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Vrtec je hiša z otroki.
O, z mnogo, mnogo otrok!
Zato je še kuhinja v njem!

In veliko prijaznih sob
s stolčki za majcene ritke,

ki nemirno sedijo,
kadar prstki živahni
barve na sliki lovijo.

V vrtcu doma so igrače
za crkljanje in igre.

V vrtcu lahko se skače,
boža namišljene tigre.

V vrtec grejo prav majhni otroci -
še z dudico in v plenički.

A zrastejo in odletijo iz vrtca.
V šolo. Kot ptički…

VSTOPITE V NAŠO HIŠO

Z roko v roki v nov dan 
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PREDSTAVITEV

Kranjski vrtci imajo že dolgo tradicijo.
Prva oblika organiziranega varstva sega v leto 1947. 

Po svoji organiziranosti smo eni največjih v Sloveniji.
Večina objektov je namensko grajenih, dva pa sta stanovanjski hiši.

Vse objekte obdajajo lepo urejena igrišča, ki otrokom omogočajo varno igro na prostem. 
Razvejanost posameznih enot zahteva veliko mero strpnosti in sposobnosti organiziranja. 

Vrtci delujejo v različnih okoljih, mestnih in primestnih. Trudimo se, da bi na eni strani 
delovali enotno, na drugi strani pa ohranjali vso pestrost in razlike, 

ki jih narekuje okolje, v katerem delujemo.
Skrbimo za čim boljšo kakovost našega dela v dobro otrok, staršev, lokalne skupnosti. 

Sledimo trendom in novostim na področju predšolske vzgoje ter vnašamo le te v prakso.

UPRAVA vzgojno-varstvenega zavoda KRANJSKI VRTCI
Sedež: Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj
Telefonska številka: 04 20 19 200
Elektronska pošta: info@kranjski-vrtci.si
Spletna stran: www.kranjski-vrtci.si

Uradne ure:
Ponedeljek, torek in sreda: 10.00 - 12.00
Četrtek: 10.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
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VIZIJA, POSLANSTVO, CILJI POSLANSTVA,
VREDNOTE KRANJSKIH VRTCEV
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PREDNOSTNE NALOGE

• formativno spremljanje otrok

•  porajajoča se pismenost

•  zdrav življenski slog
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ORGANIZIRANOST KRANJSKIH VRTCEV

NEPOSREDNO DELO Z OTROKI OPRAVLJA:
• 94,5 vzgojiteljic predšolskih otrok,
• 5 vzgojiteljic v razvojnih oddelkih ─ specialne pedagoginje,
• 107 pomočnic-kov vzgojiteljic predšolskih otrok,
• 2 logopedinji ,
• 1 fizioterapevtka,
• 2 učiteljici (specialni pedagoginji) za dodatno strokovno pomoč,
• 10 spremljevalcev gibalno oviranih otrok,
• 3 javni delavci-ke.

OSTALI DELAVCI, KI SKRBIJO ZA NEMOTEN POTEK DELA:
Ravnateljica mag. Tea Dolinar
Ulica Nikole Tesle 2
4000 Kranj
tel.: 04 20 19 201, 040 576 804
mail:  tea.dolinar@kranjski-vrtci.si

Pomočnice ravnateljice:
• dipl.vzg. Irena Fabian, tel.: 04 20 19 226, 031 768 279,  

mail: irena.fabian@kranjski-vrtci.si
• dipl.vzg. Margareta Kutnjak, tel.: 04 20 19 228, 031 768 340,  

mail: margareta.kutnjak@kranjski-vrtci.si
• dipl. vzg. Maja Kirar Zver, tel.: 04 20 19 221, 031 768 061,  

mail: maja.kirar-zver@kranjski-vrtci.si

Svetovalna služba:
• Psihologinja Andreja Pungartnik, tel.: 04 20 19 210, 031 374 245, 

mail: andreja.pungartnik@kranjski-vrtci.si, s sedežem v enoti 
Najdihojca, Ulica Nikole Tesle 4, 4000 Kranj,

• Socialna pedagoginja Anja Stipanovič, tel.: 04 20 19 212, 031 768 248, 
mail: anja.stipanovic@kranjski-vrtci.si, s sedežem v enoti Mojca, 
Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj,

• Psihologinja Lucija Černivec, tel.: 040 388 480,  
mail: lucija.cernivec@kranjski-vrtci.si, s sedežem v enoti Janina, 
Kebetova 9, 4000 Kranj,

Strokovna služba:
• Organizatorka zdravstveno higienskega režima Marjeta Podpečan, 

mail: marjeta.podpecan@kranjski-vrtci.si, tel. 04 20 19 209, 051 636 040, 
s sedežem v enoti Najdihojca , Ulica Nikole Tesle 4, 4000 Kranj,

• Organizator zdravstveno higienskega režima Izidor Dobnik,  
mail: izidor.dobnik@kranjski-vrtci.si, tel.: 04 20 19 216, 031 768 352, s 
sedežem v enoti Najdihojca, Ulica Nikole Tesle 4, 4000 Kranj.

• Organizator prehrane Luka Potočnik, mail: luka.potocnik@kranjski-vrtci.si, 
tel: 04 20 19 216, 031 768 123, s sedežem v enoti Najdihojca, Ulica 
Nikole Tesle 4, 4000 Kranj

• Organizatorka dietne prehrane Mateja Meglič, mail: mateja.meg-
lic@kranjski-vrtci.si, tel: 04 20 19 209,  040 388 430, s sedežem v 
enoti Najdihojca, Ulica Nikole Tesle 4, 4000 Kranj
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Računovodsko administrativna služba: na Upravi Kranjskih vrtcev, Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj
• poslovna sekretarka Tatjana Naglič, tel.: 04 20 19 211 , mail: tatjana.naglic@kranjski-vrtci.si
• tajnica VIZ Dragana Prača, tel. 04 20 19 200, mail: dragana.praca@kranjski-vrtci.si
• administratorka Alenka Češnovar, tel. 04 20 19 200, mail: alenka.cesnovar@kranjski-vrtci.si
• vodja področja – računovodstvo Simona Koren, tel.: 04 20 19 206, 051 260 658, mail: simona.koren@kranjski-vrtci.si 
• glavna knjigovodkinja Darinka Zorman, tel.: 04 20 19 204, mail: darinka.zorman@kranjski-vrtci.si
• knjigovodja oskrbnin Antonija Marič, tel.: 04 20 19 203, mail: antonija.maric@kranjski-vrtci.si
• knjigovodja plač Milena Pretnar, tel.: 04 20 19 202, mail: milena.pretnar@kranjski-vrtci.si
• materialna knjigovodja Brigita Podgoršek, tel. 04 20 19 217, mail: brigita.podgorsek@kranjski-vrtci.si 

TIM SPECIALNO PEDAGOŠKE IN LOGOPEDSKE SLUŽBE
Tim specialno pedagoške in logopedske službe skrbi za otroke, ki so vključeni v večinske oddelke. 

Otrokom lahko:
• prilagodimo oblike dela na posameznih vzgojnih in izobraževalnih področjih, 
• prilagodimo prostor, 
• nudimo dodatno strokovno pomoč, 
• zagotovimo fizično pomoč (spremljevalca), če jo potrebuje.

Staršem:
• pomagamo razjasnjevati dileme in vprašanja v zvezi z otrokovimi težavami, 

primanjkljaji oz. motnjami, 
• svetujemo obisk institucij, kjer dobijo dodatne informacije, pomoč in podporo, 
• svetujemo pri izboru ustreznih igrač in iger, ki bodo v največji meri spodbujale 

otrokov razvoj,
• posredujemo ustrezno literaturo,
• svetujemo pri vključitvi otroka v ustrezen program osnovne šole,
• pomagamo pri izpolnjevanju dokumentacije za različne institucije. 

Pomembna naloga specialno pedagoškega in logopedskega tima je odkrivanje in prepoznavanje otrok, ki v najzgodnejšem obdobju kažejo pomembna od-
stopanja v razvoju. Predstavniki tima se po potrebi vključijo v multidisciplinarne time zunanjih institucij, kjer se  nudi podpora otrokom in družini (Razvojna 
ambulanta, Dispanzer za mentalno zdravje, Svetovalni center, Center za socialno delo, itn.). Več informacij lahko pridobite na naši spletni strani (zavihek 
zgodnja obravnava) ali pa se z vprašanjem obrnete na naš info elektronski naslov: zgodnja.obravnava@kranjski-vrtci.si.

Kontakt
Mobilna specialna pedagoginja Mateja Sušnik, tel.: 031 649 083, mail: mateja.susnik@kranjski-vrtci.si
Mobilna socialna pedagoginja Sabina Kosmač Brezar, mail: sabina.kosmac-brezar@kranjski-vrtci.si
Logopedinja Ana Kavčič, Tel.: 031 760 617, mail: ana.kavcic@kranjski-vrtci.si
Psihologinja Lucija Černivec, tel.: 040 388 480, mail: lucija.cernivec@kranjski-vrtci.si

Centralni kuhinji v enotah:
• Janina, vodja kuhinje Violeta Boškan, tel.: 04 20 19 223, mail: janinakuhinja.kr@kranjski-vrtci.si
• Najdihojca, vodja kuhinje Emil Jagodic, tel.: 04 20 19 230, mail: najdihojcakuhinja.kr@kranjski-vrtci.si
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PROGRAMI V VRTCU
Programi se izvajajo v skladu s cilji in načeli Kurikuluma za vrtce. Življenje otrok je organizirano tako, da je vsebinsko mikavno, pestro in bogato. Osrednjo 
vlogo ima IGRA, ki je osnovna dejavnost predšolskega otroka in to dobra, skrbno načrtovana in premišljena, kajti skozi njo se otrok razvija in uči. OTROK se 
UČI preko lastne aktivnosti in izkušnje, zato pri vzgojnem delu izbiramo tiste vsebine in načine, ki so mu blizu in v njem vzbujajo vedoželjnost in aktivnost. 
V vrtcu se prepletajo spontane in vodene dejavnosti, ki spodbujajo vsa področja otrokovega razvoja.

DNEVNI PROGRAM  V dnevni program so vključeni otroci od 11. meseca starosti do vstopa v šolo. Dnevni program traja od 6 do 9 ur in obsega vzgojo, 
varstvo in prehrano otrok. Izvaja se dopoldne, v enoti Čira Čara pa tudi popoldne do 20 ure.

Otroci so razporejeni v:
• starostno homogene oddelke - starostni razpon je koledarsko leto,
• starostno heterogene oddelke - otroci različne starosti od 1-3 let ali 3-6 let,
• kombinirane oddelke - otroci v starostnem razponu od 1-6 let, v kombinirani 

oddelek so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.

Kadar je dan običajen, so stalni “dogodki” v vrtcu naslednji:
• prihod v vrtec,
• igre v majhnih skupinah in ustvarjalne dejavnosti po “kotičkih”,
• zajtrk: med 8.30 in 9.00 uro,
• dopoldanska malica za oddelke 1–3 let med 10.30 in 11.00 uro,
• raznolike igre in dejavnosti za otrokov gibalni, 

čustveni, socialni in spoznavni razvoj, vključno z 
bivanjem na prostem, različnimi ogledi, obiski in 
prireditvami,

• kosilo: med 11.30 in 13.00 uro,
• počitek, umirjene dejavnosti v igralnici ali na 

dvorišču,
• popoldanski prigrizek med 15.00 in 16.00 uro,
• igra v majhnih skupinah, ustvarjalne dejavnosti po 

“kotičkih” in odhod domov.

V sklopu dnevnega programa se izvajajo različne OBOGATITVENE 
DEJAVNOSTI, v obliki delavnic v prostorih vrtca, obiskov predstav, 
knjižnic, muzejev, kmetij, izvajanja projektov, programa Mali sonček in 
interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo strokovne delavke. Obogatitvene 
dejavnosti so brezplačne oziroma delno sofinancirane s strani staršev.

Projekti in programi, ki se izvajajo v okviru rednih in 
obogatitvenih delavnosti, ki potekajo na nivoju
Kranjskih vrtcev in v posameznih enotah: 

• FIT4KID in FIT SLOVENIJE sta projekta, preko katerih se spodbuja 
načrtovano, sistematično in ciljno usmerjeno gibanje in gibalni 
razvoj otrok I. starostnega obdobja in spremlja njihov napredek v 
razvoju.

• »Pravljica na potovanju po Evropi« je mednarodni eTwinning 
projekt, katerega cilj je spoznavanje evropskih dežel, kultur in 
navad preko pravljice. 

• Sodelovanje v projektu Soočenje z izzivi medkulturnega 
sobivanja je projekt z namenom približati slovenski jezik otrokom 
priseljencem, ki se šele vključujejo v Kranjske vrtce.
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• CAP delavnice – za preventivo zlorabe otrok so namenjene predšolskim otrokom, katere bi želeli opozoriti na zaznavo zlorab (pomagaj si sam). 
• Projekt RIPO GORENJSKA (Razvojna Interdisciplinarna Podpora Otrokom Gorenjske) predstavlja model celostne zgodnje interdisciplinarne obravnave 

otrok z motnjo v razvoju na območju zahodne kohezijske regije. 
•  Zdravje v vrtcu - Razviti in okrepiti zmožnosti vrtca za oblikovanje okolja, ki mu zdravje in kakovostno počutje predstavlja vrednoto, ustvarjati pogoje za 

dobro počutje in zdravje ter krepiti sposobnosti posameznika za izboljšanje njegovega zdravja in zdravega načina življenja. 

Skupna srečanja:
• v septembru Mini olimpiada v športnem centru Kranj,
• v oktobru v Tedenu otroka delavnice, druženja in srečanja otrok, staršev in strokovnih delavcev,
• v veselem decembru ogledi lutkovnih, glasbenih in plesnih predstav,
• v februarju seznanjanje otrok z različnimi umetnostnimi zvrstmi,
• v juniju pohod na Stari grad nad Smlednikom kot zaključek republiškega projekta Mali sonček in Ciciban planinec.

DODATNE DEJAVNOSTI sodijo med storitveno dejavnost in se v vrtcu izvajajo predvsem na željo staršev. Ne 
posegajo v program vrtca. Izvajajo se po 15. uri in jih starši dodatno plačajo.
Pogoj za izvedbo dodatnega programa v prostorih vrtca je prostorska možnost, kakovostna ponudba s strani izvajalca 
in zadostno število prijav.

BIVANJE V NARAVI  je večdnevno izvajanje dejavnosti vrtca izven kraja bivanja otrok in združuje izvedbeni 
kurikul (9 ur) in storitvene dejavnosti vrtca (preostali čas dneva). Predstavlja nadstandardni del kurikula, s katerim 
morajo soglašati starši oddelka, svet staršev in svet zavoda. Izvajalci letovanja so zunanji sodelavci. Namestitve katere 
le-ti ponujajo so izbrane na podlagi predhodnega ogleda, priporočil in pozitivnih izkušenj. Pogoji za bivanje v naravi so 
prilagojeni bivanju predšolskih otrok.
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ENOTE KRANJSKIH VRTCEV

KRAJEVNA SKUPNOST ENOTA NASLOV POSLOVALNI ČAS

Planina Najdihojca Ulica Nikole Tesle 4 5.15-17.00

Planina Mojca Ulica Nikole Tesle 2 5.45-17.00

Planina Mojca RO Ulica Nikole Tesle 2 6.00-16.00

Planina Čebelica Planina 39 6.00-16.30

Huje Sonček Cesta 1. maja 17 6.00-16.15

Bratov Smuk pri OŠ Matije Čopa Ulica Tuga Vidmarja 1 6.15-16.15

Čirče Čirče Smledniška cesta 136 6.15-16.00

Primskovo Čenča Oprešnikova ulica 4a 6.30 -16.15

Primskovo Ciciban Likozarjeva ulica 22 6.30-16.00

Vodovodni stolp Janina Kebetova ulica 9 6.00-17.00

Vodovodni stolp Kekec Cesta Kokrškega odreda 9 6.15-16.15

Center Čira Čara Cesta Staneta Žagarja 6 5.30-20.00

Stražišče Živ Žav Jernejeva ulica 14 5.30-16.30

Bitnje Biba Zgornje Bitnje 266, Žabnica 6.30-16.00

Golnik Ostržek Golnik 54, Golnik 6.00-16.15

Trstenik Ježek Trstenik 8, Golnik 6.15-16.00
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Enote poslujejo pet dni v tednu, od ponedeljka do petka. Najmanjše število otrok, ko je vrtec dolžan začeti poslovalni čas, 
so 3 otroci in končati poslovalni čas, ko so prijavljeni 4 otroci. V enoti Ježek in Ostržek pa se delovni čas začne in konča, če 
sta prijavljena po 2 otroka. Poslovalni čas je določen v letnem delovnem načrtu Kranjskih vrtcev in ga lahko v dogovoru z 
ustanoviteljem med letom spremenimo. Sklep Mestne občine Kranj (Ur. list RS, št.32/07). Otrok je v okviru poslovalnega 
časa v vrtcu prisoten lahko največ 9 ur dnevno.

Med prazniki, ko je v enotah prisotnih manjše število otrok, se zaradi lažje organizacije 
dela manjše enote združujejo v centralni enoti Najdihojca in Janina. Otroke spremljajo 
strokovne delavke gostujočih enot.

Med poletnimi meseci, ko je v enotah prisotno manjše število otrok, se 
manjše enote združujejo v centralne enote (Janina, Mojca, Čebelica, Živ Žav, 
Ostržek) zaradi lažje organizacije dela. Združevanje je odvisno od  načrtovanih 
investicijskih in vzdrževalnih del ter generalna čiščenja prostorov. Enote se 
združujejo v času, ko je prisotno najmanjše število otrok za pet do šest tednov. 
Čas združevanja se določi glede na predhodno zbrane potrebe staršev o 
prisotnosti otrok v vrtcu v poletnih mesecih.

V času združevanja zagotovimo prisotnost ene ali več strokovnih delavk 
matične enote.
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PREDSTAVITEV ENOT

Enota NAJDIHOJCA

Ulica Nikole Tesle 4, 4000 Kranj
Poslovalni čas: 5.15–17.00 ure

Število oddelkov: 7 oddelkov I. starostnega obdobja,
   tel.: 04 20 19 229, 031 374 311, 031 374 436, naja1-najdihojca@kranjski-vrtci.si 
   9 oddelkov II. starostnega obdobja,
   tel.: 04 20 19 228, 031 799 451, najdihojca@kranjski-vrtci.si

CENTRALNA KUHINJA, tel.. 04 20 19 230, najdihojcakuhinja@kranjski-vrtci.si

Vrtec in jasli Najdihojca najdemo sredi naselja Planina – v neposredni bližini OŠ Jakoba Aljaža. Vrtec je pravi “svet v malem”, njegovi prebivalci 
pa prihajajo iz zelo različnih kulturnih področij. Prav zato je za vse zaposlene izrednega pomena načelo »spoštovanje drugačnosti«. Strokovni 
delavci, ki drugačnost globoko spoštujejo, se trudijo, da bi bil vrtec za otroke okolje neprecenljivih izkušenj, kjer skupaj z odraslimi iz dneva 
v dan komunicirajo, se učijo, iščejo skupne poti, se spoznavajo, spoštujejo in se prilagajajo drug drugemu. Otroci širše okolje odkrivajo na 
sprehodih, v igralnice pa povabijo osebe, ki jih srečujejo na poti, da predstavijo svoje poklice. Lepoto slovenskega jezika otroci spoznavajo 
preko različnih literarnih del, lutkovnih predstav in dramatizacij in so redni obiskovalci Mestne knjižnice. Čeprav je v vrtcu veliko otrok, se vsi 
poznajo med seboj, saj se dnevno družijo v času proste igre, organiziranih skupnih delavnosti, na prireditvah in igri na igrišču.
Zaposleni v vrtcu so ponosni na svoje male raziskovalce, radovedneže in zagotovo najboljše inovatorje na vseh področjih. Trudijo se približati 
vsem in vsakomur, saj ni lepšega, kot srečni otroci in srečni starši.
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Enota MOJCA

Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj
Poslovalni čas: 5.45–17.00 ure

Število oddelkov: 4 oddelki I. starostnega obdobja,
   tel.: 04 20 19 215, 031 374 346, jasli-mojca@kranjski-vrtci.si 
   8 oddelkov II. starostnega obdobja,
   tel.: 04 20 19 226, 031 768 416, mojca@kranjski-vrtci.si

Enota Mojca je eden največjih vrtcev v Kranju. Je edini vrtec s telovadnico, katero redno uporabljajo, še posebno v slabem vremenu. Je prvi vrtec v Kranju, 
ki si je pridobil eko zastavo, kar pomeni, da neguje tudi eko način življenja in otroci svoje izkušnje iz vrtca prenašajo v družino. Posebnost vrtca je, da se 
v redne oddelke vključujejo otroci s posebnimi potrebami, kar obogati vsakdanje izkušnje. V skupine so integrirani ali pa prehajajo iz razvojnih oddelkov. 
Njihova prisotnost pomeni za ostale otroke pomembno izkušnjo o spoštovanju drugačnosti, sprejemajo jih kot sebi enake, s spoštovanjem in empatijo. 
Na jesenski prireditvi Bučarjada se družijo starši, otroci in strokovni delavci pri gibalnih dejavnostih in v različnih delavnicah. Preko projekta Mojčina gibalna 
abeceda v vrtcu skrbijo za razvoj gibalnih spretnosti, za ustvarjalnost na področju gibanja in za razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov.

Enota MOJCA – RAZVOJNI ODDELKI

Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj
Poslovalni čas: 6.00–16.00 ure

Število oddelkov: 5 oddelkov I. in II. starostnega obdobja,
   tel.: 04 20 19 227, 051 611 087, ro-mojca@kranjski-vrtci.si

V razvojne oddelke v enoti Mojca so vključeni otroci s posebnimi potrebami. Manjše število otrok v skupini omogoča individualni pristop do vsakega 
posameznika. Tim strokovnih delavcev (specialni pedagogi, fizioterapevt in logoped) načrtujejo strokovno delo za vsakega posameznega otroka. Nekateri 
otroci prehajajo vsaj enkrat tedensko v redne oddelke vrtca in si s tem odpirajo nove poti k socialnim izkušnjam. Senzorne izkušnje si otroci pridobivajo v 
namensko opremljeni senzorni sobi, kjer doživljajo, spoznavajo, raziskujejo in občutijo svoje telo in prostor okoli sebe. V mesecu juniju otroci v spremstvu 
strokovnih delavk letujejo v Planici. Bivanje na domačem igrišču pa popestrijo s spoznavanjem materialov in v ta namen postopoma izdelujejo čutno pot.
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Enota ČEBELICA

Planina 39, 4000 Kranj
Poslovalni čas: 6.00–16:30 ure

Število oddelkov:    3 oddelki I. starostnega obdobja
   5 oddelkov II. starostnega obdobja
   tel.: 04 20 19 236, 030 478 616, cebelica@kranjski-vrtci.si

ČEBELICA je hiša, kjer vsak dan odmevata otroški smeh in pesem. Nahaja se v bližini mesta. Z glavne ceste se vidi le del igrišča, peskovniki in igrala pa stojijo 
za vrtcem. To je vrtec, ki nudi otrokom varno, prijazno in spodbudno okolje, kjer bivajo zadovoljni, srečni, ter ustvarjalni otroci in odrasli. V njem  razvijajo 
partnerski odnos s starši in profesionalni pristop k delu. Pomagajo otroku, da naredi sam. Pustijo otroku biti otrok. Prijateljske vezi začnejo tkati s prvim 
dnem vstopa otroka v vrtec, ter jih ohranjajo skozi celotno vrtčevsko obdobje  preko različnih druženj  na ravni celotnega vrtca. Nadgrajujejo jih tudi  z 
medgeneracijskimi druženji skozi celotno šolsko leto. Sledijo novim spoznanjem, vnašajo novosti, poglabljajo znanje in ga vtkejo v življenje in delo vrtca. 
Vzgojno delo gradijo na otrokovih zmožnostih in jim omogočajo veliko prostora za igro, raziskovanje, izkustveno učenje, iskanje lastnih poti razmišljanja 
in učenja ob igri. Ravno tako skrbijo za svoje zdravje, ki ga krepijo z vsakodnevnim bivanjem na prostem v različnih vremenskih situacijah. Sodelujejo pri 
različnih športnih aktivnostih na ravni enote in  drugje (mini olimpijada, igre brez meja). V športni dvorani bližnje šole izvajajo telovadne urice, kulturo in 
umetnost otrokom približajo z različnimi lutkovnimi in igranimi predstavami  ter obiski kulturnih ustanov. S ciljem po doseganju visoke kvalitete pri delu z 
otroki  program obogatijo z letovanjem na morju, obiskom kmetije, bralno značko ter zgodnjim poučevanjem angleškega jezika.

Enota pri OŠ MATIJE ČOPA

Ulica Tuga Vidmarja 1, 4000 Kranj
Poslovalni čas: 6.15–16.15 ure

Število oddelkov:  2 oddelka II. starostnega obdobja
   tel.: 04 20 19 243, mcop@kranjski-vrtci.si

Prostori vrtca se nahajajo v OŠ Matije Čopa na Planini, kar nam omogoča uporabo šolske telovadnice, plesne dvorane ter šolskega igrišča. Tako lahko 
vsakodnevno otroku nudimo pestro izbiro gibalnih dejavnosti. V to nas povezuje projekt »Čopko se giba«. V času Čopkovih bralnih uric otroci spoznajo 
številne literarna dela domačih in tujih avtorjev. Majhnost našega vrtca nas dela posebne, saj smo kot ena velika družina. Pogosto imamo »dnevi brez vrat«, 
ki otrokom omogočajo prehajanje iz igralnice v igralnico in druženje otrok vseh skupin.
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Enota SONČEK

C. 1. maja 17, 4000 Kranj
Poslovalni čas: 6.00–16.15 ure

Število oddelkov: 1 oddelek I. starostnega obdobja od 2 let dalje
   2 oddelka II. starostnega obdobja
   tel.: 04 20 19 232, soncek@kranjski-vrtci.si

Če sprehajalec ne upočasni hoje, komajda opazi hišo, ki je skrita sredi vrta. Ustvarjalne otroške roke so jo okrasile s pisanimi ploščicami iz gline, kar je jasno 
sporočilo, da je tu vrtec. Sonček je majhen vrtec na obrobju Kranja. V bližnji okolici je staro mestno jedro s kanjonom reke Kokre. Obdan je s starimi drevesi, 
ki so lep okras in poleti nudijo hladno senco. Njihov gozdiček je pravi mali otroški raj: igrala, peskovniki, mize, ravnotežnostna pot, hišice… Vse to se skriva za 
mogočno ograjo.Vsi zaposleni se trudijo, da bi čas v vrtcu otroci preživeli čimbolj veselo in zanimivo. V ta namen organizirajo pestre dejavnosti. 
»Gibanje nas krepi in um nam bistri« je že dolgo njihov slogan. Gibalne aktivnosti se izvajajo vsakodnevno. Veliko pojejo, plešejo in ustvarjajo. Večkrat letno 
vzgojiteljice pripravijo dramske predstave za otroke. Imajo tradicionalna srečanja s starši (jesensko, decembrsko in pomladno). Tudi na dedke in babice ne 
pozabijo. Povabijo jih na skupno telovadno dopoldne in decembrsko čajanko. Včasih gredo tudi na izlet ali na ogled kulturnih prireditev. Najraje pa se igrajo 
na vrtu, ki jim nudi obilo možnosti za igro, opazovanje, raziskovanje, gibanje in druženje. Vedno pa radi rečejo: »Majhnost je naša prednost«.
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Enota ČIRČE

Smledniška ulica 136, 4000 Kranj
Poslovalni čas: 6.15–16.00 ure

Število oddelkov: 1 oddelek I. starostnega obdobja od 2 let dalje
   2 oddelka II. starostnega obdobja
   tel.: 04 20 19 234, circe@kranjski-vrtci.si

Enota posluje v prostorih Krajevne skupnosti Čirče. Otroci, zaposleni in starši živijo in delujejo skupaj kot velika družina. Medgeneracijsko druženje in 
osebnostna rast sta ena od prednostnih nalog v enoti. Radi se srečujejo s starši, babicami, dedki, pa tudi s krajani KS Čirče. Živijo s krajem in kraj z njimi. 
Narava, ki jih obdaja, jim omogoča, da živijo v duhu ekologije in raziskujejo naravne zakonitosti v okolju. Vrata igralnic imajo nenehno odprta, da ima vsak 
otrok pregled nad dogajanjem v vseh prostorih, kamor se lahko vključi. Vsakodnevne dejavnosti v oddelkih popestrijo še s ponudbo letovanj, malo bralno 
značko, obiski umetniških društev in posameznikov. Zaposleni se lahko pohvalijo z zelo dobrim sodelovanjem s starši in starimi starši in vključevanjem le 
teh v skupne akcije in projekte vrtca. Otroci, vzgojiteljice, starši in krajani ustvarjajo in skrbijo za gozdno igralnico v bližini vrtca.

Enota ČENČA

Oprešnikova ulica 4a, 4000 Kranj
Poslovalni čas: 6.30–16.00 ure

Število oddelkov: I. starostnega obdobja od 2 let dalje
   2 oddelka II. starostnega obdobja
   tel.: 04/20 19 225, cenca@kranjski-vrtci.si

Na velikem vrtu imajo otroci dovolj prostora za različne igre, raziskovanje in aktivno učenje preko vseh svojih čutil. Dvignjene gredice, otrokom nudijo 
možnost priprave zemlje za sajenje in saditev. Otroci spoznavajo različna zelišča, ki jih skupaj s strokovnimi delavci tudi uporabijo. 
 V vrtcu je tudi griček, ki je aktualen v vseh letnih časih – za sankanje in smučanje, kotaljenje, tekanje, spuščanje zmajev ... Na vrtu so  drevesa, ki nudijo 
obilo sence v vročih poletnih mesecih. Ker je vrtec majhen, so otroci in vzgojiteljice med seboj bolj povezani. Veliko se družimo med seboj, ne le na igrišču 
tudi znotraj vrtca. Vsakdanje delo je obogateno z zanimivimi in privlačnimi dejavnostmi, ki otrokom odpirajo nov svet ustvarjalnosti in idej. V to vključujemo 
glasbo, ki je z različnimi aktivnosti povezana z življenjem vrtca.  Vsako leto povabijo v svojo družbo tudi starše, babice in dedke ter ljudi z različnimi poklici, 
kar obogati njihov vsakdan. Strokovne delavke vrtca poskrbijo, da se imajo otroci v vrtcu čim lepše.
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Enota CICIBAN

Likozarjeva ulica 22, 4000 Kranj
Poslovalni čas: 6.30–16.00 ure

Število oddelkov: 2 oddelka I. starostnega obdobja
   polovični oddelek II. starostnega obdobja od 3–4 let 
   tel.: 04/20 19 244, 030 318 586, ciciban@kranjski-vrtci.si

Ob glavni cesti se za visokimi smrekami skriva rumena hiša kot iz pravljice.  V njej večino dneva preživijo mali in veliki otroci, ki vsakodnevno ustvarjajo 
otroški živ žav. Z njimi so vzgojiteljice, ki z veliko ljubezni, strokovnega znanja in potrpežljivosti skrbijo, da se otroci počutijo varne in sprejete. Povezujejo 
jih skupna druženja ob glasbi in petju, gibalnih uricah in različnih »ustvarjalnicah«. Njihovo igrišče je mali poligon za raznolike gibalne podvige, ki je lahko 
pravi izziv za male raziskovalce. Občasno v svojo hišo povabijo tudi starše in se z njimi skupaj poveselijo. Želijo si, da bi bil Ciciban za vse udeležence pravi 
družinski vrtec, v katerem vlada visok nivo medsebojnih odnosov.
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Enota JANINA

Kebetova 9, 4000 Kranj
Poslovalni čas: 6.00–17.00 ure

Število oddelkov: 3 oddelki I. starostnega obdobja
   tel.: 040 20 19 222,
   6 oddelkov II. starostnega obdobja
   tel.: 04/20 19 221, 031 768 417, janina@kranjski-vrtci.si

CENTRALNA KUHINJA: tel.: 04 20 19 223, janina.kuhinja@kranjski-vrtci.si

Enota Janina je hiša veselja, smeha, petja, raziskovanja in tudi joka, a vse to in še veliko več je življenje. Samozavestno stoji na vogalu Oldhamske in Zoisove
ulice, ponosna, da je soseda Vodovodnega stolpa, ki je znamenitost našega mesta Kranj.
Sama stavba je bila namensko grajena pritlična, tloris v obliki črke L, z osmimi prostornimi igralnicami in sanitarijami, dolgim hodnikom, ki ga s pridom
izkoristimo za različne dejavnosti. V letu 2012 je bila popolnoma prenovljena notranjost in dva igrišča. V letu 2018 pa je dobila topel plašč z energetsko 
prenovo. Nova podoba ustreza trendu sodobnega vrtca.
Hodnik je podaljšek igralnic v skupni prostor, kjer se skozi igro in dejavnosti družijo tako otroci, vzgojitelji kot starši. Enoto obdajata dve igrišči. Manjše je
namenjeno otrokom od 1-3 let s pokrito, tlakovano teraso in večje igrišče za otroke od 3-6 let s hribom, ki v vseh letnih časih otrokom nudi nešteto
gibalnih izzivov. Preko bralnega projekta BEREMO Z MAČKOM MURIJEM spodbujajo družinsko branje.
V jesenskih in spomladanskih mesecih povabijo v vrtec starše, da skupaj proslavijo prihod jeseni s kostanjevim piknikom ter janinskim vrtiljakom, v 
prazničnem času pa organizirajo praznični bazar.
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Enota ČIRA ČARA

Cesta Staneta Žagarja 6, 4000 Kranj
Poslovalni čas: 5.30–20.00 ure
Poslovalni čas popoldanskega oddeleka: 12.30 - 20.00 ure

Število oddelkov: 1 oddelek I. starostnega obdobja od 2 let dalje
   5 oddelkov II. starostnega obdobja
   1 popoldanski oddelek
   tel.: 04 20 19 233, ciracara@kranjski-vrtci.si

Kljub temu, da je vrtec v sklopu KS Center, vanj prihajajo otroci od blizu in daleč; mestni in tisti, ki so doma na podeželju. Razlog za tako pisano druščino je prav 
gotovo bližina avtobusne postaje in obratovalni čas vrtca, ki staršem, zaposlenim izven Kranja, dopušča prevzem otrok tudi po 17. uri. Osnovno potrebo po 
gibanju otroci lahko zadovoljijo kar na dveh prostranih igriščih, od katerih je eno prava oaza miru in zelenja sredi mestnega vrveža. V njem se do sitega najejo 
domačih češenj, jeseni pa se veje šibijo pod težo sliv, jabolk in hrušk. Jeseni z otroki in starimi starši organizirajo prireditev, ki jo poimenujejo “BUČARIJA«. 
Prikupni izrezljani »strahci« kar nekaj dni pritegujejo poglede mimoidočih in marsikdo si jih ogleda čisto od blizu. December je v vrtcu čas za popoldansko 
druženje in ustvarjanje. Maj je mesec za pravi mali festival, ki ga imenujejo “PIKIN DAN”. Na njem se odvijajo različne ustvarjalne in gibalne delavnice, ki 
združujejo otroke in starše. Od pomladi do jeseni skrbijo za zeliščno zelenjavni vrt in sadovnjak, pridelke pa uživajo surove in predelane. Velik poudarek 
namenjajo gibalnim dejavnostim in bivanju na prostem, zato gotovo ni naključje, da so že vrsto let del projekta “UŽIVAJMO V ZDRAVJU”.

Enota KEKEC

Cesta Kokrškega odreda 9, 4000 Kranj 
Poslovalni čas: 6.15–16.15 ure

Število oddelkov: 1 oddelek I. starostnega obdobja od 2 let dalje
   2 oddelka II. starostnega obdobja
   tel.: 04 20 19 224, kekec@kranjski-vrtci.si

Enota Kekec je stanovanjska hiša, rumene barve kot sonce. Nahaja se v mirnem okolju ob cesti, ki vodi proti Rupi. Simbol vrtca je Kekec, ki je živahen, 
vesel, razigran, vedno v gibanju sredi prelepe narave, v sožitju z ljudmi, živalmi in rastlinami. Prav taki so tudi vsi, ki vrtec obiskujejo. ŽIVIMO ZDRAVO Z 
NARAVO je prednostna naloga vrtca že več let, v okviru katerega vsako leto poteka Kekčeva tržnica s pestro izbiro zdravilnih rož, sadja, zelenjave. Veliko 
različnih aktivnosti se odvija v naravi, ki nudi možnosti raziskovanja, izkustvenega učenja, gibanja … Igrišče, ki vrtec obdaja, pa nudi številne gibalne izzive 
na številnih igralih, tlakovani in travnati površini in v pokritem peskovniku.
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Enota ŽIV ŽAV

Jernejeva cesta 14, 4000 Kranj
Poslovalni čas: 5.30–16.30 ure

Število oddelkov: 3 oddelki I. starostnega obdobja
   tel.: 04 25 19 672, , 031 768 377, zivzav@kranjski-vrtci.si 
   6 oddelkov II. starostnega obdobja
   tel.: 04 25 19 672, 04 25 19 677, 031 768 377, zivzav@kranjski-vrtci.si

Enota Živ Žav leži pod vznožjem Šmarjetne gore, obdaja jo veliko, urejeno igrišče, ki ga poleti spremenijo v igralnico na prostem, pozimi ob 
zadostni količini snega pa postane sankališče, smučišče in poligon za razne druge zimske igre. Zaposleni skrbijo za uravnoteženost vseh področij 
otrokovega razvoja in mu hkrati zagotavljajo občutek varnosti, zaželjenosti in zaščite.
Smeh in glasbo je slišati daleč naokrog, še posebno ob jesenskem in spomladanskem druženju s starši pod naslovom Veselo skozi mavrico.

Enota BIBA

Zgornje Bitnje 266, 4209 Žabnica
Poslovalni čas: 6.30–16.00 ure

Število oddelkov: 2 oddelka II. starostnega obdobja
   tel. 04 25 19 670, 030 718 055, biba.kr@kranjski-vrtci.si

Enota leži v predmestju Kranja. Sama lega stavbe otrokom omogoča bivanje in raziskovanje raznolikih 
življenjskih okolij in je iztočnica za številne pohode v naravo. Igrišče, ki obdaja vrtec, nudi veliko možnosti 
za ustvarjalne delavnice in brezskrbno igro. Že vrsto let je druženje ob pravljicah, slaščicah babic, 
mojstrovinah dedkov, čebelarskih in drugih dnevih, pravo doživetje za vse generacije. Zavedamo se, da 
je osnovni pogoj za uspešen razvoj otroka dobro počutje otroka v vrtcu in doma. Zato si prizadevamo za 
kvalitetno medsebojno sodelovanje in zaupanje. Tako bomo lažje uresničili nas skupni cilj- dobro počutje 
in uravnotežen razvoj otroka.
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Enota OSTRŽEK
Golnik 54, 4204 Golnik,
Poslovalni čas: 6.00–16.15 ure

Število oddelkov: 3 oddelki I. starostnega obdobja
   tel.: 04 25 19 679,
   3 oddelki II.starostnega obdobja
   tel.: 04 25 19 673, 031 374 239, ostrzek@kranjski-vrtci.si

Vrtec se nahaja na Golniku ob vznožju Kriške gore, ki v vseh letnih časih ponuja lep razgled. Zdravju prijazno okolje vsem skupaj nudi mnogo užitkov v naravi. 
Obnovljeno igrišče kar samo vabi k različnim gibalnim dejavnostim, v neposredni bližini vrtca pa so gozd in travniki, prepredeni s potoki in komaj opaznimi 
stezicami. Sprehodi in potepanja omogočajo otrokom sproščeno sožitje z naravo, kjer res lahko postanejo pravi mali raziskovalci. Še posebej ponosni so 
na svojo gozdno igralnico, ki jo z ljubeznijo urejajo in dopolnjujejo. V tem njihovem kotičku preživijo veliko lepih uric. Ob daljšem sprehodu do kmetije in 
čebelnjaka nad vasico pa se otroci seznanjajo z delom čebelarja, vključujejo se v delo in življenje na kmetiji, spečejo pravi domači kruh. V dogovoru s KS izvajajo 
načrtovane gibalne in športne dejavnosti v bližnji dvorani, zgledno pa je tudi sodelovanje s Prostovoljnim gasilskim društvom Golnik. Gasilci skupaj s strokovnimi 
delavkami na eno od jesenskih sobot pripravijo za otroke in starše pravo gasilsko tekmovanje, kjer si vsak udeleženec prisluži gasilsko medaljo. Enkrat letno v 
dopoldanskem času povabijo na obisk dedke in babice, ki skupaj z otroki ustvarjajo in z vnučki preživijo prijetno dopoldne. Prostori v vrtcu so namensko grajeni, 
zato ima vsaka igralnica izhod na vrt, kar še dodatno omogoča prijetnejše bivanje otrok in zaposlenih. Zagotovo pa drži, da je v Ostržku skritih še veliko lepih reči.

Enota JEŽEK
Trstenik 8, 4204 Golnik
Poslovalni čas: 6.15–16.00 ure

Število oddelkov: 1 oddelek I. starostnega obdobja od 2 let dalje
   2 oddelka II. starostnega obdobja
   tel. 04 25 19 674, jezek@kranjski-vrtci.si

Vrtec se nahaja v prostorih KS Trstenik, ob vznožju naših lepih gora in v objemu prelepih naravih travnikov in gozdov. Prostori vrtca so manjši, a zato nič manj bogati 
z idejami in dejavnostmi, ki potekajo v njih. Oddaljenost od mesta jim je v veselje, saj jim sama lokacija omogoča veliko doživetij, spoznanj in ustvarjanj v nara-vnem 
okolju. V vseh letnih časih jim narava nudi zelo pestre in raznolike dejavnosti. Ob vrtcu je tudi igrišče, ki je opremljeno z otroškimi igrali in peskovnikom, da tudi malo 
mlajši otroci kvalitetno preživljajo bivanje na prostem. Vsi, ki bivajo v vrtcu, so kot ena velika družina, saj v svoje dejavnosti zelo vključujejo tudi starše, dedke, babice 
in ostale vaščane. Zelo dobro sodelujejo s KS Trstenik, ki jim v uporabo vedno nudi večnamensko dvorano in pa z OŠ, v kateri uporabljajo telovadnico. Sodelovanje z 
OŠ popestrijo s skupnimi projekti in izmenjavo predstav in prireditev. Vrtec je hiša prijaznih in zadovoljnih ljudi … vse to v Ježku zelo drži.
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STARŠI IN VRTEC

VPIS OTROK V VRTEC
REDNI VPIS otrok za novo šolsko leto za vse programe poteka predvidoma v začetku marca. Razpis o vpisu otrok v Kranjske vrtce je objavljen v sredstvih 
javnega obveščanja, na spletni strani Kranjskih vrtcev, na oglasnih deskah enot in na spletni strani Mestne občine Kranj.

Otroke sprejemamo na podlagi oddane VLOGE ZA VPIS. Vloga se točkuje po kriterijih, ki so navedeni na vlogi. Glede na točke in prosta mesta, se otroke 
razporedi v enote, katere so starši na vlogi navedli kot želene.

Starši lahko vlogo pošljejo po pošti na Upravo Kranjskih vrtcev, Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj ali prinesejo osebno v enote Janina, Najdihojca, Mojca in Živ 
Žav v času rednega vpisa uradnih ur (ponedeljek in četrtek od 9.00 do 13.00 ure, torek in sreda od 13.00 do 16.00 ure, petek od 9.00 do 12.00 ure).

INFORMACIJE o vpisu so na voljo pri svetovalnih delavkah Kranjskih vrtcev.

O sprejemu otrok v vrtec odloča KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK na podlagi Pravilnika za sprejem otrok v Kranjske vrtce.

Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka, roku za sklenitev POGODBE, medsebojnih pravicah in obvezni predložitvi POTRDILA ZDRAVNIKA O 
ZDRAVSTVENEM STANJU OTROKA PRED VSTOPOM V VRTEC.

V primeru, če starši v 15 dneh od vročitve obvestila ne podpišejo pogodbe z vrtcem, razumemo, da so odstopili od sklenitve pogodbe, in povabimo 
naslednjega otroka po vrstnem redu s čakalnega seznama. S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.

V vrtec vpisujemo otroke tudi IZVEN REDNEGA VPISA, med šolskim letom, vendar le v enote in v oddelke, kjer so še prosta mesta. Vlogo lahko starši 
pošljejo po pošti ali jo oddajo osebno na upravi vrtca v času uradnih ur.

V začetku februarja imajo starši možnost oddati vlogo za PREMESTITEV OTROKA v drugo enoto (znotraj Kranjskih vrtcev) ali v drug vrtec. Obvestilo 
o možnosti premestitve je objavljeno na vratih igralnic, oglasnih tablah za starše in na spletni Kranjskih vrtcev. Vlogo za premestitev starši dobijo pri 
vzgojiteljicah ali na spletni strani Kranjskih vrtcev. V kolikor je oddana v roku, se premestitev izvede s septembrom novega šolskega leta.
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POGOJI, KI MORAJO BITI IZPOLNJENI, DA SE ŽE VKLJUČEN OTROK LAHKO PRERAZPOREDI V DRUG VRTEC:
• želena enota vrtca je v šolskem okolišu otrokovega stalnega oz. začasnega (velja za tujce) prebivališča. V primeru, da v šolskem okolišu otrokovega 

stalnega oz. začasnega (velja za tujce) prebivališča ni ustrezne enote, velja enako, če starši prosijo za prerazporeditev že vključenega otroka v katerikoli 
šolski okoliš, kjer je ustrezna enota,

• v vrtcu, v katerega je vključen, ima poravnane vse finančne obveznosti,
• želeni vrtec ima prosto mesto v oddelku, ki ustreza otrokovi starosti in v katerem se izvaja ustrezen program.

IZPIS OTROKA IZ VRTCA
Začasna odjava oziroma rezervacija se uveljavlja na podlagi Sklepa MO Kranj št. 602-53/2012-3-(47/09) v koledarskem letu za najmanj 30 in največ 60 
koledarskih dni (strnjeno). Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavljajo rezervacijo, kot je določeno v predpisih občine plačnice razlike do cene programa.

Če se starši odločijo za STALEN IZPIS OTROKA iz 
vrtca, morajo oddati obrazec “Stalna izpisnica” 
najmanj 14 dni pred želenim datumom izpisa. 

Obrazec dobijo v enoti, ki jo otrok obiskuje in na 
spletni strani Kranjskih vrtcev. Izpisani otrok nima 
prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec.

23
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POSTOPNO UVAJANJE OTROKA V VRTEC
V Kranjskih vrtcih se še kako zavedamo, da je vstop v vrtec, tako za otroka kot njegove starše zelo pomemben dogodek oz. prelomnica v njihovem življenju. To je 
morda prva večja, daljša ločitev starša od otroka, zato je toliko bolj pomembno, da vstop oz. uvajanje otroka v vrtec poteka postopno. Z medsebojnim sodelovanjem, 
s pripravljenostjo in empatijo strokovnega kadra ter s pripravljenostjo in razumevanjem staršev lahko ta dogodek naredimo prijetnejši in manj stresen.

Preden otrok začne obiskovati vrtec so starši vabljeni na pogovor z vzgojiteljico in ji v pogovoru povejo čim več podatkov, ki bodo v pomoč tako 
vzgojiteljici kot otroku in staršem pri prvih korakih v vrtcu:
• ali je otrok že bil v varstvu pri ljudeh, ki niso člani družine,
• kako se tolaži in uspava,
• kaj rad je, česa ne mara, česa ne sme jesti,
• kaj se najraje igra,
• kako se prilagaja na spremembe, novosti…,
• druge posebnosti in potrebe otroka, ki jih mora vzgojiteljica poznati.

Z vzgojiteljico se dogovorijo:
• kdaj in kdo bo prihajal z otrokom v skupino v času postopnega uvajanja v vrtec,
• kakšna je vloga starša, ko bo z otrokom v skupini,
• kako bo potekalo postopno uvajanje.

Staršem priporočamo:
• da otroka prvi dan ne pustijo ves čas v vrtcu,
• da si za uvajanje vzamejo nekaj dni dopusta in da so nekaj dni prisotni v vrtcu skupaj z otrokom, se vključijo v dejavnosti, ki jih izvaja in organizira 

vzgojiteljica, se z njim igrajo in so mu v oporo pri navezovanju prvih stikov,
• da v času uvajanja v življenje otroka ne vnašajo še dodatnih sprememb,
• da je otroku dovoljeno v vrtec prinesti najljubšo igračo ali kakšen drug predmet, ki ga bo spominjal na dom,
• da otrok vrtec obiskuje čim bolj redno,
• da starši držijo obljube, ki jih dajo otroku,
• da vzgojiteljico vprašajo o počutju otroka v času postopnega uvajanja in ji sporočijo vse, kar se jim zdi pomembno in bi lahko pomagalo pri čim lažjem uvajanju.
• da si vzamejo čas, so potrpežljivi, razumevajoči tako do otroka kot tudi do sebe.
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OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI

• skupna in skupinska srečanja: informativni roditeljski sestanki, oddelčni roditeljski 
sestanki, strokovna predavanja, okrogle mize na določeno temo,

• individualne oblike sodelovanja: individualni pogovori z vzgojiteljico, s pedagoginjo, 
psihologinjo, z logopedinjo, s fizioterapevtko, socialno pedagoginjo, z organizatorjem 
prehrane, organizatorko dietne prehrane in organizatorjema zdravstveno higienskega 
režima po predhodnem dogovoru, mesečni pogovori, vključevanje staršev v učno-
vzgojni proces, osebna sporočila staršem,

• neformalne oblike sodelovanja: skupne prireditve, praznovanja, ustvarjalne delavnice 
otrok, staršev in delavcev, obiski, izleti,

• informiranje staršev o programih, življenju in delu otrok v oddelkih in enotah ter o 
aktualnih vsebinah preko publikacije Kranjskih vrtcev in posameznih enot, letnih 
delovnih načrtov, pisnih sporočil pred vrati igralnic ali na panojih v garderobi, na 
hodniku, preko zgibank, s foto in video dokumentacijo, preko elektronskih medijev,

• pridobivanje informacij s strani staršev o potrebah, predlogih in pripombah preko 
ustnih ali pisnih informacij posameznih staršev, predstavnikov sveta staršev, osebnih 
pogovorov, skupnih srečanj in preko anketnih vprašalnikov.
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PRAVICE IN DOLŽNOSTI STARŠEV

Starši imajo pravico do:
• postopnega uvajanje otroka v vrtec,
• vpogleda v programe za predšolske otroke,
• informiranja o življenju in delu v vrtcu,
• sprotne izmenjave informacij in poglobljenega pogovora o otroku,
• sodelovanja in vključevanja v delo in življenje vrtca.

Dolžnosti staršev:
• upoštevanje avtonomije in strokovnosti inštitucije,
• spoštovanje dogovorov in poslovalnega časa enot,
• redno poravnavanje finančnih obveznosti,
• posredovanje točnega naslova in telefonskih številk, na katerih so vedno dosegljivi,
• osebno oddajanje in sprejem otroka od strokovnih delavcev,
• seznanjanje strokovne delavce o morebitnih zdravstvenih posebnostih otroka 
 (vročinski krči, epilepsija, diete …),
• bolnega otroka ne pripeljejo v vrtec in ga zadržijo doma, dokler ni popolnoma zdrav,
• odjavljanje otroka preko spletne aplikacije
• pravočasno prihajanje po otroka oz. seznanitev z morebitnimi težavami na poti,
• spremljanje obvestil na oglasnih deskah, E-igralnicah in spletni strani vrtca,
• preprečevanje prinašanja nevarnih igrač od doma v vrtec,
• otroka primerno oblečejo in obujejo in mu tako omogočijo varno in aktivno igro v vrtcu,
• seznanjanje strokovnih delavcev s kulturnimi in drugimi posebnostmi otroka ali družine,
• vnos hrane od doma v vrtec ni dovoljen.
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PLAČILO VRTCA, ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Starši znižano plačilo vrtca uveljavljajo na podlagi odločbe za 
znižano plačilo vrtca, ki jo izda pristojni CSD. 

Ob prvi vključitvi vsakega otroka v vrtec, se odda vloga za znižano 
plačilo vrtca na pristojni CSD. O podaljšanju pravice do znižanega 
plačila vrtca pa CSD odloča po uradni dolžnosti.

Več o tem si lahko preberete na spletni strani MDDSZ:
 http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8520/ 
in spletni strani Mestne občine Kranj 
https://www.kranj.si/KRANJ_SI,,kranj_moje_mesto,vrtci.htm

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci 
za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini 
najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77%).
Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, 
plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Do izdaje odločbe s strani pristojnega Centra za socialno delo, 
vrtec zaračuna akontacijo oskrbnine, skladno z navodili občine.
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Izdali: Kranjski vrtci, Kranj
    Izvedba: Prijatelj&Prijatelj d.o.o.

Količina: 250 izvodov

Tisto, kar se najbolj splača 
zapraviti za otroka, je vaš čas. 

(Louise Hart)

Nikoli od otroka ne zahtevajte,  
da si mora vašo ljubezen zaslužiti. 
Naj mu bo najvarnejše zatočišče.

 Medtem ko skrbimo glede tega, kaj bo z 
otrokom v prihodnosti, pozabljamo na vse 
tisto, kar se z njim dogaja v tem trenutku. 

(Stacia Tauscher)

Otroku dajte ljubezen, 
ljubezen in še ljubezen 

in zdrav razum bo prišel sam od sebe.
(Astrid Lindrgren)

Tisto, česar otrok ne dobi, 
kasneje težko podari drugim. 

(P. D. James)


