši sledili otrokovemu življenju v vrtcu,
spremljali njegov razvoj, mu pripovedovali, ga spraševali, poslušali, sodelovali.

NEKATERE MOŽNOSTI ZA SODELOVANJE STARŠEV Z VRTCEM SO:
•
•
•
•
•
•

predstavniki staršev, iz vsakega oddelka po eden, sodelujejo v svetu staršev,
predstavniki staršev sodelujejo v svetu vrtca,
starši spremljajo splošna in zdravstvena obvestila, objavljena na oglasnih deskah vrtca in poslana na elektronske naslove staršev,
starši se udeležujejo oddelčnih roditeljskih sestankov, govorilnih ur in neformalnih pogovorov,
”Šola za starše” – program za izobraževanje in usposabljanje staršev, (v sodelovanju z MOL, Uradom za preprečevanje zasvojenosti),
okrogle mize (aktualne teme po predlogih staršev in vzgojiteljic).

STARŠI LAHKO POMAGAJO TUDI PRI:
•
•
•
•
•
•

izletih in drugih športnih dejavnostih, praznovanjih, prireditvah,
obiskih v službah staršev,
organizaciji prevozov, ogledih zanimivosti,
zbiranju vzgojnih sredstev in uporabnega odpadnega materiala,
akcijah za urejanje okolja,
dejavnostih obogatitvenega programa.

Možnosti za sodelovanje je še veliko! Vabimo vas, da svoje predloge, pobude in
pripombe sproti posredujete vaši vzgojiteljici. Svoje želje in zamisli sporočajte
tudi predstavniku staršev, ki se udeležuje sestankov sveta staršev ali sveta vrtca.
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PLAČILA OSKRBNIN
V skladu z 32. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se pravica do znižanega plačila za vrtec uveljavi s
prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojni center za socialno
delo. Starši naj vlogo na CSD pošljejo pravočasno, vendar ne prej kot 30 dni pred datumom vključitve otroka v vrtec, ki ga
določa pogodba.
Vloge se po zakonu oddajajo na krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti ali elektronsko (elektronska
oddaja vloge prek portala e-uprava). Za pridobitev pravice do znižanega in oproščenega plačila morajo starši pravočasno
sporočiti spremembe na pristojni Center za socialno delo (vstop drugega ali naslednjih otrok).
V nasprotnem primeru bo vrtec obračunal 77 % cene programa. Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, plačajo za drugega
otroka 30 % plačila, ki jim je določeno kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca.
Vlogo starši oddajo samo prvič. Naslednjič CSD izda odločbo za vrtec po uradni dolžnosti (sprememba je v veljavi od 1.12.
2018).
Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun
v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %). Starši plačujejo za redni program z računom, ki ga prejmejo
v otrokovem oddelku. V primeru dvomesečne zamude plačila za dolgovani znesek, vrtec vloži izvršilni predlog na sodišče.
Stroške obogatitvenih programov, ki jih izvajajo vzgojiteljice (stroške izletov, gledaliških predstav, vstopnin, ogledov,
določena vzgojna sredstva in material ipd.), plačajo starši skupaj z računom za redni program. Za čas, ko je otrok odsoten
in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti
do devete ure, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem. Celodnevni program traja do 9
ur, zato naj otroci ne bodo dlje v vrtcu.
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PROGRAMI IN DEJAVNOSTI
VRTCA PEDENJPED
Vrtec Pedenjped izvaja CELODNEVNI PROGRAM, ki traja od 6 do 9 ur.
Otroke vključujemo v oddelke prvega (od 1 do 3 let) in drugega (od 3 let do vstopa v šolo) starostnega obdobja glede
na veljavni pravilnik o normativih. Z oblikovanjem spodbudnega in pestrega okolja v vrtcu otrokom preko celega dneva
ponujamo program, v katerem potekajo različne dejavnosti za razvijanje njihovih sposobnosti in interesov.
Vzgojno delo v skupinah izvajajo vzgojitelji/ce in pomočnice oz. pomočniki vzgojiteljice.
PRILAGOJENO IZVAJANJE PREDŠOLSKIH PROGRAMOV Z DODATNO STROKOVNO POMOČJO
Ta program je namenjen otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca in potrebujejo za svoj
razvoj več spodbud. V redno skupino sta lahko vključena največ dva otroka s posebnimi potrebami.
DEJAVNOSTI:
LETOVANJE
Za vse prijavljene otroke, stare od 4 do 6 let.
ZIMOVANJE
Za vse prijavljene otroke, stare od 5 do 6 let.
VRTEC V NARAVI
Na različnih lokacijah, po dogovoru s starši za prijavljene otroke, stare od 4 do 6 let.
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

DODATNE DEJAVNOSTI

Dejavnosti so sofinancirane s strani MOL-a in potekajo
v dopoldanskem času, zato jih starši ne plačujejo, razen
stroškov morebitnega prevoza do lokacije izvajanja dejavnosti:

Po predhodnem dogovoru in z doplačilom staršev,
omogočamo izvajanje dodatnih dejavnosti v prostorih
vrtca po 15.30:

čenja in kreativnosti otrok.
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• angleške urice za otroke v oddelkih 5-6 let
		 (projekt je vezan na čas trajanja šolskega leta),
• sofinanciranje programa VRTEC V NARAVI
za otroke letnik 2015 in 2016 (projekt je vezan na
čas trajanja šolskega leta),
• projekti MOL: ZELENA LJUBLJANA,
		 MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE,
		 LJUBLJANA-MESTO UMETNOSTI
• športni program MALI SONČEK,
• GIBALNE URICE - izvajalec ŠD ABC Šport.

•
•
•
•

plesne urice - zunanji izvajalec,
tečaj rolanja - zunanji izvajalec,
gibalne urice - zunanji izvajalci,
praznovanje rojstnega dneva - izvajajo strokovni
delavci vrtca,
• nočitev v vrtcu - izvajajo strokovni delavci vrtca.
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OTROCI, KI NE OBISKUJEJO VRTCA,
se svojim vrstnikom lahko pridružijo:
• v tednu otroka (v prvem tednu v oktobru),
• v času prazničnega decembra,
• na pustovanju,
• ob posebnih priložnostih in praznovanjih posameznih enot,
• na igralnih uricah v pomladnih mesecih.

O tem, kdaj in kje vas pričakujemo, bomo sporočili preko
plakatov v okolici vrtca in na naši spletni strani.
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ŠOLA ZA STARŠE

V letošnjem šolskem letu se bomo z znanimi predavatelji pogovarjali o vlogi starševstva in vzgoji otrok.
Točni termini predavanj bodo znani v mesecu septembru in bodo objavljeni na spletni strani vrtca, prav tako boste o njih
obveščeni preko osebnih elektronskih obvestil.
Predavatelji v letošnjem šolskem letu bodo:
• Dr. Sonja Rutar (oktober 2021)
• Dr. Kristjan Musek Lešnik (november 2021)
• Miha Kramli (januar 2022)

Šola za starše bo glede na razmere potekala v enoti Pedenjcarstvo ali na daljavo preko spletnega orodja Zoom.
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PROJEKTI V LETU
2021/2022
S projekti, v katere se vključujemo, želimo dvigniti kvaliteto dela v vrtcu ter pridobiti in izmenjati spoznanja sodobne predšolske
pedagogike tako s sodelavci v Sloveniji kot tudi izven naših meja.

UNESCO ASP NET SLOVENIJA
Slovenska mreža ASP deluje pod okriljem organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Poslanstvo
UNESCO asp NET Slovenije je pomembno za razvijanje mladih ljudi v državljane sveta, ki bodo razumeli številne soodvisnosti človeka in narave in ljudi med seboj.
CILJ PROJEKTA:
Uveljavljati kulturo miru in nenasilja ter naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje.
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EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA
(Nosilec: Društvo DOVES)
Ekošola je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje.
Nosilec projekta je sklad za okoljevarstveno izobraževanje - Foundation for Environmental Education - FEE, ki je bil ustanovljen
z namenom, da organizirano in načrtno pospeši okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. V Sloveniji poteka projekt, ki se imenuje
“EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA”, v okviru društva “DOVES - Društvo za okoljevarstveno izobraževanje Slovenije”.
V projekt so vključeni vsi otroci in delavci vrtca.
CILJI PROJEKTA:
- Vključevanje okoljske vzgoje v vse segmente življenja in dela v vrtcu.
- Ozaveščanje dejavnikov, s katerimi ogrožamo naravo in naše zdravje.
- Razvijanje navad za odgovorno ravnanje z naravo in našim zdravjem.
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TURIZEM IN VRTEC – Z IGRO DO PRVIH
TURISTIČNIH KORAKOV
(Nosilca: Turistična zveza Slovenije in
Skupnost vrtcev Slovenije)
Projekt je spodbuda vrtcem za raziskovanje, odkrivanje in doživljanje kraja v katerem delujejo ter širšega okolja.
S tem lahko uresničujemo cilje s področja domovinske, državljanske, športne in ekološke vzgoje.
Izvajamo ga v skupinah 3-6 let. Projekt spodbuja nove oblike in vsebine na področju:
- spoznavanja kraja in njegovih posebnosti,
- spoznavanja načina, kako kvalitetno preživeti prosti čas,
- pridobivanja čuta za urejeno, čisto in gostoljubno okolje v katerem bivamo.
ZDRAVJE V VRTCU
(Nosilec: Nacionalni inštitut za javno zdravje)
Projekt je usmerjen v vse ciljne skupine v vrtcu tako, da se vsakodnevno odločajo za zdrav način življenja na vseh področjih,
ki vplivajo na kakovost zdravja. To so gibanje, prehrana, medsebojni odnosi, preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni in
odvajanje zdravju škodljivih razvad in drugo.
CILJI PROJEKTA:
- Ozaveščanje dejavnikov tveganja.
- Razvijanje pozitivnih navad, ki vplivajo na zdravje.
- Promocija zdravega načina življenja.
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UČNA MOBILNOST POSAMEZNIKOV
»TUDI SAM BI SE RAD IGRAL»
S projektom učne mobilnosti predšolskega osebja razvijamo nove načine inkluzivnega poučevanja za otroke z avtistično
motnjo specializiranega oddelka in za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke. Našo vzgojno prakso
dopolnjujemo z novimi znanji, izkušnjami in dobro prakso evropskega izobraževalnega sistema ter kreiramo inkluzivno okolje,
ki upošteva potrebe vseh otrok in omogoča učenje drug ob drugem. Z nastajajočo dobro prakso želimo dopolniti izobraževalni
sistem za otroke z manj priložnostmi. Rezultate projekta redno predstavljamo strokovni in laični javnosti.
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»L.I.F.E.
Love! Improve! Feel! Educate!«
Vrtec Pedenjped bo koordinator dve leti trajajočega projekta (2020/2022), pri katerem sodeluje s šestimi partnerskimi
organizacijami - dve iz Slovenije (vrtec Pedenjped in vrtec Litija) in po ena iz Italije, Španije, Norveške in Češke. S projektom
bomo uresničevali zadane cilje naše projektne naloge, ki temelji na socialno emocionalnem učenju otrok in zaposlenih. Menimo,
da vzgojne vsebine s področja socialno emocionalnega učenja pomembno vplivajo na klimo in odnose v oddelkih vrtca ali šole.
Tako bomo v projektu spoznavali sebe, naše interese, močna področja, razvijali odnosne spretnosti, komunikacijske veščine,
se pogovarjali o odnosu ljudi do živali, spoznavali terapevtsko vlogo živali, opredeljevali čustva, spoznavali tehnike sproščanja
in vpliv narave na naša čustva ter spoznavali umetnost kot obliko izražanja čustev.
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BRALNA PISMENOST IN RAZVOJ SLOVENŠČINE
(Nosilec: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport)
Projekt podpira Ministrtvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija in bo trajal do leta 2022. S sodelovanjem
v projektu želimo razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu
razvoju jezika in bralne pismenosti otrok.

GOZDNI VRTEC
Enote našega vrtca, ki ležijo v bližini gozda, bodo ta naravni prostor izkoristile za učilnico, igralnico, raziskovalnico v naravi.
Program je nastal na pobudo različnih organizacij, ki podpirajo učenje otrok v naravi, med njimi so šole in vrtci, Zavod za
šolstvo RS, Gozdarski institut Slovenije in drugi, združeni v MREŽO GOZDNIH ŠOL IN VRTCEV SLOVENIJE, katere
člani smo tudi mi.
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PEDAGOŠKO,
STROKOVNO IN
SVETOVALNO DELO
Pedagoško, organizacijsko in strokovno delo vodi ravnateljica vrtca z dvema pomočnicama. Vsak dan so po telefonu dosegljive
med 8.00 in 15.00 uro oz. se lahko dogovorite za pogovor.
Uradne ure imajo vsak prvi ponedeljek v mesecu od 7.30 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure, druge dni pa po
predhodnem dogovoru po telefonu, glede na želje staršev, zaposlenih in strank.
RAVNATELJICA:
Marjana Zupančič, spec.
Sedež ima v enoti Sladkosned, telefon: 01 549 26 14.
e-pošta: marjana.zupancic@vrtec-pedenjped.si
POMOČNICA RAVNATELJICE:
Terezija Tabor, vzgojiteljica
Sedež ima v enoti Sladkosned, telefon: 01 549 26 14.
e-pošta: terezija.tabor@vrtec-pedenjped.si
POMOČNICA RAVNATELJICE:
Mojca Laznik, dipl. vzgojiteljica
Sedež ima v enoti Učenjak, do konca prenove pa v enoti Šlik šlak, telefon: 01 547 15 20.
e-pošta: mojca.laznik@vrtec-pedenjped.si
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SVETOVALNI DELAVKI:
mag. Katja Rovšek Nikitovič
Sedež ima v enoti Sladkosned, telefon: 01 549 26 14.
e-pošta: katja.rovsek-nikitovic@vrtec-pedenjped.si

Maja Kiš, mag.prof.inkluz.ped.
Sedež ima v enoti Pedenjcarstvo, telefon: 08 201 77 47.
e-pošta: maja.kis@vrtec-pedenjped.si

Svetovalno delo v vrtcu je usmerjeno v preventivo, podporo in spodbudo otrokovemu razvoju in je namenjeno vsem otrokom.
Nudita svetovalno pomoč staršem in vzgojnim delavcem.
ORGANIZATORKE PREHRANE IN ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA:
Alenka Kamin
Nina Suhadolc Milković
Sedež ima v enoti Radovednež,
Sedež ima v enoti Pedenjcarstvo,
telefon: 01 549 14 48.
telefon: 08 201 77 47, 041 676 276.
e-pošta: alenka.kamin@vrtec-pedenjped.si
				

Petra Cvijanović
Sedež ima v enoti Pedenjcarstvo,
telefon: 08 201 77 47.
e-pošta: pcvijanovic@gmail.com

Skrbijo za sestavljanje sodobnih, kvalitetnih jedilnikov, svetujejo in nadzorujejo na področju zdravstveno higienskega
režima in varstva pri delu.
MOBILNI SPECIALNI PEDAGOGINJI:
Alenka Širca, prof. def.
telefon: 031 338 346
e-pošta: alenka.sirca@vrtec-pedenjped.si

Meta Matzele, prof. def.
telefon: 031 338 347
e-pošta: meta.matzele@vrtec-pedenjped.si

Njuno osnovno vodilo je ustvariti skupaj s starši in vrtcem možnosti, da se otrok s posebnimi potrebami skladno razvija v
okolju, ki mu je domače in v katerem se dobro počuti on in njegovi vrstniki. Sedež imata v enoti Sladkosned.
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Enota VRTNAR

Cerutova ulica 5, 1000 Ljubljana
Vodja enote: Irma Dimnik
Telefon: 01 549 27 11
E-pošta: vrtnar@vrtec-pedenjped.si
Vrtec je odprt od 5.30 do 16.45
6 skupin otrok od 1 do 6 let

enota
VRTNAR

Enoti v Zalogu (Cerutova ulica 5 in
6) sta tesno povezani, saj ju loči le
lokalna dovozna cesta. Vrtec stoji v
urbanem naselju, pa vendar zelo blizu
naravnim zelenim površinam.
V neposredni bližini imamo
knjižnico, ki jo obe enoti s pridom
izkoriščata, v njej pa z razstavami
pogosto predstavljamo delo in
življenje v vrtcu.
Vrtec obdaja razgibano travnato
igrišče, ki je vedno opremljeno s
cvetličnimi gredami, ki so skupna
skrb “stanovalcev”.
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Enota SLADKOSNED
Cerutova ulica 6, 1000 Ljubljana

Vodja enote: Terezija Tabor
Telefon: 01 549 26 14
E-pošta: terezija.tabor@vrtec-pedenjped.si
E-pošta: sladkosned@vrtec-pedenjped.si
Vrtec je odprt od 5.30 do 16.30
6 skupin otrok od 1 do 6 let
Vrtec na Cerutovi ulici
6 se nahaja v urbanem
okolju, vendar tudi blizu
gozda, travnikov in voda,
ki nudijo možnosti učenja,
raziskovanja in sproščene
igre. Kadar se ne podamo v
bližnjo okolico, za izvajanje
dejavnosti izkoristimo
raznolike površine našega
igrišča.
Na Cerutovi ulici 6 najdete
tudi upravne prostore vrtca.
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enota
SLADKOSNED

Enota
ŠLIK ŠLAK

Preglov trg 8, 1000 Ljubljana
Vodja enote: Dorica Peterca
Telefon: 01 547 15 21, 01 547 15 20
E-pošta: slik.slak@vrtec-pedenjped.si
Vrtec je odprt od 5.45 do 16.45
5 skupin otrok od 1 do 6 let

enota
ŠLIK
ŠLAK

Popolnoma prenovljena enota ŠLIK ŠLAK se nahaja v OŠ Nove Fužine, sredi
blokovskega naselja.
Ob obrežju Ljubljanice je pogosto
slišati veselo čebljanje otrok, ki
aktivno izkoriščajo zelene površine
travnikov in parkov. Iskanje
bogastva v majhnih stvareh nas
povezuje v celoto.
Velike igralnice nam ponujajo
možnost, da oblikujemo več
kotičkov, kjer otroci skupinsko
ali individualno razvijajo svoje
potenciale.
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Enota POTEPUH

Gabrje pri Jančah 16, 1000 Ljubljana
Vodja enote: Vesna Košir Pevec
Telefon: 01 367 20 93, 051 614 480
E-pošta: potepuh@vrtec-pedenjped.si
Vrtec je odprt od 6.00 do 16.30
3 skupine otrok od 1 do 6 let

Posebnost enote Potepuh je prav
v njeni legi - odmaknjena od
mesta, visoko v hribih in
obkrožena z naravo. Otroci zato
zelo dobro poznajo naravo in
gozd, kjer se lahko
sprehajajo vsak dan in se v njem
počutijo zelo domače.
S prenovo smo na Jančah
pridobili dvorano, ki jo
izkoriščamo za različne
dejavnosti in srečanja.
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enota
POTEPUH

Enota PEDENJŠKRAT

Mali Lipoglav 8, 1293 Šmarje Sap

Vodja enote: Barbara Štrubelj
Telefon: 01 787 51 55, 031 338 748
E-pošta: pedenjskrat@vrtec-pedenjped.si
Vrtec je odprt od 6.00 do 16.30
3 skupine otrok od 1 do 6 let

enota

PEDENJŠKRAT

Enota Pedenjškrat leži na stičišču
Ljubljanske kotline in Dolenjske.
Visoko hribovje, neokrnjena narava,
mir in svež zrak so prednosti, ki jih
velja izkoristiti.
Pogosto sodelujemo na prireditvah,
vezanih na krajevne običaje.
Ker je poleg vrtca tudi šola, imamo
možnost uporabe telovadnice.
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Enota RADOVEDNEŽ

Ob studencu 11 a, 1260 Ljubljana - Polje
Vodja enote: Mojca Širca
Telefon: 01 528 24 48
E-pošta: radovednez@vrtec-pedenjped.si
Vrtec je odprt od 6.30 do 16.30
3 skupine otrok od 1 do 6 let

Vrtec Radovednež je popolnoma
prenovljena manjša enota, sredi
umirjenega in urejenega naselja.
Ponašamo se z zelenimi in
urejenimi igralnimi površinami
ter moderno opremljenimi,
prijaznimi in svetlimi igralnicami.

Naše osnovno vodilo je razvijati ustvarjalnost otrok ob upoštevanju njihovih
individualnih potreb in interesov, tako da bodo dozorevali na čustvenem,
socialnem, gibalnem in intelektualnem področju.
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enota
RADOVEDNEŽ

Enota
PEDENJCARSTVO

Kašeljska cesta 125, 1260 Ljubljana - Polje

enota
PEDENJCARSTVO

Vodja enote: Maja Kiš
E-pošta: maja.kis@vrtec-pedenjped.si
Telefon: 08 201 77 48 (1. st. obd.)
08 201 77 47 (2. st. obd.)
E-pošta: pedenjcarstvo@vrtec-pedenjped.si
Vrtec je odprt od 5.45 do 16.45
8 skupin v starosti od 1 do 6 let, med njimi tudi
oddelek z motnjami avtističnega spektra.
Okrogel, leseni vrtec se nahaja v
urbanem okolju. Svetle igralnice s
svojo odprtostjo in prehodnostjo
omogočajo povezovanje in oblikovanje
spodbudnega okolja za učenje. Vrtec
ima bogato opremljeno telovadnico,
ki jo obiskujejo tudi otroci iz
drugih naših enot. Notranji atrij
omogoča sproščeno igro z vodo in
naravnimi materiali. V vrtcu je tudi
oddelek za otroke z motnjami avtističnega spektra. Otroci vključeni v ta oddelek
vsakodnevno sodelujejo pri dejavnostih in igri z vrstniki ostalih skupin.
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Enota KORENJAK

Papirniški trg 5, 1260 Ljubljana - Polje
Vodja enote: Milena Hafner
Telefon: 01 528 36 91
E-pošta: korenjak@vrtec-pedenjped.si
Vrtec je odprt od 5.30 do 16.30
4 skupine otrok v starosti od 1 do 6 let

enota
KORENJAK

Enota Korenjak je popolnoma prenovljena, prijetna vila, ki se nahaja v samem
centru naselja Vevč in je pogosto središče dogajanja za stanovalce. Starši se
radi udeležujejo spoznavnih srečanj, delavnic, pustovanj in drugih prireditev.
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enota
UČENJAK

Enota UČENJAK

Cesta II. grupe odredov 41,
1261 Ljubljana - Dobrunje

Vodja enote: Mojca Laznik
Začasni telefon: 01 547 15 20
E-pošta: mojca.laznik@vrtec-pedenjped.si
E-pošta: ucenjak@vrtec-pedenjped.si
Vrtec je odprt od 5.45 do 16.45,
10 skupin otrok v starosti od 1 do 6 let.
Vrtec, ki je trenutno deležen
prenove, stoji na skrajnem robu
mesta Ljubljana, kjer se okolje zliva z
naravo. Obkrožajo ga polja in travniki,
ki vsak letni čas navdušujejo s svojo
spremenljivostjo. Do gozda pridemo
po cesti, ki nas pelje mimo mlake,
sadovnjakov in urejenih hišnih vrtov.
Odnos do narave nam je v posebno
vrednoto, ki jo želimo približati
tudi otrokom. Enota bo v tem letu
ob popolni obnovi pridobila tri nove
igralnice.
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POMEMBNA
OBVESTILA
REZERVACIJA
Rezervacijo lahko uveljavljajo starši za otroke s stalnim bivališčem v Mestni občini Ljubljana ali v drugih občinah, če občina
soglaša, da bo pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa, in sicer v času od 1. junija do 30. septembra, za
otrokovo odsotnost, ki traja strnjeno najmanj en in največ dva meseca. Rezervacijo je potrebo pisno napovedati otrokovi
vzgojiteljici vsaj teden dni pred prvim dnevom odsotnosti.
IZPIS IZ VRTCA
Izpis otroka je mogoč tudi med letom. Upoštevati je treba 15-dnevni odpovedni rok. Izpisnico dobijo starši pri vzgojiteljici,
na upravi vrtca ali na spletni strani http://www.vrtec-pedenjped.si/obrazci.
ORGANIZACIJA DELA V POLETNIH MESECIH IN MED PRAZNIKI
V tem času je manjše število otrok, vzgojni delavci pa koristijo letni dopust, zato lahko pričakujete združevanje skupin.
Med prazniki je možno zaprtje manjših enot. V tem primeru bo dežurni vrtec v Zalogu (Sladkosned, Vrtnar) ali v Kašlju
(Pedenjcarstvo).
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ROJSTNI DNEVI
V popoldanskih urah in ob vikendih, proti plačilu zelo uspešno organiziramo zabavno praznovanje rojstnih dni, ki jih ob lepem
vremenu organiziramo na igrišču vrtca. Nekateri starši, ki so koristili to ponudbo, z zadovoljstvom priporočajo tak način
praznovanja, ki ga vodita naši vzgojiteljici – animatorki.
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ENOTE
VRTNAR, Cerutova ulica 5			

01 549 27 11

SLADKOSNED, Cerutova ulica 6			 01 549 26 14
ŠLIK ŠLAK, Preglov trg 8

01 547 15 21, 01 547 15 20

RADOVEDNEŽ, Ob studencu 11 a			 01 528 24 48
PEDENJCARSTVO, Kašeljska cesta 125

08 201 77 47, 08 201 77 48

KORENJAK, Papirniški trg 5			

01 528 36 91

UČENJAK, C. II. grupe odredov 41		
POTEPUH, Gabrje pri Jančah 16			 01 367 20 93, 051 614 480
PEDENJŠKRAT, Mali Lipoglav 8			 01 787 51 55, 031 338 748
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UPRAVA VRTCA

Cerutova ulica 6, 1000 Ljubljana

Ravnateljica: Marjana Zupančič, 01 549 26 14
Tajništvo: Špela Garvas, 01 549 26 14, e-pošta: tajnistvo@vrtec-pedenjped.si
Knjigovodstvo oskrbnin: Alenka Štepic, 01 549 26 14, e-pošta: oskrbnine@vrtec-pedenjped.si
Računovodstvo: Vesna Petrač, 01 549 26 14, e-pošta: racunovodstvo@vrtec-pedenjped.si
Faks: 01 528 18 03
Spletna stran: http://www.vrtec-pedenjped.si
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VIRI
Zakon o vrtcih, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana 1996.
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana 1997.
Kurikulum za vrtce, Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana 1999.
Konvencija o otrokovih pravicah, Slovenski odbor za Unicef, Ljubljana 1997.
Pravilnik o varnosti otrok.

PUBLIKACIJA VRTCA PEDENJPED
Slike:
Marjan Manček

Izdajatelj:
Vrtec Pedenjped
Cerutova ulica 6, Ljubljana

Naklada:
900 izvodov

Pripravili:
Marjana Zupančič in Mojca Laznik

Tisk:
Kotis d.o.o., Grobelno

Fotografije:
Arhiv vrtca, Manca Birk in Miran Kambič.
Imetnica fotografije na str. 22 je MOL, fotograf Nik Rovan.

Ljubljana, avgust 2021
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