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Ravnatelji vrtcev občine Piran 

 

 

Zadeva: Delovanje in organiziranost popoldanskega oddelka 

 

 

Spoštovani! 

 

Posredujem vam podatke o organiziranosti popoldanskega oddelka, ki bo deloval v Vrtcu 

Mornarček Piran, v enoti Barčica Portorož, Sončna pot 20a Portorož in sicer od 1.6.do 

31.8.2019.  

Po trenutno zbranih podatkih bo popoldanski oddelek kombinirani, v katerega bodo vključeni 

otroci 1. in 2. starostnega obdobja. Trenutno so še tri (3) prosta mesta za otroke drugih vrtcev 

občine Piran.  

Prosim, če lahko povzamete iz dopisa pomembne podatke za starše ter oblikujete obvestilo za 

obveščanje staršev. Kot priloga je tudi izjava, s katero se starši obvezujejo, da bodo otroka 

vključili v popoldanski oddelek. V kolikor bo v vaših vrtcih več prijav, jih prosim evidentirajte 

(ime, priimek otroka, starost otroka, datum prijave). Starše seznanite, da bo pred pričetkom 

delovanja oddelka roditeljski sestanek v enoti Barčica Portorož. 

 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje. 

 

Lepo pozdravljeni.                                                                                       Ravnateljica  

                                                                                                         Renata Novak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V vednost: 

- Ravnateljica Mirela Flego, OŠ Sečovlje 

- Ravnatelj Uroš Savec, Vrtec Morje Lucija 

- Ravnateljica Nives Matijašić, Vrtec La Coccinella 
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1. Delovanje popoldanskega oddelka 

Popoldanski oddelek deluje skladno s potrebami staršev. Vanj so vključeni otroci, ki so že 

vključeni v dopoldanske oddelke. Starši otrok v naprej napovedo prisotnost otroka v 

dopoldanskem ali popoldanskem času. Prisotnost otroka v vrtcu ne sme presegati 9 ur dnevno. 

Prav tako otrok ne more biti prisoten v dopoldanskem in poldanskem času v enem dnevu. V 

vrtcih, kjer že delujejo na tak način, občina ustanoviteljica v popoldanskem oddelku financira 

le strokovni kader, materialni stroški in prehrana pa se financirajo iz cene oddelkov, v katerih 

so vključeni otroci. V kolikor bi bil posamezen otrok vključen le v popoldanski oddelek, se 

cena programa izračuna na podlagi odločbe CSD. 

2. Prostorski pogoji 

 

 Za potrebe poldanskega oddelka ima Vrtec Mornarček Piran prostorske kapacitete v enoti 

Barčica Portorož.  

 V skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 

vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17) je v 

enoti Barčica opremljena igralnica, ki je funkcionalno opremljena in oblikovana glede na 

starost otrok.  

 Prostor omogoča bivanje otrok prvega starostnega obdobja kot tudi drugega starostnega 

obdobja. Za nego otrok prvega starostnega obdobja ima urejen predelek igralnice oz. prostor 

za nego otrok ter sanitarije, iz katerih je urejen pregled nad dogajanjem v igralnici.  

 Igralnica ima na razpolago tudi dodatni prostor za dejavnosti otrok oz. večnamenski prostor. 

 Igralnica je opremljena z didaktičnimi sredstvi in pripomočki. 

 Ob igralnici je igrišče-atrij zaščiten z ograjo v skladu s standardi in normativi. 

3. Vrsta oddelka in število otrok v oddelku 

V skladu s trenutno izraženimi potrebami staršev bo oddelek kombiniran s številom otrok po 

normativu 17+2.  

4. Čas delovanja oddelka in dnevni red oddelka 

Po rezultatih anketnega vprašalnika se je največ staršev opredelilo za delovanje oddelka od 12. 

do 20. ure.  

Dnevni red oddelka mora biti zagotovljen tako, da omogoča časovno razporeditev obrokov 

prehrane v popoldanskem času in fleksibilno izvajanje vzgojno izobraževalnega programa v 

skladu z LDN oddelka.  

Okvirni dnevni red oddelka: 

 od 12.00 do 12.30 sprejemanje otrok, ustvarjalna igra otrok,  

 od 12.30 do 13.15 kosilo, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3427
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3357
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1282
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5757
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1791
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3142
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1007
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 počitek oz. umirjene dejavnosti po kotičkih v vrtcu, 

 načrtovane dejavnosti na podlagi Kurikuluma ter spontana igra v igralnici ali na prostem, 

 malica 1 med 15.30 in 16.30, 

 igra, eksperimentiranje in učenje v naravi, 

 večerni obrok med 18.00 in 19.00, 

 od 19.00 do 20.00 ure dejavnosti otrok v ustvarjalnih kotičkih, oddajanje otrok. 

 

5. Vključenost otrok drugih vrtcev občine Piran 

 V kolikor so v oddelku prosta mesta se v oddelek lahko vključijo tudi otroci drugih vrtcev 

občine Piran.  

 V kolikor so v oddelek vključeni otroci drugih vrtcev občine Piran, vrtec sklene dogovor o 

plačilu stroškov prehrane in delne režije. Cena prehrane in delne režije se usklajuje z 

oblikovanjem ekonomske cene. 

6. Strokovni kader oddelka in finančni strošek 

V skladu s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje delo v 

oddelku opravljata vzgojitelj in vzgojitelj-pomočnik vzgojitelja. Sočasnost obeh strokovnih 

delavcev je odvisna od vrste oddelka.  

7.  Program oddelka 

Program oddelka se načrtuje v skladu s Kurikulum za vrtce, LDN oddelka ter usmeritvami 

vrtca. Strokovni delavci oddelka načrtujejo LDN oddelka, ki uravnoteženo vključuje vsa 

kurikularna področja Kurikula za vrtce. Načrtovanje in izvedbeni kurikulum oddelka sta 

fleksibilna glede na načrtovani kurikulum, potrebe in interese otrok.  

 

 


