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VIZIJA 
V Mini Vrtcu stremimo k ustvarjanju 

spodbudnega okolja, kjer upoštevamo potrebe 

in želje vsakega otroka in mu pomagamo pri 

doseganju svojih potencialov.  

 

V vrtcu so vsi otroci različni, a kljub temu 

enakopravni, zato stremimo k ustvarjanju 

okolja, kjer so upoštevane pravice, potrebe in 

želje vsakega otroka, ki ga vključujemo v 

individualne in skupinske dejavnosti, skozi 

katere napreduje. Vedno težimo k iskanju poti, 

da bi vsakemu otroku zagotovili čim več 

možnosti za optimalni razvoj, hkrati pa 

skrbimo tudi za lastno rast in napredovanje. 

 

GLOBALNI CILJI VRTCA: 

Temeljne naloge vrtca so pomoč staršem pri 

celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete 

življenja družin in otrok ter ustvarjanje 

pogojev za razvoj otrokovih telesnih in 

duševnih sposobnosti.  

 

Prednostne naloge 
SPOZNAVANJE NARAVE 

V vrtcu bomo veliko pozornosti namenili 

bivanju in gibanju v naravi, kar nam omogoča 

veliko igrišče. Z otroki bomo veliko časa 

preživeli zunaj in spoznavali okolje, 

rastline in živali. Na igrišču je veliko 

zelene površine, igrala in tudi vrt, za 

katerega bomo skrbeli skupaj z otroki 

in spodbujali razvoj pozitivnega odnosa 

do narave in hrane, v neposredni bližini 

vrtca pa so tudi številne primerne 

površine za sprehode in javna igrišča.  

 

EKOLOGIJA 

Z otroki bomo skozi vsakdanje 

življenje v vrtcu spoznavali pomen 

varovanja okolja. Spoznavali bomo vodo 

in poudarjali pomen varčevanja vode, 

varčevali bomo z elektriko in ločevali 

smeti, se učili o skrbi za okolje in 

prostor.  

 

KOMUNIKACIJA 

Pri otrocih bomo spodbujali razvoj 

govora, predvsem skozi dejavnosti 

povezane s knjigo, glasbo in lutkami. 

Poleg tega bomo pri otrocih spodbujali 

odprto, spoštljivo medosebno 

komunikacijo in medosebno pomoč; kot 



tudi pri strokovnih delavcih vrtca, 

kjer bomo spodbujali izboljšanje 

pretoka informacij in sodelovanja med 

zaposlenimi.  

 

SODELOVANJE S STARŠI 

V vrtcu bomo spodbujali sodelovanje s 

starši skozi pogovore, srečanja, 

govorilne ure in roditeljske sestanke, 

poskusili jih bomo tudi čim bolj 

pritegniti v program vrtca skozi 

dejavnosti kot so srečanja staršev in 

otrok, delavnice in sejme, dogodke. 

Spodbujali bomo tudi 

medgeneracijsko sodelovanje.   

 

POVEZOVALNI KURIKULUM 

Kot del programa bomo izvajali 

dejavnosti na vseh področjih in jih 

med seboj prepletali ter spodbujali 

otroke, da tudi sami vidijo oz. 

prepoznajo povezave. Čim večja 

vključenost otrok v dnevno rutino bo 

pripomogla k razvoju samostojnosti. 

 

PROGRAM 
V vrtcu izvajamo dnevni program, odprto od 

ponedeljka do petka, od 7.00 do 17.00 ure.  

Program zajema vzgojo, varstvo, 

izobraževanje in prehrano otrok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNEVNI RED SKUPINE: 
 

07.00 – 08.00 sprejem v vrtec 

08.00 – 08.30 zajtrk in osebna higiena 

08.30 – 10.00 vodene dejavnosti 

10.00 – 10.30 dopoldanska malica 

10.30 – 11.30 vodene in spontane dejavnosti  

11.30 – 12.30 kosilo 

12.30 – 14.00 spanje, počitek  

14.30 – 15.00 popoldanska malica 

15.00 – 17.00 igra otrok do prihoda staršev 

PRAZNOVANJA 
 

~ ROJSTNI DNEVI OTROK  

~ LETNI ČASI 

~ TEDEN OTROKA 

~ DAN SLOVENSKE HRANE  

~ VESELI DECEMBER 

~ ZIMSKO RAJANJE  

~ PUSTNO RAJANJE 

~ ZAČETEK POMLADI 

~ MATERINSKI in OČETOVSKI DAN 

~ DAN ZEMLJE 

~ DAN KNJIGE                       

~ ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA  

 

 

Veliko se bomo družili tudi s starši 

otrok: 

~ SPOZNAVNI PIKNIK 

~ ZIMSKE USTVARJALNE 

DELAVNICE                       

~ VKLJUČEVANJE V DEJAVNOSTI 

 ~ SPOMLADANSKI PICKNIK                  

~ MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE 

~ ZAKLJUČEK LETA 

 

 

 



PROJEKTI VRTCA 
Bralna značka Ciciuhec 

Eko smreka 

Eko vrtec 

Vrtnarjenje 

Medgeneracijsko druženje 

Spoznavamo Slovenijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Mini vrtcu se program nadaljuje tudi v 

popoldanske ure. Od 17.00 ure naprej  v vrtcu 

v sodelovanju z zunanjimi izvajalci potekajo 

aktivnosti za otroke in odrasle: 

 

~ ANGLEŠČINA (Maminamaza) 

~ PRAVLJIČNO-USTVARJALNE URICE 

(Maminamaza) 

~ GIBALNE URICE (Maminamaza) 

~ PREDAVANJA (Maminamaza, 

boobeefoodee in drugi)                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASEBNI VRTEC MINI VRTEC 

Kadilnikova ulica 7 

1000 Ljubljana 

W: www.minivrtec.si 

E: info@minivrtec.si 

T: 031 317 507 

http://www.minivrtec.si/
mailto:info@minivrtec.si

