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Dobro vzgojiti otroka ni lahko, saj otroci posrkajo 

vase vse, kar počnemo, in nekaj tega, kar 

govorimo. Lahko rečemo, da se otroci naučijo 

tistega, kar živijo. 

(Dorothy Law Nolte) 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  



 

 

Spoštovani starši! 

 

nahajamo se v času izjemnih in spremenjenih razmer, pred nami 

so novi izzivi in nove razmere. Vsak od nas se na slednje odziva 

po svoje, kakor zna in zmore. Pred nami so novi časi, zagotovo 

bodo vsi ti izzivi pustili posledice tudi v prihodnje in zagotovo 

se bodo pojavljali novi. Ob vsem tem je pomembno, da 

ostanemo človek človeku, da ohranjamo našo bit in naš razum. 

Vrednote, kot so zaupanje, empatija, odgovornost in ljubezen, 

so sedaj na preizkušnji in boriti se moramo, da jih ohranimo, 

vsak zase in vsak na svoj način. Zavedati se moramo naše 

različnosti, jo spoštovati in ceniti ter dopuščati drug drugemu 

lastno mnenje. 

Vseh teh razmer se zavedamo vsi zaposleni v Vrtcu Bambi, prav 

tako vemo, da moramo v teh razmerah vzgajati in izobraževati 

naše najmlajše. Tudi v novem šolskem letu jim bomo ponudili 

varno okolje, kjer bodo lahko rastli in se razvijali, kjer bodo 

srečni in igrivi in kjer bo vsak dan priložnost za nov začetek. 

 

Direktorica vrtca 

Taja Steblovnik, mag. prof. zg. uč.  



 

 

SPLOŠNI PODATKI O VRTCU 

 

Zasebni vrtec Bambi je bil ustanovljen 1. 7. 2012 in deluje 

kot samostojni zavod na dveh lokacijah.  

 

 

 

Zasebni vrtec Bambi d.o.o. 

Rečica ob Paki 60a 

3327 Šmartno ob Paki              

 

                                                 Vrtec Bambi,  

                                                       enota Parižlje 

                                                          Parižlje 12a 

                                                         3314 Braslovče 

 

 

Direktorica: 

Taja Steblovnik  

 



 

 

KONTAKTNI PODATKI 

 

 

 

 

 

 

Telefon (pisarna): 05 99 47 522 

Telefon (igralnica Bambi): 070 395 300 

Telefon (igralnica enota Parižlje): 040 825 824 

Spletna stran: www.vrtecbambi.si 

Elektronski naslov: info@vrtecbambi.si  

    

 
 

 

 

 

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


 

 

Vrtec Bambi bo v šolskem letu 2021/2022 deloval na 

dveh lokacijah, v Šmartnem ob Paki in v Parižljah. V obeh 

enotah je prostora za pet oddelkov in pol. 

 

VRTEC  BAMBI  ŠMARTNO  OB  

PAKI 

Vrtec Bambi v Šmartnem ob Paki bo tudi v šolskem letu 

2021/2022 obratoval v treh igralnicah: igralnica drugega 

starostnega obdobja meri 56 m
2
, igralnica homogenega 

oddelka v velikosti 42 m
2
 ter polovična igralnica 30 m

2
. 

Vse so opremljene z ustrezno opremo, garderobo, dvema 

sanitarnima prostoroma za otroke in skupnim prostorom, 

ki se bo uporabljal za različne plesno-gibalne zaposlitve in 

prireditve. 

Ob vrtcu je pokrita terasa za otroke prvega starostnega 

obdobja in veliko travnato igrišče z igrali. 

 

 



 

 

V šolskem letu 2021/2022 bomo imeli 2 oddelka in pol: 

• oddelek prvega starostnega obdobja, v katerem 

bodo otroci od 1 do 2 let;  

• kombinirani  oddelek, v katerem bodo otroci od 2 

do 4 let; 

• polovični oddelek 2. starostnega obdobja, v 

katerem bodo otroci od 4 do 6 let.  

 

 



 

 

Strokovni delavci, ki bodo z vami v Šmartnem ob Paki:  

ODDELEK 1. STAROSTNEGA OBDOBJA (1–2 let): Silva 

Golež, dipl. vzg. in Julija Vreš, vzg. 

KOMBINIRANI ODDELEK (2–4 let): Andrej Wassermann 

vzg. in Nives Miklav, univ. dipl. slov., vzg. 

POLOVIČNI ODDELEK 2. STAROSTNEGA OBDOBJA  

(4–6 let): Tjaša Gril, prof. zgo. in geo., vzg.  

DIREKTORICA: Taja Steblovnik, mag. prof. zg. uč. 

GOSPODINJA: Nevenka Turnšek  

 

  

 

  

 

 



 

 

VRTEC BAMBI PARIŽLJE 

Vrtec Bambi v Parižljah bo tudi v šolskem letu 2021/2022 

obratoval v treh igralnicah. Vsaka igralnica meri 50 m
2
, 

ima lastne sanitarne prostore in svojo teraso. Za gibalne 

dejavnosti imajo otroci na voljo 110 m
2
 veliko 

telovadnico. Poleg vrtca se nahaja ograjeno otroško igrišče 

z igrali. Letošnja novost je, da ima vsaka igralnica svoj 

izhod na zunanjo igralno površino.  

V šolskem letu 2021/2022 bomo imeli tri oddelke: 

• oddelek 1. starostnega obdobja, v katerem bodo 

otroci od 1 do 2 let; 

• kombinirani oddelek, v katerem bodo otroci od 2 

do 4 let; 

• oddelek 2. starostnega obdobja, v katerem bodo 

otroci od 4 do 6 let.  

 

 



 

 

Strokovni delavci, ki bodo z vami v enoti Parižlje:  

ODDELEK 1. STAROSTNEGA OBDOBJA (1–2 let): Sabina 

Selimović, dipl. vzg. in Petra Hofbauer, vzg.  

KOMBINIRANI ODDELEK (2–4 let): Nataša Vovk, dipl. 

vzg. in Rebeka Ogris, dipl. vzg.  

ODDELEK 2. STAROSTNEGA OBDOBJA  (4–6 let): 

Polona Oblak, dipl. vzg. in Urban Roc, vzg.  

DIREKTORICA: Taja Steblovnik, mag. prof. zg. uč. 

GOSPODINJA: Natalija Tratnik 

 

  

 

  



 

 

PREHRANA V VRTCU 

Od oktobra 2019 deluje v enoti Parižlje tudi naša lastna 

kuhinja, pod vodstvom kuharja Gorazda Obala.  

Skupaj z organizatorko prehrane, Polono Bastič (prof.),  

usklajujeta tedenske jedilnike, ki so prilagojeni za vrtce.  

 

 

 

 

  

  

 

 

  



 

 

ORGANIZIRANOST VRTCA 

V vrtcu organiziramo dnevni program, ki traja od 6 do 9 

ur dnevno in je namenjen otrokom od 11. meseca do 

vstopa v šolo. Program zajema vzgojo, varstvo in 

prehrano otrok, v skladu z načeli in cilji Kurikuluma za 

vrtce. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

POSLOVALNI ČAS 

Poslovalni čas enote je od ponedeljka do petka od 6.30 

do 16.30. Omogočali pa bomo tudi podaljšano varstvo v 

skladu z dogovorom in doplačilom. Ob praznikih je vrtec 

zaprt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

PROGRAM V VRTCU BAMBI 

Strokovna podlaga za vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu 

je nacionalni dokument Kurikulum za vrtce, sprejet marca 

1999 na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.  

Glavno izhodišče načrtovanja in izvajanja našega dela je 

spoznanje, da otrok pridobiva nova znanja in spretnosti 

kot aktiven udeleženec vzgojno-izobraževalnega procesa, 

ki raziskuje, preizkuša in ima možnost izbire dejavnosti. 

Zato bo poudarek na procesu, ki omogoča interakcije in 

izkušnje, preko katerih se otrok uči.  

Ob tem se zavedamo pomembnosti vloge strokovnih 

delavcev, pri katerih bo, poleg strokovnega razvoja, 

poudarjen tudi razvoj osebnosti. Otroci se od 

najzgodnejšega otroštva veliko učijo preko posnemanja, 

torej je zelo pomembno, s kakšnimi ljudmi so obkroženi. 

 

 



 

 

CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE 

Sledimo temeljnim ciljem predšolske vzgoje, ki so 

opredeljeni v Zakonu o vrtcih. 

• Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja 

sebe in drugih.  

• Razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje 

različnosti in sodelovanje v skupinah. 

• Razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev ter 

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, pozneje pa tudi branja in 

pisanja. 

• Spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega 

izražanja. 



 

 

• Posredovanje znanj z različnih področij.  

• Spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja. 

• Razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri 

skrbi za zdravje. 

• Otrokom omogočiti optimalne pogoje za razvoj lastne 

samostojnosti, samozavesti in domišljije.  

 

 

  



 

 

NAMEN VRTCA 

Otroku zagotavljati VARNOST, SPREJETOST, 

SPOŠTOVANJE, upoštevati njegovo INDIVIDUALNOST 

ter ga spodbujati na vseh področjih njegova razvoja.  

Cilj vrtca je otrokom omogočiti optimalne pogoje za 

razvoj lastne SAMOSTOJNOSTI, SAMOZAVESTI in 

DOMIŠLJIJE.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 



 

 

OBOGATITVENI PROGRAM 

Obogatitveni program se bo izvajal znotraj dnevnega 

programa. Te dejavnosti so brezplačne in so del 

Kurikuluma.  

Izvajali bomo naslednje obogatitvene dejavnosti: 

• dodatne zaposlitve s področja gibanja; njihov namen 

je spodbujati otrokov gibalni razvoj in veselje do 

gibanja; 

• glasbene urice; njihov namen je spoznavanje različnih 

instrumentov in spodbujanje otrok h glasbeni 

aktivnosti; 

• praznovanja rojstnih dni otrok, tradicionalnih in 

kulturnih praznikov ter prihoda letnih časov; 

• naravoslovne, likovne, plesne, gledališke, kuharske 

delavnice; 

• montessori kotiček 

• angleške urice; 

• novoletna predstava.   



 

 

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI  

Nadstandardne dejavnosti so vodene dejavnosti, v katere 

bodo otroci vključeni na željo staršev. Izvajale se bodo 

bodisi v dnevnem programu ali izven njega. Praviloma jih 

bodo izvajali zunanji sodelavci, zato so dodatno plačljive. 

Od nadstandardnih dejavnostih načrtujemo: 

• vrtec v naravi v Kampu Menina: 22.  do 24. 

september 2021; 

• kolesarski tečaj: 11. do 15. oktober 2021; 

• smučarski tečaj: januar 2022; 

• plavalni tečaj v Velenju:  19. do 23. april 2022; 

• tečaj rolanja: maj 2022; 

• zaključni izlet: junij 2022.  

 

  



 

 

  



 

 

DODATNE DEJAVNOSTI  

V tem šolskem letu bomo ponudili sledeče dodatne 

dejavnosti: 

• Angleške urice: vsak četrtek od 15.00 do 16.00 ure 

v enoti Šmartno ob Paki in vsak torek od 15.00 do 

16.00 ure v enoti Parižlje; 

• Plesne ustvarjalnice, ki jih bo izvajala Silva Golež, 

bodo potekale vsak ponedeljek od 14.45 do 15.30 

ure v enoti Šmartno ob Paki; 

• Joga za odrasle: ob torkih ob 19.00 uri in ob 

nedeljah ob 8.00 uri v enoti Parižlje.  

  



 

 

LETNI KOLEDAR  

SEPTEMBER 16. 9. 2021 – 

22. 9. 2021 

Evropski teden 

mobilnosti – 

Spremenimo 

parkirišče v 

igrišče 

16. 9. 2021 Izlet s starši 

23. 9. 2021 Športni dan v 

vrtcu 

22. 9. 2021 – 

24. 9. 2021 

Vrtec v naravi, 

Kamp Menina  

OKTOBER 4. 10. 2021 –  

10. 10. 2021  

Teden otroka 

 11. 10. 2021 – 

15. 10. 2021 

Kolesarski tečaj 



 

 

7. 10. 2021 Kostanjev piknik  

Počitnice (25. 10. 2021 – 1. 11. 2021) 

NOVEMBER 19. 11. 2021 Tradicionalni 

slovenski zajtrk 

DECEMBER 2. 12. 2021 Delavnica za 

starše  – 

izdelajmo otroku 

darilo 

9. 12. 2021 Novoletna 

predstava – 

Dom kulture 

Braslovče 

Počitnice (25. 12. 2021 – 2. 1. 2022) 

JANUAR sobota Zimska 

Bambijada 

(odvisno od snega) 

 Tečaj smučanja 

(odvisno od snega) 



 

 

FEBRUAR 

 

17. 2. 2022 Pustna delavnica 

26. 2. 2022 Pustovanje 

Počitnice (28. 2. 2022 – 4. 3. 2022) 

MAREC 24. 3. 2022 Nastop za starše 

APRIL 19. 4. – 23. 4. 

2022 

Plavalni tečaj – 

Bazen Velenje 

Počitnice (27. 4. 2022 – 2. 5. 2022) 

MAJ  Tečaj rolanja  

JUNIJ 11. 6. 2022 Zaključno 

druženje in 

slovo od otrok, 

ki gredo v šolo 

17. 6. 2022 Dan vrtca 



 

 

 Izlet z otroki 

(velika in srednja 

skupina) 

Počitnice (25. 6. 2022 – 31.8. 2022) 

 

 

 

   

 

 



 

 

PRAVICE STARŠEV 

Starši imate v vrtcu možnost postopnega uvajanja otroka. 

Sodelujete lahko pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, 

pri čemer morate upoštevati avtonomnost strokovnih 

delavcev in vrtca.  

 

 

Upoštevamo pravico do zasebnosti, s poudarkom na 

varstvu osebnih podatkov. 

  

Imate možnost izmenjave informacij in poglobljenega 

pogovora s strokovnimi delavci. 

 

  Preko oglasnih desk in internetne strani boste obveščeni 

o življenju in delu v vrtcu. 

 



 

 

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA 

Spoštujete sprejete dogovore in poslovalni čas. 

Pred vključitvijo v vrtec z otrokom opravite zdravniški 

pregled in oddate zdravniško potrdilo, ki ni starejše od 30 

dni. 

Zagotovite spremstvo otroka v vrtec in iz njega s 

polnoletno osebo. Spremljevalci so lahko tudi otroci, 

starejši od 10 let, s pisnim dovoljenjem staršev. 

Ob prihodu v vrtec otroka oddate strokovni delavki 

oddelka.  

Seznanite strokovne delavce z morebitnimi zdravstvenimi 

ali čustvenimi težavami otroka. 

V vrtec pripeljete zdravega otroka in s tem preprečite 

širjenje bolezni v vrtcu. 

Sporočite izostanek otroka še isti dan zjutraj najkasneje do 

8. ure. 

Otroka oblečete in obujete vremenu primerno in tako, da 

se lahko v vrtcu sproščeno igra. 



 

 

PLAČILA STARŠEV 

Osnova plačila vrtca je cena programa, ki je veljavna v 

občini stalnega prebivališča otroka. Starši plačajo največ 

77 % cene programa in lahko uveljavijo znižano plačilo. 

Na podlagi Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 

krajevni pristojni Center za socialno delo izda odločbo o 

uvrstitvi v plačilni razred. 

 

 

VPIS OTROK 

Vpis otrok poteka enkrat letno, do zapolnitve prostih 

mest. V vrtec bomo sprejeli otroke tudi med letom, pod 

pogojem, da je v oddelku še prosto mesto in je v skladu z 

zakonsko določenimi normativi. Sprejem poteka na 

podlagi vpisnice, ki je dostopna na spletni strani vrtca. 

 

 



 

 

PROJEKTI 

• Mali sonček: športni program organiziran s strani 

Zavoda za šport Planica; 

• Varno s soncem: nosilec programa je Nacionalni inštitut 

za javno zdravje; 

• Vrtičkarji: lasten projekt urejanja vrtčevskega vrta in 

pridelovanje zelenjave in zelišč; 

• Cici Vesela šola: vzgojno-izobraževalna rubrika v 

reviji Cicido; 

• Gozdni vrtec: lasten projekt gibanja, ustvarjanja in 

življenja v in z gozdom; 

• Mali Savinjčani berejo: bralni projekt Medobčinske 

knjižnice Žalec;  

 

 

 

 



 

 

Vsi naši otroci 

Vsi otroci so naši otroci, 

je rekel prijazni glas, 

vse frklje in smrklje in froci, 

vsi svetlih in temnih in kodrastih las, 

vsi naši! Tudi tisti drugačni, 

drugačne usode in vere in ras, 

vsi beli in črni, vsi bolni in lačni 

so taki kot kdo izmed nas. 

Skupaj na tem svetu živimo, 

svet nam je skupna velika vas, 

kjer na srečo iščemo rimo 

in poslušamo božji glas, 

ki živeti in rasti veleva 

in biti odprtih rok 

za hudo, ki prizadeva 

vsak čas na milijone otrok! 

Vsi otroci na svet so rojeni 

za srečo in dober prid, 

vsak je podoben tebi in meni 

in vsak je sonce in vsak je svit. 

 

(Tone Pavček) 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

Uredila: Tjaša Gril in Andrej Wassermann 

Lektorirala: Nives Miklav 


