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Uvodna beseda

Pri otrocih ni majhnih korakov. Vse, kar storijo in naredijo, so 

velike stvari. Predvsem srca imajo velika. Vanje spravijo vse, 

kar vidijo in vse, česar se zavedajo – tudi majhen kamenček, 

ki so ga opazili na cesti, listek z drevesa, poljubček kar-tako, 

mravljico ali črička, predvsem pa vse ljudi, ki so okoli njih. 

(Pearl S. Buck)

Cenjeni starši!

Pred vami je skupek informacij, kjer je predstavljena naša 

vzgojno-izobraževalna dejavnost. Namenjene so vam starši, 

da boste lahko izvedeli več o našem vrtcu. Želimo, da bi vam 

bile v pomoč pri odločitvi glede izbora nadaljnje poti vašega 

malčka.

Verjamem, da imamo v sebi veliko radovednosti in dobrih 

želja, da se lahko upravičeno veselimo prihodnosti. Z veliko 

odgovornostjo in z vsem srcem si bomo prizadevali, da otroci 

odidejo iz našega vrtca s prijetnimi spomini in s pozitivno 

izkušnjo o sebi in drugih.

Veseli bomo, če nam boste zaupali in svojega otroka vključili v 

Zasebni družinski vrtec RINGA RAJA!

                                                        Igor Štrbenc, direktor    



Predstavitev

Zasebni družinski vrtec RINGA RAJA s koncesijo

Že samo ime vrtca pove, da velik poudarek dajemo družinskemu 

načinu življenja. Naš cilj je, da bi otroke s postopnim oblikovanjem 

odnosa do nekaterih temeljnih moralnih vrlin in etičnih vrednot 

vzgojili v sproščene ljudi, ki bodo znali in želeli osrečevati tudi druge.

Dejavnost predšolske vzgoje opravljamo od leta 1993 in smo 

organizirani kot družinski zasebni vrtec. Ker v času ustanavljanja 

vrtca, še ni bilo zakona o zasebnih vrtcih, je bilo v skladu z veljavno 

zakonodajo ustanovljeno Društvo Ringa raja, ki je dejavnost 

predšolske vzgoje opravljalo vse do dne 31. 8. 2013. V sodobnejši in 

času primerni pravni obliki, z dnem 1. 9. 2013, dejavnost predšolske 

vzgoje nadaljujemo kot Zasebni družinski vrtec Ringa Raja, Novo 

mesto, vzgoja in varstvo predšolskih otrok, ki je bil z 31. 5. 2013 

vpisan v razvid izvajalcev programa za predšolske otroke Kurikulum 

za vrtce. Naš vrtec je rasel skupaj z otroki, ki so vanj prihajali. Ker je 

bilo zanimanje staršev za naš vrtec veliko, smo poleg domače hiše 

zgradili nov objekt. Veliko število varovancev nam je vlilo dodatno 

pozitivno energijo in novih spodbud ter nas usmerjalo k izvajanju 

ciljev in nalog. Vrtec stoji v prijetni vasici Ragovo, odmaknjen od 

prometnih poti. Otroci lahko preživijo veliko časa v naravi in na 

svežem zraku. Vrtec izvaja javno veljavni program za predšolske 

otroke – kurikulum za vrtce, ki ga je na seji dne 18. 3. 1999 sprejel 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Uradni list RS, št. 

33/1999 z dne 7. 5. 1999.



Varen dom in ljubeča družina sta neprecenljivega pomena, njuno 

vlogo pa lahko v veliki meri dopolnjuje tudi vrtec. V našem vrtcu se 

trudimo dajati otrokom možnosti, spodbude in pomoč pri razvoju 

telesne, duševne in socialne samostojnosti in neodvisnosti. Otrokom 

zagotavljamo prostor, čas in sredstva za spontano igro. Dobrobit 

otroka pojmujemo kot skupno oznako za otrokovo dostojanstvo, 

varnost, srečo in dolgoročno korist; predstavlja nam najvišjo 

vrednoto, na kateri temeljijo in so ji podrejene vse ostale vrednote in 

iz njih nastajajoča načela. Vse te cilje pa lahko dosegamo le ob 

vodenju in podpori usposobljenih odraslih in ob zagotovitvi varnega 

in prijaznega okolja, kjer bo otrok živel v družbi vrstnikov in tako 

pridobil raznovrstne izkušnje, katere mu družina ne more dati. 

Predšolska doba je namreč najbolj občutljivo obdobje človekovega 

razvoja. Zato je potrebno oblikovati programe, ki bodo ustrezali 

razvojnim značilnostim otrok in njihovim željam in potrebam. Naša 

najpomembnejša naloga je zagotavljati strokovno in kvalitetno delo 

ter vsakemu otroku omogočiti optimalni razvoj. Storili bomo vse, da 

ure, ki jih otroci preživljajo pri nas, preživijo prijetno, kvalitetno in 

ustvarjalno. 



Organiziranost vrtca
Zasebni družinski vrtec RINGA RAJA je zasebni vzgojno-izobraževalni 

zavod s koncesijo, katerega ustanovitelj in direktor je Igor Štrbenc. 

Podatki o vrtcu:

Zasebni družinski vrtec Ringa raja 

Ragovo 2

8000 Novo mesto

Kontakt:

Telefon, faks (uprava): 07 33 80 355

Mobilni telefon (uprava): 041 705 157 

Telefon (vzgojiteljice): 064 228 258

E-mail: info@vrtecringaraja.si

Spletna stran: vrtecringaraja.si

V okviru Zasebnega družinskega vrtca RINGA RAJA delujejo naslednji 

organi:

*   direktor,

*   svet vrtca,

*   strokovni vodja,

*   vzgojiteljski zbor. 



Poslovni čas

Poslovni čas traja skozi celo leto. Med počitnicami, ki so v skladu s 

šolskim koledarjem in v dneh, ki so med dvema praznikoma oziroma 

med soboto in nedeljo vrtec posluje glede na število vpisanih otrok. 

Če je vpisanih več kot pet otrok, je vrtec odprt. V primeru, da je vseh 

skupaj vpisanih manj kot pet otrok, je vrtec zaprt. Vrtec posluje pet 

dni v tednu. Zaradi obnovitvenih del in kolektivnega dopusta vrtec v 

skladu z letnim delovnim načrtom ne obratuje predvidoma zadnji 

teden julija in prvi teden avgusta.

Delovni čas vrtca je od 6:30 do 15:45. 

                                             .6.30 do 8.00  prihod otrok, igre po želji otrok, načrtovane dejavnosti kurikula 

8.00 do 9.00 zajtrk 

9.00 do 11.30 igra po želji otrok, načrtovanje dejavnosti kurikula, sprehodi, igre na prostem 

11.30 do 12.30 kosilo 

12.30 do 14.30 počitek, umirjene dejavnosti

14.30 do 15.45 malica, igra po želji otrok, odhod otrok domov



Izvajanje programov
Zasebni družinski vrtec RINGA RAJA izvaja javno veljavni program za 

predšolske otroke – kurikulum za vrtce, ki ga je na seji dne 18. 3. 1999 

sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Uradni list RS, št. 

33/1999 z dne 7. 5. 1999.

Izvajamo dnevni program v trajanju od 6 do 9 ur. Namenjen je 

otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Poslovni čas vrtca je 

9 ur in 15 minut, vendar po zakonu lahko otroci v vrtcu preživijo 

največ 9 ur. Vrtec z dnevnim programom zagotavlja otrokom vzgojo, 

varstvo in prehrano. Dnevni program se izvaja v skladu s potrebami 

staršev in otrok skozi vse leto. Z načrtnim in organiziranim vzgojnim 

delom pomagamo staršem pri celoviti skrbi za otroke. Predšolska 

vzgoja v vrtcu poteka v dveh starostnih obdobjih, prvem za otroke od 

prvega do tretjega leta in drugem od tretjega do šestega leta. 



Razporeditev otrok po oddelkih vrtca
Prizadevamo si, da je življenje v oddelkih je čim bolj podobno 

družinskemu. Mlajši otroci nabirajo znanje in izkušnje od starejših 

otrok, ti pa morajo upoštevati tudi želje mlajših otrok. Igralnice in 

drugi prostori nudijo otrokom zdravo, prijetno bivanje v vrtcu in 

možnost igre v kotičkih tudi zunaj igralnice. Normativi za oblikovanje 

oddelkov so določeni v Zakonu o vrtcih in Pravilniku o normativih in 

kadrovskih pogojih. Otroci so razporejeni v tri oddelke glede na 

starost. V oddelku I. starostnega obdobja so otroci od 1. do 3. leta 

starosti, v kombiniranem oddelku so združeni otroci I. in II. 

starostnega obdobja, v oddelku II. starostnega obdobja pa otroci od 

3. do 6. leta starosti, oz. do vstopa v šolo.

Število otrok v oddelkih se razlikuje glede na to, ali so oddelki:

· starostno homogeni (vključeni približno enako stari otroci – v 

razponu enega leta)

· starostno heterogeni (vključeni otroci enega starostnega 

obdobja, npr. otroci, stari od 1 do 3 let)

· kombinirani (vključeni otroci iz obeh starostnih obdobij, npr. 

otroci, stari od 2 do 4 let)



Predstavitev programa vrtca – 
opredelitev dejavnosti
Vzgojno-izobraževalno delo se izvaja ob spontanih in vodenih 

dejavnostih, t.j. igrah in dejavnostih po željah otrok in usmerjenih 

dejavnostih strokovnih delavcev. Osnova vsem dejavnostim je igra. 

Igra je za otroka najbolj naraven način učenja, odkrivanja sveta in 

svojega mesta v njem. V našem vrtcu ponujamo kakovostne, pestre 

in zanimive dodatne dejavnosti, ki jih izbiramo na podlagi lastnih 

izkušenj, potreb otrok in staršev.

Obogatitvene dejavnosti potekajo v dopoldanskem času. 

Sodijo v izvedbeni del kurikula in so v skladu z vzgojnim programom 

vrtca za starše brezplačne. V vseh skupinah načrtujemo različne 

teme, povezane s sklopi, koncepti, projekti in praznovanji. Starši se 

o njih seznanijo na uvodnem roditeljskem sestanku, oglasni deski, 

spletni strani vrtca … 



Nadstandardne dejavnosti so za starše dodatno plačljive. 

Izvajalci teh dejavnosti so zunanje ustanove in potekajo izven vrtca 

in igrišča vrtca. Vrtec zagotovi organizacijo, spremstvo ter varnost 

otrok, ob slabem vremenu po potrebi tudi avtobusni prevoz. Kadar 

gre za obiske muzeja in gledališča, kar je povezano s stroški 

vstopnine, te krijejo starši. Na prvem roditeljskem sestanku 

vzgojiteljica oziroma vzgojitelj seznani starše z dejavnostjo in 

stroški plačila. Starši svojo odločitev o vključitvi otroka potrdijo z 

vpisom v dejavnost. 

O obogatitvenih in nadstandardnih dejavnostih za tekoče šolsko leto 

si lahko več preberete v dodatku k publikaciji.



Skrb za zdravje in prehrano otrok

Vrtec je pomemben sooblikovalec zdravih prehranskih in higienskih 

navad, ki bodo otroku ostale za vse življenje. Zdravje zanamcev je 

odvisno od našega ravnanja danes. Skrb za zdravje spada med 

poglavitne naloge vrtca, zato zagotavljamo ustrezne zdravstveno-

higienske ukrepe ob vključitvi otrok v vrtec in takšno razporejanje 

otrok v oddelke, ki zagotavljajo zdravje ter varno in prijetno počutje 

otrok. Vsi otroci so pred vključitvijo v dnevno varstvo zdravstveno 

pregledani. Vrtec upošteva osnovne potrebe otrok po gibanju, igri, 

prehrani, počitku, bivanju na svežem zraku, glede na njihov 

življenjski bioritem. Vsa naša prizadevanja so usmerjena v 

zagotovitev zdrave prehrane, ki mora biti uravnotežena, varovalna, 

varna in pestra.



Organizacija prehrane:

· Organiziramo prehrano otrok v dneh, ko poteka varstvo v 

skladu z vrtčevskim koledarjem.

· Prehrana obsega zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in 

popoldansko malico.

· Pri organizaciji prehrane upoštevamo veljavne fiziološke 

standarde in normative Zakona o šolski prehrani (Ul. RS, št. 

3/13) in Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih 

zavodih, ki jih je avgusta 2010 sprejel Strokovni svet RS. Po 

potrebi sodelujemo s pediatrično in zobozdravstveno službo 

ter Centrom za socialno delo.



Za naše malčke pripravljamo zajtrke in malice v vrtcu, kosila pa 

pripravljajo v kuhinji . Prehrano  vrtca Pedenjped Novo mesto

načrtujeta vodja kuhinje in vodja vrtca. Za higiensko neoporečnost 

pri pripravi in razdelitvi hrane ter HACCP program v vrtcu izvaja 

nadzor Nacionalni inštitut za javno zdravje. Časovno obroke 

prilagajamo prihodu otrok v vrtec in njihovemu bioritmu. Zajtrk za 

vse otroke je ob 8.15 uri. Dopoldan je otrokom na razpolago sadje, 

voda in malo sladkan čaj. Za otroke s posebnimi potrebami v 

prehranjevanju, predvsem alergijami na določena živila, poskrbimo 

z ustrezno dieto, za kar morajo starši predložiti ustrezno potrdilo 

otrokovega pediatra. Za vsako šolsko leto so starši dolžni prinesti 

novo zdravniško potrdilo.



Pravice staršev in otrok 

V našem vrtcu skrbimo za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic, 

spoštujemo in upoštevamo starše, ki so nosilci odgovornosti za 

otrokov razvoj, učenje in vzgojo ter jim dajemo možnost, da 

soodločajo o vseh pomembnih vprašanjih v zvezi z njihovim otrokom. 

Skrbimo za otrokov optimalni razvoj ne glede na spol, socialno in 

kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in 

duševno konstitucijo. Optimalni razvoj vključuje možnost 

poglobljenega razvoja na določenem področju. 

Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez 

upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora 

omogočiti vrtec. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, 

solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega 

duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. 



· spoštovanja in upoštevanja njihove vloge kot primarnih 
skrbnikov in nosilcev glavne odgovornosti za otrokov razvoj in 
vzgojo,

· seznanjenosti s spoznanji in doktrino dela s predšolskimi 
otroki, 

· vpogleda v programe za predšolske otroke, 

· obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,

· zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov, 

· sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela 
v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti, 
toda pri tem morajo starši upoštevati meje svojega 
soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost 
vrtca, 

· postopnega uvajanja otroka v vrtec tako, da so skupaj z njim v 
oddelku. 

Starši imajo pravico do:



Obveznosti staršev do vrtca
· Starši so dolžni upoštevati 9-urno bivanje otroka v vrtcu in 

spoštovati poslovni čas.

· V vrtec pripeljejo zdravega otroka, ki ne ogroža zdravja drugih 

otrok; v primeru, da otrok zboli v vrtcu, pridejo ponj v 

najkrajšem možnem času.

· Starši so dolžni v vrtec sporočiti nalezljivo bolezen otroka.

· Ob sprejemu otroka v vrtec opozorijo strokovne delavke na 

posebnosti otroka, ki so pomembne za njegovo varnost in 

zdravje.

· Ob prihodu in odhodu iz vrtca zagotavljajo otroku spremstvo 

odrasle osebe.

· Upoštevajo navodila in obvestila na oglasnih deskah.

· Redno obveščajo vzgojiteljico oziroma vzgojitelja o 

spremembi podatkov (telefonske številke, naslov itd.).

· Račun so dolžni poravnati v zakonsko predpisanem roku. 

Starši imajo tudi obveznost:

· da v skladu z dogovorom s strokovnimi delavci vrtca s svojo 

prisotnostjo v oddelku pomagajo otroku pri postopnem 

uvajanju v vrtec,

· da sprejmejo strokovne usmeritve vrtca (vsebinske, 

organizacijske, prehrambene), 

· da se seznanijo z organiziranostjo in z delavci vrtca,  

· da sodelujejo z delavci vrtca v dobro otroka in pri 

zagotavljanju kakovosti programov,  

· da spoštujejo osebno integriteto osebja vrtca, 

· da podpišejo pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in 

obveznosti staršev in vrtca



Načini povezovanja in sodelovanja s 
starši
Uspešno sodelovanje s starši in vseh zaposlenih v vrtcu Ringa raja 

predstavlja pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje. Dobro 

sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske 

kot institucionalne vzgoje.

V našem vrtcu izvajamo individualne, skupne in skupinske oblike 

sodelovanja s starši:

· roditeljski sestanki,

· pogovorne ure,

· individualni razgovori ob prihodu in odhodu otroka, ki so 

namenjeni izmenjavi mnenj, opažanj, izkušenj z otrokom,

· obvestil na oglasni deski in spletni strani vrtca,

· sodelovanje pri izvedbi različnih dejavnosti (npr. obiski 

dedkov in babic, spremstvo na izletih in prireditvah, 

predstavitve poklicev …),

· sodelovanje pri skupnih srečanjih, prireditvah, izletih, 

športnih dnevih,

· strokovna predavanja za starše,

· ustvarjalne delavnice.
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