
Enote Vrtca 
Arkova  

Arkova 7, 5280 Idrija 
tel. št:  05 374 33 10 
Oddelek v OŠ Idrija- tel. št: 059 388 018 
enota.arkova@guest.arnes.si  

 
Prelovčeva 

Prelovčeva 11, 5280 Idrija 
tel. št: 05 37 43 317  
vrtec.grad@guest.arnes.si  

 
Spodnja Idrija 

Šolska 11, 5281 Sp. Idrija 
tel. št:  05 377 60 40, 05 93 88 067  
vrtec.spidrija@freenet.si 

  
Oddelka v Ledinah: 
Oddelek v podružnici OŠ Sp. Idrija 
 tel. št:  05 37 74 712 
Oddelek v Gasilnem domu Ledine 
tel. št: 051 615 139, 051 303 481 
vrtec.spidrija@freenet.si 

 
Godovič 

Godovič 35/b, 5275 Godovič  
tel. št:  05 374 74 27 
vrtec.godovic@guest.arnes.si 

 
Črni Vrh 

Črni Vrh 95/a, 5274 Črni Vrh 
tel. št: 05 37 77 011 
vrtec.crnivrh@freenet.si  

 

Vstop v vrtec je pomemben 
dogodek  v življenju otroka in 

staršev. 
 

Z medsebojnim sodelovanjem 
lahko ta dogodek naredimo 

prijetnejši! 
 

Začetne težave ob uvajanju otroka v vrtec bodo 
kmalu minile. Otrok bo rad hodil v vrtec, rad bo 
imel svoje vzgojiteljice in vrstnike.  
 
Čeprav mu je v vrtcu lepo in se veliko novega  
nauči, pa mu vrtec ne more nadomestiti topline 
in skrbi, ki ju je deležen v družini.  

 
Za vse dileme, skrbi, predloge  
in mnenja smo vam na voljo! 

 
Ravnateljica: 
Nadja Brence 
Tel. 05 37 43 314 
nadja.brence@guest.arnes.si 
 
Svetovalna delavka: 
Adrijana Erjavec 
Tel. 05 37 43 311 
svetovalna.sluzba@guest.arnes.si 
 
Uradne ure: 
vsak dan med 8. 00 – 11. 00 in  
                       13. 00 – 14. 00 

 
 

DOBRODOŠLI MED NAMI 
 
 
 
 

 (Povzeto po zgibankah Skupnosti vrtcev Slovenije) 

ZA STARŠE OTROK OB VPISU V VRTEC 

 
 
 
 

PRVIČ V VRTEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Arkova 7 
5280  IDRIJA 

vrtec.idrija@guest.arnes.si 
Tel. št.:    05 37 43 310 
Faks št.:  05 37 43 318 

 



PRIPOROČAMO 
 
Za uvajanje si vzemite vsaj nekaj dni dopusta. 
Tako boste mirnejši in se boste otroku lažje 

posvetili. 
 
Ločitev od staršev, pa čeprav kratka in bivanje v 
novem okolju, sta za otroka veliki spremembi. Zato 
bo nekaj časa morda občutljivejši. Doma bo 
potreboval več pozornosti in nežnosti. Ne skrbite, s 
tem ga ne boste razvadili!  
 

Med uvajanjem ne vnašajte dodatnih 
sprememb v otrokovo novo življenje. 

Ne jemljite mu dude, plenic... Zato bo dovolj časa 
kasneje, ko se bo že dobro navadil na vrtec. Vam 
in otroku bo lažje.  
 
Omogočite otroku, da nosi s sabo v vrtec 
priljubljeno igračko (medvedka, pleničko...), s 
katero se bo tolažil.  

 
Prvi dan otroka ne pustite cel dan v vrtcu. 

Počutil se bo zapuščenega. Odhod v vrtec pa 
bo lahko zaradi tega še nekaj časa težavnejši. 

Ko pridete ponj v vrtec mu dajte možnost, da 
reagira in sprosti svojo napetost (jok...). Ne bodite 
žalostni, če vas bo zavrnil, počakajte trenutek in 
prišel bo k vam.  
Priporočamo vam, da prve mesece otrok čim bolj 
redno obiskuje vrtec. 
 

Uvajanja ne prekinjajte,  
razen v primeru bolezni. 

Stalen ritem prihodov v vrtec in odhodov iz njega, 
daje otroku občutek varnosti in zaupanja.  
 

Držite svoje obljube! 
 

ODZIVI OTROK 
 

Otroci se ob vstopu v vrtec različno odzivajo: 
 
Lahko se kmalu prilagodijo novim okoliščinam, 
nekateri pa za to potrebujejo nekoliko več časa.  
 
Povsem običajne prilagoditvene težave, ki se 
lahko pojavljajo tudi cel mesec: ob ločitvi jokajo, 
se držijo staršev, so občutljivi, nemirni in utrujeni, 
težje zaspijo in slabše jedo, lahko tudi odklanjajo 
starše. Nekateri otroci reagirajo tako, da zbolijo. 
Nekaj otrok je tudi takšnih, ki se zelo težko 
prilagodijo novi situaciji.  

Takrat se obrnite na vzgojiteljice v oddelku 
in/ali svetovalno delavko v vrtcu. 

 
Z vzgojiteljico se boste dogovorili:  

- kdaj in kdo bo prihajal z otrokom v skupino,  
- kako boste otroka postopoma vključevali v 

skupino in podaljševali njegovo samostojno   
bivanje v vrtcu,  

- kako in kdaj se boste poslovili od otroka,  
- kakšna je vaša vloga, ko boste z otrokom v 

skupini. 
 
 
Skupaj se bomo trudili, da bo vašemu otroku 
bivanje v vrtcu prijetno. Pomembno pa je, da se 
boste dobro počutili tudi vi, ko boste svojega 
otroka zaupali novim ljudem. 
 

 

NEKAJ OSNOVNIH INFORMACIJ 
 
Za subvencijo vrtca oddate na pristojni CSD vlogo 
za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. 
 
Na uvajanje v vrtec prinesete zdravniško potrdilo 
otroka, ki vam ga izda pediater. 
Dolžnost staršev otrok z zdravstvenimi 
posebnostmi je, da nas o tem čim prej obvestite, 
da bomo zaposlene ustrezno informirali, prilagodili 
prostore igralnic, pravočasno pripravili primerne 
jedilnike in se tako izognili morebitnim zapletom. 
 
Otroka pripeljete in odpeljete iz vrtca starši oz. 
druga odrasla oseba z vašim dovoljenjem in 
seznanitvijo strokovnih delavk. 
 
V vrtec pridite po otroka v rednem delovnem času 
in upoštevajte, da je lahko otrok v vrtcu največ 9 
ur. 
 
Odzovite se, če vas pokličemo zaradi nenadne 
obolelosti ali poškodbe otroka in pravočasno 
sporočite spremembe vašega naslova ali 
telefonske številke, kjer vas lahko dobimo v nujnih 
primerih.  Bolan otrok potrebuje domačo oskrbo, 
zdravila dajete svojemu otroku praviloma starši.  
 
Otroka oblačite ustrezno vremenu, dodatna 
oblačila naj bodo označena in v otrokovi omarici pri 
najmlajših otrocih in v vrečki ali nahrbtniku v 
garderobah starejših otrok. Oblačila naj bodo 
trpežna, udobna in pralna, namenjena sproščeni 
igri otrok. Prav tako poskrbite starši za pleničke 
otrok. 
 
Prebirajte naša obvestila in sporočila, ki jih dobite 
osebno ali tista na oglasnih deskah.  
 
Udeležujte se roditeljskih sestankov, govorilnih ur 
in skupnih srečanj, na katere boste povabljeni. 

 


