
Šolsko leto 2023/2024 

Z roko v roki v nov dan 



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 gredo 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 imamo že dolgo 

tradicijo. Prva oblika organiziranega 
varstva sega v leto 1947. Po svoji 

organiziranosti smo največji v Sloveniji. 
Večina objektov je namensko grajenih, 

štiri enote delujejo v nenamenskih 
objektih. 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 se 

posamezni vrtec nahaja. Skrbimo za 
čim boljšo kakovost našega dela v 

dobro otrok, staršev, lokalne skupnosti. 
Sledimo trendom in novostim na 

področju predšolske vzgoje ter le te 
vnašamo 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 četrtek: 

10.00 - 12.00

Sreda: 10.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00 

V PETEK NI URADNIH UR
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Vizija, poslanstvo, cilji poslanstva,
vrednote Kranjskih vrtcev

Vizija
V Kranjskih vrtcih otrokom omogočamo igro in učenje, staršem zaupanje in zadovoljstvo, 
zaposlenim pa možnost ustvarjalnosti in osebne rasti. Smo okolje, kjer spoštujemo sebe, 
drug drugega in se veselimo življenja.

Poslanstvo
Otroku, skupaj s starši, nudimo možnost, da razvija pozitivno samopodobo in mu 
zagotavljamo spodbudno učno okolje. Z dobrim zgledom, ljubeznijo in razumevanjem, 
s spoštovanjem in odprtostjo za drugačnost, ter ob prepoznavanju otrokovih potreb ga 
vzgajamo, učimo, varujemo in ga pripravljamo na samostojno življenje in odgovorno ravnanje.

Cilji poslanstva
V sodelovanju s starši vzgojiti samostojnega, ustvarjalnega ter čustveno in socialno zrelega 
otroka, s prebujenim občutkom pripadnosti in odgovornosti, ki z veseljem hodi v vrtec 
in se v njem dobro počuti.

Vrednote
Zaupanje, poštenost, pravičnost, spoštovanje, empatija, pedagoški optimizem, 
strpnost ter odprta, pozitivna in konstruktivna komunikacija. 
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Prednostne naloge

Izražanje 
skozi umetnost

Aktivno 
učenje skozi 

gibanje in igro

Raziskovanje 
tukaj in tam



Organiziranost 
Kranjskih vrtcev
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NEPOSREDNO DELO 
Z OTROKI OPRAVLJAJO:
• vzgojitelji-ce predšolskih otrok,
• vzgojiteljice v razvojnih oddelkih,
• pomočniki-ce vzgojiteljic predšolskih 

otrok,
• logopedinje,
• fizioterapevtki,
• delovna terapevtka,
• učiteljice za dodatno strokovno pomoč 

(specialni in rehabilatacijski, socialni in 
inkluzivni pedagogi),

• spremljevalci gibalno oviranih otrok,
• javni delavci-ke.

OSTALI DELAVCI, KI SKRBIJO ZA 
NEMOTEN POTEK DELA:

ravnateljica: Urška Kejžar 
Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj 
tel.: 04 20 19 201, 041 814 715 
mail: urska.kejzar@kranjski-vrtci.si 
  
Pomočnice ravnateljice: 
• dipl. vzg. Margareta Kutnjak, 

tel.: 04 25 19 673, 031 768 340 
mail: margareta.kutnjak@kranjski-vrtci.si  

• dipl. vzg. Maja Kirar Zver, 
tel.: 04 25 19 677, 031 768 061 
mail: maja.kirar-zver@kranjski-vrtci.si 

• dipl. vzg. Tadeja Ferlež, 
tel.: 04 20 19 226, 031 768 279 
mail: tadeja.ferlez@kranjski-vrtci.si 

• prof. def. Mateja Sušnik, 
tel.: 04 20 19 228, 031 649 083 
mail: mateja.susnik@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 delavka Teja Kuk, 
tel.: 04 20 19 212, 031 768 248,
mail: teja.kuk@kranjski-vrtci.si, 
s sedežem v enoti Mojca, Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj

• pedagoginja Tanja Vuković, 
tel.: 04 20 19 219, 040 388 480,
mail: tanja.vukovic@kranjski-vrtci.si, 
s sedežem v enoti Janina, Kebetova 9, 4000 Kranj
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Strokovna služba:
• organizatorka zdravstveno higienskega režima   

Marjeta Podpečan, 
tel.: 04 20 19 200, 051 636 040,
mail: marjeta.podpecan@kranjski-vrtci.si, 
s sedežem v enoti Mojca, Ulica Nikole Tesle 4, 4000 Kranj

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

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

• organizatorka dietne prehrane Mateja Meglič, 
tel.: 04 20 19 209, 040 388 430, 
mail: mateja.meglic@kranjski-vrtci.si, 
s sedežem v enoti Najdihojca, Ulica Nikole Tesle 4, 4000 Kranj 

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 Praća, 

tel.: 04 20 19 200, mail: dragana.praca@kranjski-vrtci.si,
• administratorka Jasmina Radončić, 

tel.: 04 20 19 218, mail: jasmina.radoncic@kranjski-vrtci.si,
• vodja področja – računovodstvo Simona Koren, 

tel.: 04 20 19 206, 030 717 333, 
mail: simona.koren@kranjski-vrtci.si,

• glavna knjigovodja Darinka Zorman, 
tel.: 04 20 19 204, mail: darinka.zorman@kranjski-vrtci.si,

• knjigovodja oskrbnin Antonija Oman, 
tel.: 04 20 19 203, mail: antonija.oman@kranjski-vrtci.si 
in Tanja Resnik, 
tel.: 04 20 19 205, mail: tanja.resnik@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,
s sedežem v enoti Janina, Kebetova 9, 4000 Kranj

 

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

 
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.

Specialna pedagoginja Mateja Sušnik, 
tel.: 031 649 083, mail: mateja.susnik@kranjski-vrtci.si 

Otroku 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 izbiri 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. 



Programi v vrtcu
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Programi se izvajajo v skladu s cilji in načeli Kurikula za vrtce. 
Življenje otrok je organizirano tako, da je vsebinsko mikavno, 
pestro in bogato. Osrednjo vlogo ima IGRA - osnovna dejavnost 
predšolskega otroka – in sicer dobra, skrbno načrtovana in 
premišljena igra, skozi katero 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 1−3 let 

ali 3−6 let,
• kombinirane oddelke - otroci v starostnem razponu 1−6 let; 

v kombinirani oddelek so vključeni otroci prvega in drugega 
starostnega obdobja

Otrokov dan v vrtcu:
• prihod v vrtec,
• jutranji prigrizek za otroke, ki v vrtec pridejo ob zgodnjih 

jutranjih urah,
• igre v majhnih skupinah in ustvarjalne dejavnosti po “kotičkih”,
• zajtrk: med 8.30 in 9.00,
• dopoldanska malica za oddelke 1–3 let in kombinirane 

oddelke: med 10.30 in 11.00,
• 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,
• počitek, umirjene dejavnosti v igralnici ali na dvorišču,
• popoldanska malica: med 15.00 in 16.00,
• 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 
dejavnosti, ki potekajo na nivoju Kranjskih vrtcev in v posameznih 
enotah:

• EKO VRTEC (v okviru Ekošole): je mednarodno uveljavljen 
program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen 
spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju 
med otroki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program. Javno 
in mednarodno priznanje za vsakoletno dobro delovanje vrtca 
na okoljskem področju  je zelena zastava,
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• ZDRAVJE V VRTCU – program promovira zdravje in je 
usmerjen v izvajanje aktivnosti, ki ohranjajo in krepijo zdravje 
v vrtčevskem okolju in izven njega. Vsako leto se za izvajanje 
programa izbere rdeča nit, ki ji sledimo skozi celo šolsko leto. 
Izvajamo ga v sodelovanju z regijskim NIJZ,

• VZGOJA ZA ZDRAVJE – Zdravstveno-vzgojno delo s starši, 
vzgojiteljicami in predšolskimi otroki poteka v obliki predavanj, 
učnih delavnic in dela v majhnih skupinah. Predvideva ga 
Pravilnik o izvajanju preventivnega zdravstvenega varstva 
na primarni ravni, na strani vzgojno izobraževalnih zavodov 
pa sodelovanje vrtcev z zdravstvenimi ustanovami omogoča 
Zakon o vrtcih. Slednji določa načela, cilje in program dela 
predšolske vzgoje, katerih pomembna rdeča nit naj bi bila 
tudi promocija zdravja in zdravstvena vzgoja. Izvajamo ga v 
sodelovanju z ZD Kranj,

• CAP delavnice - za preventivo zlorabe otrok - so namenjene 
predšolskim otrokom, katere bi želeli opozoriti na zaznavo 
zlorab (pomagaj si sam),

• ERASMUS+ projekt: “Gozd - naš vseživljenjski učitelj (ForLife: 
Forest - our lifelong teacher)” Glavni namen projekta je 
mednarodna  izmenjava izkušenj in dobrih praks na področju 
spoznavanja in učenja v in o gozdu.

• SLOVENSKE URICE – kjer preko igre otroci usvajajo osnovno 
besedišče in jezikovne zakonitosti slovenskega jezika in so 
namenjene predšolskim otrokom tujcev,

• ERASMUS + KA1 projekt, ki omogoča mobilnosti strokovnih 
delavcev v tujino, kjer pridobijo širok spekter novega 
strokovnega znanja z mednarodno noto,

• E-Twinning: vzgojiteljice se vključijo v eTwinning projekte in ob 
tem prejemajo in predajajo kvalitetne pedagoške prakse na 
mednarodni ravni. 

 
SKUPNA SREČANJA:
• v septembru Mini olimpijada v športnem centru Kranj,
• v oktobru v Tednu otroka delavnice, druženja in srečanja otrok, 

staršev in strokovnih delavcev,
• v decembru / februarju ogledi lutkovnih, glasbenih in plesnih 

predstav,
• v februarju seznanjanje otrok z različnimi umetnostnimi zvrstmi,
• v maju ogled gradu Preddvor ter tematsko – orientacijski 

pohod z naslovom Skrivnost preddvorskih štorkelj kot zaključek 
nacionalnih projektov 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. 



Enote Kranjskih vrtcev
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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
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 6.00-16.45
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 6.00-16.00
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 centralnih enotah 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 večje 
enote (Janina, Mojca, Najdihojca, Čebelica, Živ Žav, 
Ostržek) zaradi lažje organizacije dela. Združevanje je 
odvisno od načrtovanih investicijskih in vzdrževalnih 
del ter generalnega 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. 

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

Oddelki:   oddelki I. starostnega obdobja, 
  tel.: 04 20 19 229, 031 374 311, 031 374 436, email: naja1-najdihojca@kranjski-vrtci.si  
  oddelki II. starostnega obdobja, 
  tel.: 04 20 19 228, 031 799 451, email: najdihojca@kranjski-vrtci.si  
  CENTRALNA KUHINJA, 
  tel.: 04 20 19 230, email: najdihojca.kuhinja@kranjski-vrtci.si

Vrtec Najdihojca se nahaja v naselju Planina, v neposredni bližini OŠ Jakoba Aljaža. Obiskujejo ga tako najmlajši 
otroci, ki so komaj začeli raziskovati svet, kot tudi tisti, ki so v tem že pravi mojstri. Čeprav je vrtec velik, vlada v njem 
udobje domačnosti. Le ta nudi otrokom toplo in varno okolje, v katerem pridobivajo za življenje pomembne izkušnje 
ter razvijajo samostojnost.  
Igra je otrokova spontana, prijetna in ustvarjalna aktivnost. V vrtcu strokovni delavci poskrbimo, da je le ta zanimiva, 
da pritegne vedoželjne otroke k raziskovanju, preko katerega spoznavajo sebe in se učijo o okolju, ki jih obkroža. 
Veliko časa namenjamo gibanju, saj je le ta izjemnega pomena za zdrav razvoj vsakega otroka. Za to izkoristimo vse 
kotičke v neposredni bližini - gozd, kanjon reke Kokre, asfaltirana igrišča, odpravimo pa se tudi na daljše pohode, na 
katerih nahrbtnik z zdravo malico ne sme manjkati. 
Zelo radi se povezujemo in sodelujemo z ljudmi, ki otrokom nudijo bogate in zanimive izkušnje. Z veseljem se 
odzovemo povabilu reševalcev in policistov, smo aktivni obiskovalci Mestne knjižnice Kranj, svoja umetniška dela 
mesečno razstavljamo v trgovskem centru, telovadimo v športni dvorani OŠ J. Aljaža in se družimo z upokojenci na 
vadbeni uri, v vrtcu pa gostimo tudi lutkarje, kinologe… 
Do staršev gojimo vse spoštovanje. Smo odprti in vedno pripravljeni sodelovati, ko gre za otrokov interes. Zavedamo 
se, da prihajajo otroci iz različnih okolij, zato je prav sprejemanje drugačnosti za nas izrednega pomena. Nikoli pa ne 
pozabimo tudi na individualnost vsakega posameznika. 
V našem vrtcu je dobrodošel vsak mali radovednež. Ker pa je vzgoja v prvih letih pomembna za otrokov zdrav razvoj, 
najpomembnejši pri tem pa ste prav vi, spoštovani starši, vas vabimo, da skupaj ustvarimo neprecenljive trenutke, ki 
bodo pustili dragocen pečat in prijetne spomine na vrtčevske dni. 

Enota NAJDIHOJCA
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Zgornje Bitnje  266
Poslovalni čas 6.00 – 16.00

Oddelki:   oddelki I. in II. starostnega obdobja,  
  tel.: 04 25 19 670, 030 718 055, email: biba.kr@kranjski-vrtci.si  

Vrtec BIBA leži v predmestju Kranja, kar nam omogoča bivanje, raziskovanje in uživanje v 
raznolikih življenjskih okoljih. Naše igrišče nudi obilo možnosti za ustvarjalne delavnice in 
brezskrbno igro. V našem vrtcu prevladuje metoda igre, saj se otrok na ta način najbolje uči. 
Igro dopolnjujemo z drugimi dejavnimi metodami, ki omogočajo razvojno procesni pristop k 
učenju. Vsakemu otroku nudimo možnost veselega in sproščenega odraščanja, starše in stare 
starše pa vabimo, da se nam čim večkrat pridružijo. 
Veliko delamo na povezovanju vseh otrok enote - z dnevi odprtih vrat igralnic, predstavami, 
ki jih pripravimo vzgojiteljice, športnimi dnevi na igrišču oziroma v novi telovadnici, skupno 
zaključno prireditvijo in še s čim. 
Pri izvedbi programa si prizadevamo, da je življenje otrok v vrtcu vsebinsko bogato, pestro in 
mikavno. Pri tem se prilagajamo razvojnim potrebam otrok in njihovim interesom. Vključeni 
smo v večje projekte, s katerimi spodbujamo otroke k ekološkemu razmišljanju (EKO projekt), 
jih ozaveščamo o varnosti v prometu (Pasavček), spodbujamo branje (Bralna značka), 
gibanje (projekt Mali sonček), pripravo na šolo (Cici vesela šola). Radi smo dobrodelni in 
organiziramo zbiralne akcije oblačil (za npr. Rdeči križ), vključujemo se tudi v druge dobrodelne 
akcije (zbiranje voščilnic za starostnike po Sloveniji, …) in na splošno zaposleni spodbujamo 
otroke k strpnosti in sprejemanju drug drugega. Vsako leto se veselimo tudi Tradicionalnega 
slovenskega zajtrka, praznovanja Tedna otroka, Mini Olimpijade na stadionu, obiska dedka 
Mraza, skupnega pustovanja, letovanja za predšolske otroke, … 
Tu smo za vas, ker menimo, da smo pomembni in potrebni in ker želimo dopolniti in obogatiti 
življenje vaših otrok, ki ste nam jih zaupali. V veselje nam je, da smo lahko vaša »podaljšana 
roka« in da skupaj stremimo k čim bolj kvalitetni vzgoji vašega otroka. 

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

Oddelki:   oddelki I. in II. starostnega obdobja,  
  tel.: 04 20 19 215, 031 374 346, 031 768 416, email: mojca@kranjski-vrtci.si
  PRIPRAVLJALNA KUHINJA, 
  tel.: 04 20 19 231, email: mojca.kuhinja@kranjski-vrtci.si     

Vrtec Mojca se nahaja v naselju Planina, ki je v sredini blokovskega naselja. V vrtec so vključeni otroci I. in 
II. starostnega obdobja, ki prihajajo iz različnih kulturnih okolij, kar nam prinaša nove izkušnje, izzive ter 
najrazličnejše znanje. 
Vrtec Mojca je poseben, saj ima svojo telovadnico, v vrtcu pa se nahajajo tudi razvojni oddelki. Telovadnica nam 
omogoča izvajanje različnih gibalnih dejavnosti, ki so pomembne za otrokov nadaljnji razvoj. Vrtec in razvojni 
oddelki sodelujejo pri prehajanju otrok s posebnimi potrebami, ki se tedensko vključujejo v redne  oddelke. Ob 
tem vnašajo pomembna spoznanja o spoštovanju drugačnosti in pozitivno vplivajo na utrip in življenje vrtca. 
V vrtcu Mojca dajemo poudarek na sodelovanju s starši, saj večkrat letno pripravimo različna srečanja za starše 
in otroke. Največji poudarek damo na tradicionalni Novoletni bazar, kjer otroci in strokovne delavke pripravimo 
različne izdelke, darila ob novem letu. Izdelke starši skupaj z otroki izberejo ter s svojimi prostovoljnimi prispevki 
omogočijo zaključni izlet predšolskih skupin. 
V vrtcu Mojca smo vključeni v več projektov: Eko vrtec, Pasavec, Zdravje v vrtcu, v projekte eTwinning, ki so del 
mednarodnega sodelovanja Erasmus+. 

Enota MOJCA

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

Oddelki:   6 oddelkov I. in II. starostnega obdobja,
  tel.: 04 20 19 227, 051 611 087, email: ro-mojca@kranjski-vrtci.si    

V oddelke s prilagojenim programom v enoti Mojca so vključeni otroci s posebnimi potrebami. 
Manjše število otrok v skupini omogoča individualni pristop do vsakega posameznika. Tim 
strokovnih delavcev (vzgojitelji v razvojnem oddelku, fizioterapevtki, logoped in delovni terapevt) 
načrtujemo strokovno delo za vsakega posameznega otroka. 
Nekateri otroci prehajajo vsaj enkrat tedensko v večinske 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 popestrimo s 
spoznavanjem materialov in v ta namen postopoma izdelujemo čutno pot. 

PRILAGOJENI PROGRAM
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Planina 39, 4000 Kranj
Poslovalni čas: 6.00 – 16.30

Oddelki:   oddelki I. in II. starostnega obdobja 
  tel.: 04 20 19 236, 04 20 19 220 in 04 25 19 675, 030 478 616, email: cebelica@kranjski-vrtci.si 

Čebelica je hiša, kjer vsak dan odmeva otroški smeh. Zgradili smo jo z odprtostjo, prijaznostjo in radostjo. To hišo 
obiskujejo otroci od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Nahaja se v bližini mesta. Z glavne ceste se vidi le del 
našega igrišča, peskovniki in igrala pa stojijo na igrišču za vrtcem.  
Prijateljske vezi začnemo tkati s prvim dnem vstopa otroka v vrtec ter jih ohranjamo skozi celotno vrtčevsko obdobje. 
Slednje izvajamo preko različnih dejavnosti in druženj celotnega vrtca. Tako imajo vsi otroci možnost, da se spoznajo 
med seboj. Prijateljske vezi pa nadgrajujemo tudi z različnimi druženji v širšem okolju. Razstavljamo izdelke v bližnjih 
trgovskih centrih, nastopamo in obiščemo starejše krajane v Domu upokojencev. 
Otroški duh krepimo z vsakodnevnim bivanjem na prostem, pri čemer nas vreme ne ovira. Sodelujemo pri različnih 
športnih aktivnostih, ki so včasih tudi tekmovalnega duha (mini olimpijada, množični tek na 100 metrov, tek za 
zdravje). V povezovanju z bližnjo osnovno šolo izvajamo telovadne urice v športni dvorani.  
Kulturo in umetnost otrokom približamo z različnimi lutkovnimi in igranimi predstavami ter obiski kulturnih ustanov. 
Organizirano imamo dramsko skupino staršev, ki letno pripravi kar dve predstavi za otroke. S starši se družimo še na 
kostanjevem pikniku, novoletni čajanki, igrah brez meja in planinskih izletih. Včasih v vrtec povabimo tudi babice in 
dedke. Z njimi se družimo ob različnih dejavnostih in na različnih prireditvah. 
Trudimo se, da se vsak VAŠ ≈ NAŠ otrok v vrtcu počuti sprejetega, varnega in slišanega.

Enota ČEBELICA
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Cesta 1. maja 17, 4000 Kranj
Poslovalni čas: 6.00 – 16.15

Oddelki:   oddelki I. (od 2 let dalje) in II. starostnega obdobja 
  tel.: 04 20 19 232, 030 463 789, email: 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 trudimo, da bi čas v vrtcu otroci preživeli čim bolj veselo in zanimivo. V ta 
namen organiziramo pestre dejavnosti. 
»Gibanje nas krepi in um nam bistri« je že dolgo naš slogan. Gibalne aktivnosti 
se izvajajo vsakodnevno. Veliko pojemo, plešemo in ustvarjamo. Večkrat letno 
vzgojiteljice pripravimo dramske predstave za otroke. Imamo tradicionalna srečanja 
s starši (jesensko, decembrsko in pomladno). Tudi na dedke in babice ne pozabimo. 
Povabimo jih na skupno telovadno dopoldne in decembrsko čajanko. Včasih gremo 
tudi na izlet ali na ogled kulturnih prireditev. Najraje pa se igramo na vrtu, ki nam nudi 
obilo možnosti za igro, opazovanje, raziskovanje, gibanje in druženje. Vedno pa radi 
rečemo: »Majhnost je naša prednost«. 

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

Oddelki:   oddelki I. in II. starostnega obdobja  
  tel.: 04 20 19 234, 030 463 762, email: circe@kranjski-vrtci.si 

Enota Čirče je majhen vrtec, ki leži blizu gozda. Narava, ki ga obdaja, otrokom in zaposlenim omogoča, da 
živimo v duhu ekologije in raziskujemo naravne zakonitosti v okolju. V vročih delih leta nam gozd nudi hladno 
zavetje, kamor radi zahajamo in v katerem ustvarjajmo igralne kotičke, hkrati pa se trudimo, da ohranjamo 
naravo in je ne spreminjamo. Otroci, zaposleni in starši živimo in delujemo skupaj kot velika družina. V 
popoldanskem času se radi družimo in sodelujemo. Srečujemo se na gibalnem srečanju z delavnicami in 
izdelujemo ekološko obarvana darilca za decembrsko obdarovanje najmlajših. Pred prihodom poletja se 
skupaj odpravimo na orientacijski pohod ali pa pripravimo zaključno srečanje na igrišču. Ob veselih petkih 
imamo vrata igralnic in pravljične sobe odprta, da ima vsak otrok pregled nad dogajanjem v vseh prostorih, 
kamor se lahko vključi. Vsakodnevne dejavnosti v oddelkih popestrimo še s ponudbo letovanj, malo bralno 
značko, obiski umetniških društev in posameznikov. 

Enota ČIRČE

Oprešnikova ulica 4a, 4000 Kranj
Poslovalni čas: 6.30 – 16.15

Oddelki:   oddelki I. (od 2 let dalje) in II. starostnega obdobja 
  tel.: 04 20 19 225, email: 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 uporabimo. 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, smo otroci in vzgojiteljice med seboj bolj povezani. 
Veliko se družimo med seboj, ne le na igrišču, ampak 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 aktivnostmi povezana z življenjem vrtca. Vsako leto povabimo v svojo družbo 
tudi starše, babice in dedke ter ljudi z različnimi poklici, kar obogati naš vsakdan. Strokovne delavke vrtca 
poskrbimo, da se imajo otroci v vrtcu čim lepše.  

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

Oddelki:   oddelki I. starostnega obdobja in 
  polovični oddelek II. starostnega obdobja 
  (otroci 3–4 let) 
  tel.: 04 20 19 244, 030 318 586, 
  email: 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 smo vzgojiteljice, ki z veliko ljubezni, 
strokovnega znanja in potrpežljivosti skrbimo, da se otroci počutijo 
varne in sprejete. Povezujejo nas skupna druženja ob glasbi in petju, 
gibalnih uricah in različnih »ustvarjalnicah«. Naše igrišče je mali poligon 
za raznolike gibalne podvige, ki je lahko pravi izziv za male raziskovalce. 
Občasno v svojo hišo povabimo tudi starše in se z njimi skupaj 
poveselimo. Želimo si, da bi bil Ciciban za vse udeležence pravi družinski 
vrtec, v katerem vlada visok nivo medsebojnih odnosov. 

Enota CICIBAN
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Kebetova 9, 4000 Kranj
Poslovalni čas: 6.00 – 16.45

Oddelki:   oddelki I. in II. starostnega obdobja 
  tel.: 04 20 19 222, 04 2019 221, 031 768 417, 
  email: janina@kranjski-vrtci.si  
  CENTRALNA KUHINJA: 
  tel.: 04 20 19 223, email: janina.kuhinja@kranjski-vrtci.si

Enota Janina je hiša veselja, smeha, petja, raziskovanja in tudi joka; 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 pritlično, s tlorisom v obliki črke L, z osmimi prostornimi 
igralnicami in sanitarijami ter dolgim hodnikom, ki ga s pridom izkoristimo za različne dejavnosti. 
V letu 2012 je bila popolnoma prenovljena notranjost in dve igrišči. V letu 2018 pa je stavba 
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 do tretjega leta s 
pokrito, tlakovano teraso, večje igrišče pa otrokom od tretjega do šestega leta s hribom, ki v vseh 
letnih časih otrokom nudi nešteto gibalnih izzivov. Preko bralnega projekta BEREMO Z MAČKOM 
MURIJEM spodbujamo družinsko branje.  
V jesenskih in spomladanskih mesecih povabimo v vrtec starše, da skupaj proslavimo prihod 
jeseni s kostanjevim piknikom ter pomlad z Janinskim vrtiljakom, v prazničnem času pa 
organiziramo praznični bazar. 

  

Enota JANINA
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Cesta Staneta Žagarja 6, 4000 Kranj
Poslovalni čas: 5.30 – 20.00
Poslovalni čas popoldanskega oddelka: 12.30 – 20.00

Oddelki:   oddelki I. (od 2 let dalje) in II. starostnega obdobja 
  in IZMENSKI ODDELEK  
  tel.: 04 20 19 233, email: 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 19. 
uri. Osnovno potrebo po gibanju otroci lahko zadovoljijo kar na treh prostranih igriščih, od katerih 
je eno prava oaza miru in zelenja sredi mestnega vrveža. V njem se do sitega najedo domačih 
češenj, jeseni pa se veje šibijo pod težo sliv, jabolk in hrušk. Staro sadno drevje pa nudi odlično 
zaščito pred žgočim poletnim soncem. 
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«.  
Ob različnih tradicionalnih prireditvah, ki potekajo preko celega leta, se ves čas dogaja veliko 
zanimivega. Eden najbolj odmevnih dogodkov je pravi mali festival, ki ga imenujejo »PIKIN DAN«. 
Na njem se odvijajo različne ustvarjalne in gibalne delavnice, ki združujejo otroke in starše. 
Mesto Kranj in njegovi naravni kotički nudijo možnost za različne kulturne, družbene in 
raziskovalne dejavnosti. 
  

Enota ČIRA ČARA
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Cesta Kokrškega odreda 9, 4000 Kranj 
Poslovalni čas: 6.15 – 16.15

Oddelki:   oddelki I. (od 2 let dalje) in II. starostnega obdobja 
  tel.: 04 20 19 224, 030 463 790, email: kekec@kranjski-vrtci.si  

Vrtec Kekec se nahaja v mirnem okolju ob cesti, ki vodi proti Rupi. V bližini imamo travnike, polja, gozd in reko 
Kokro, ki nam omogočajo, da preživimo veliko časa v naravi v vseh letnih časih, saj je tudi naš cilj ŽIVIMO ZDRAVO 
Z NARAVO V VSEH LETNIH ČASIH.  Otrokom nudimo veliko možnosti za opazovanje, raziskovanje in aktivno 
učenje skozi lastno izkušnjo.  
Za naš simbol vrtca smo izbrali Kekca, ki je živahen, vesel, razigran, pogumen, vedno v gibanju sredi prelepe narave 
v sožitju z ljudmi, živalmi in rastlinami. Prav taki smo tudi mi. S Kekcem spoznavamo tudi delček SLOVENSKEGA 
LJUDSKEGA IZROČILA preko otroških ljudskih plesov, pesmi, glasbe in literature. Blizu imamo mesto, zato se 
večkrat odpravimo do mestnega jedra, si ogledamo kulturne ustanove, obiščemo knjižnico, tržnico… 
V naš vrtec radi povabimo tudi starše, da nam predstavijo svoj poklic, hobi, šport. S starši se radi družimo na raznih 
neformalnih srečanjih, kot so Kekčev dan – igre brez meja, razne delavnice, zaključni nastopi otrok. Skupaj gremo 
tudi na kakšen pohod, kjer se lahko bolje spoznamo hkrati pa krepimo 
naše zdravje in dobro počutje. 

Enota KEKEC

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

Oddelki:   oddelki I. in II. starostnega obdobja 
  tel.: 04 25 19 672, 04 25 19 677 , 031 768 377, 
  email: zivzav@kranjski-vrtci.si  
  PRIPRAVLJALNA KUHINJA, 
  tel.: 04 25 19 671, email: zivzav.kuhinja@kranjski-vrtci.si 

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

Enota ŽIV ŽAV 
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Golnik 54, 4204 Golnik
Poslovalni čas: 6.00 – 16.15

Oddelki:   oddelki I. in II. starostnega obdobja,  
  tel.: 04 25 19 679, 04 25 19 673, 031 374 239, email: ostrzek@kranjski-vrtci.si 
  CENTRALNA KUHINJA, 
  tel.: 04 25 19 676, email: ostrzek.kuhinja@kranjski-vrtci.si

Vrtec se nahaja na Golniku, na sončni legi in ob vznožju Kriške gore. Sprva je bil vrtec namenjen otrokom zaposlenih 
v kliniki Golnik, s časom pa so se potrebe razširile tudi po drugih krajih. 
V vrtcu je čutiti domačnost glede na velikost in povezanost med otroki ter zaposlenimi. Skupaj imamo tri oddelke 
prvega starostnega obdobja, kjer so otroci od dopolnjenih enajst mesecev do treh let ter tri oddelke drugega 
starostnega obdobja, kjer so otroci od tretjega do šestega leta. Jaslične in vrtčevske oddelke med seboj loči in 
hkrati povezuje ozek hodnik v obliki črke L. Vse sobe imajo možnost izhoda na igrišče ali teraso. Pokrite terase nam 
v uvajalnem mesecu in v času deževnih dni pridejo še kako prav, da se razgibamo in preizkusimo svoje gibalne 
spretnosti z ovirami. 
Razgibano igrišče nudi otrokom možnost gibalnega vsestranskega razvoja in krepitev vezi med otroško igro. Pozimi 
nam hrib služi kot sankališče ter možnost kotaljenja in valjanja po snegu. 
Obdaja nas čudovita narava, ki nas vsakodnevno vabi na raziskovanje. Le korak stran imamo ogromno gozdne 
površine, kjer z naravnimi materiali spodbujamo ustvarjalnost otrok. V okolici se nahaja Pot treh zvonov, katero 
v manjši meri prehodimo in raziskujemo. V bližini se nahaja pristajališče padalcev iz Kriške gore, katero večkrat 
obiščemo. 
Druženje s starši popestrimo s pohodom v Tamar, pohodom z lučkami, športnimi igrami na igrišču, v sodelovanju z 
gasilci Golnik pa se preizkusimo v gasilskih igrah. Pozitivna naravnanost ter odprta komunikacija strokovnih delavk 
se kaže v zadovoljnih starših kot tudi otrok, ki z veseljem prihajajo v vrtec in spletajo prijateljske vezi. 

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

Oddelki:   oddelki I. (od 2 let dalje) in II. starostnega obdobja
  tel.: 04 25 19 674, email: jezek@kranjski-vrtci.si    

Na vasi pod gorami,
korak za korakom,
rišemo mavrico nad nami.

Prednost našega vrtca je zagotovo bogata narava, ki nas obdaja. Vsakodnevno poskrbimo, 
da se otroci gibajo na svežem zraku. Posebnost naše enote je gozdna igralnica, ki je nastala v 
sodelovanju s starši februarja 2022. Ta nas še dodatno povezuje z naravo in okoljem, prinaša 
nam obilo radosti ob igri pa tudi na delovnih akcijah, kjer se zberemo strokovne delavke, otroci, 
starši, dedki, babice ...
Strokovne delavke vrtca poskrbimo, da se v okviru našega Ježkovega abonmaja najmanj enkrat 
mesečno prelevimo v drug lik in vsem trem skupinam zaigramo gledališko predstavo, družijo pa 
nas tudi druge umetniške, gibalne in naravoslovne dejavnosti. 
Radi sodelujemo z OŠ Simona Jenka Trstenik, prostovoljnim gasilskim društvom Trstenik, 
Čebelarsko zvezo Gorenjske in krajevno skupnostjo, ki nam omogoča, da vsa večja srečanja 
in gledališke predstave izpeljemo čez cesto vrtca v njihovih kulturnih prostorih. Odprti smo 
za sodelovanje z različnimi zunanjimi institucijami pa tudi za sodelovanje s starši, ki nam radi 
predstavijo svoje poklice, hobije, ali nas preprosto povabijo domov na ogled kmetije, živali itd. 
V popoldanskem času se radi družimo in sodelujemo s starši. Posebnost naše enote je tudi 
teater za starše. Predstave so prava poslastica, bučni aplavz, smeh in dobra volja ob koncu pa 
govorijo, da si takšnih kulturnih druženj želimo tudi v prihodnje.
Naša vizija je, da se med seboj povezujemo, sodelujemo, poslušamo, gradimo spoštljiv odnos 
drug do drugega in spodbujamo ustvarjalnost, kritično mišljenje in predvsem razumemo 
drugačnost ter potrebe vsakega posameznika. V vrtcu Ježek nam največ pomenita zadovoljstvo 
in zaupanje otrok ter staršev. Cenimo in učimo iskrenost. Objemi otrok in njihovi nasmehi, 
razigranost ter navihanost pa so zagotovo tudi naše merilo za osebno zadovoljstvo in 
motivacija, da delamo v dobro njihovega počutja in razvoja na vseh ravneh.

Enota JEŽEK 
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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  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. Ostali možni načini oddaje 
vloge bodo objavljeni naknadno v najavi rednega vpisa.

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 (iz potrdila 
mora biti razvidno, da je bil otrok cepljen proti ošpicam, 
mumpsu in rdečkam, razen če to ni bilo mogoče iz 
medicinskih razlogov).

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 in ni nobenega čakajočega iz Centralnega 
čakalnega seznama. Vlogo lahko starši pošljejo po pošti ali 
jo oddajo osebno na upravi vrtca v času uradnih ur. 
Predvidoma konec januarja ali v začetku februarja imajo 
starši možnost oddati vlogo za PRERAZPOREDITEV 
OTROKA v drugo enoto (znotraj Kranjskih vrtcev) ali v drug 
vrtec v MO Kranj, za novo šolsko leto Obvestilo o možnosti 
premestitve je objavljeno na spletni strani Kranjskih vrtcev, 
v vseh enotah vrtca, preko e-igralnic, web opomnik ... 
Vlogo za premestitev starši lahko dobijo na spletni strani 
Kranjskih vrtcev in v vseh enotah. V kolikor je oddana v roku 
in uspešno rešena, 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. 

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 povedo 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 vzgojitelj 

poznati. 
 
Z vzgojiteljem 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.  
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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. 

Oblike sodelovanja s starši
• skupna in skupinska srečanja: informativni roditeljski 

sestanki, oddelčni roditeljski sestanki, strokovna 
predavanja,

• individualne oblike sodelovanja: individualni pogovori z 
vzgojiteljico, s pedagoginjo, psihologinjo, z logopedinjo, 
s fizioterapevtko, izvajalko dodatne strokovne pomoči, 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 uvajanja 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 institucije, 
• 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 strokovnih delavcev z morebitnimi 

zdravstvenimi posebnostmi 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, 

• prinašanje hrane od doma v vrtec ni dovoljeno. 
 
 
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. 



www.kranjski-vrtci.si   

Otroku dajte ljubezen, 

ljubezen in še ljubezen in 

zdrav razum bo prišel   

sam od sebe.

(Astrid Lindrgren)


