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e-pošta: vrtec.mezincek@zavodzajutri.si 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PUBLIKACIJA VRTCA 
 
 
 

“Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. 
Spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 
jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 
v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. 

A če ne prideš ne prvič, 
ne drugič do krova in pravega kova 
poskusi: vnovič in zopet in znova.” 

 
Tone Pavček 
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1. OSNOVNI PODATKI 
 
Zavod Za Jutri 
PE Zasebni vrtec Vila Mezinček 
Savska cesta 32 
4000 Kranj 
 
Spletna stran vrtca: www.vrtec-mezincek.si 
Elektronski naslov: vrtec.mezincek@zavodzajutri.si 
Mobilni telefon: 070 188 999 
 
Direktorica: Hojka Oman 
 
 

2. ORGANIZACIJA VRTCA 
Zavod Za Jutri je zasebni zavod s sedežem na naslovu Javornik 18, 4000 Kranj. 
Zasebni vrtec Vila Mezinček je poslovna enota zasebnega zavoda. 
 
Zasebni vrtec Mezinček je od 20.8.2012 vpisan v razvid vrtcev pri Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport pod zaporedno številko 180. Julija 2015 
je vrtec v razvid pod isto številko vpisan z novo odločbo zaradi selitve na drugo 
lokacijo na Savsko cesto 32 v Kranju. 
 

                                           
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAČUNOVODSTVO 
B BIRO d.o.o. 

 

DIREKTORICA 
Hojka Oman 

hojka.oman@zavodzajutri.si 

PEDAGOŠKA VODJA 
Jera Balderman 
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Organe Zasebnega vrtca Vila Mezinček predstavljajo: 

 direktorica 
 svet vrtca 
 pedagoška vodja 
 strokovni aktiv 
 svet staršev 

 

Vrtec ima eno enoto, v njej sta dve kombinirani skupini, ki se financirata na podlagi 34. 
člena Zakona o vrtcih. V vsaki skupini je največ 19 otrok starosti od 1 do 6 let. 

 
 POSLOVNI ČAS 

Poslovni čas vrtca v šolskem letu 2020/21 je od 6:30 do 16:30. 
V času počitnic, juliju in avgustu ali v času večje obolevnosti vrtec združuje obe 
skupini.  
Vrtec zagotavlja sočasnost dveh strokovnih delavk v skladu z zakonodajo od 
8:30 do 14:30. 
Vrtec je odprt 5 dni v tednu vse delovne dni v letu. V šolskem letu 2020/21 ne 
predvidevamo kolektivnih dopustov. 
 
 

 ZDRAVSTVENI IN PREHRANJEVALNI REŽIM 
 Dela in naloge kuharja: 

SOVITA PREHRANA IN STORITVE D.O.O.   
V vrtcu je razdelilna kuhinja. Zajtrke in malice pripravljajo strokovne delavke same, v 
skladu s HACCP načrtom vrtca. Redni dobavitelji hrane so Pekarna Umnik (kruh in 
pekovski izdelki), KGZ Sava (sezonsko sadje), Trgovina Krajček (sadje in zelenjava), 
Mlekarna Krepko (mleko in mlečni izdelki). 

 Dela in naloge čistilke: 
V skladu s HACCP načrtom vrtca dnevno čiščenje izvaja študentka. 
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3. PREDSTAVITEV PROGRAMOV VRTCA 
Vrtec izvaja Kurikulum za vrtce, ki ga je na 26. seji dne 18.3.1999 sprejel 
Strokovni svet Republike Slovenije.  
 

 TEMELJNE NALOGE VRTCA 
Pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin 
in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih 
sposobnosti. 
Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in 
poteka po načelih: 

 demokratičnosti, 
 pluralizma, 
 avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih, 
 enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki, 
 pravice do izbire in drugačnosti, 
 ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja. 
  

 VIZIJA VRTCA 
 Ne prodajamo mačka v žaklju. Kar se dogovorimo, to drži. 
 Dneve pogosto preživljamo na prostem - na sprehodih, na igrišču ali v mestu. 

Otroke, ki so že shodili, spodbujamo pri hoji in jim omogočamo čim več gibanja 
na svežem zraku. 

 Veliko pojemo in plešemo. Tudi tisti, ki še ne znamo hoditi. 
 Ustvarjamo, barvamo, opazujemo naravo in svoje telo.  
 Hodimo na izlete.  
 Spodbujamo samostojnost pri hranjenju, umivanju, obuvanju, oblačenju, 

navajanju na pitje iz kozarčka in ne nazadnje pri navajanju na suhost. To 
počnemo na nevsiljiv način, ki otrokom omogoča, da se zaradi spoznanja, da 
zmorejo, počutijo bolje v svoji koži in gradijo na samozavesti. 

 Učimo se prometne vzgoje - naši otroci se znajo vesti v prometu. Tega se učimo 
postopno in vztrajno skozi celo šolsko leto. 

 Dejavnosti prilagajamo otrokom. Spodbujamo jih, da  razvijajo radovednost, 
vedoželjnost in iskrivost. 

 Otroci so v vsakodnevnem stiku z vsemi strokovnimi delavkami, torej vse zelo 
dobro poznajo. S tem skušamo otroke obvarovati pred nepotrebnim stresom 
zaradi menjave igralnic in vzgojiteljic v času počitnic, kot je to običajno v javnih 
vrtcih. 

 

Ustvariti želimo pozitivno klimo, da bodo otroci vrtec sprejemali kot prijetno, 
prijazno in zanimivo izkušnjo. 

Otrokom želimo dati pozitivno in realno samopodobo, ki temelji na občutku 
sprejetosti in pripadnosti skupnosti, ki ni družina. 
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Otrokom, ki obiskujejo naš vrtec želimo nuditi edinstveno okolje za razvoj 
sposobnosti, občutka pripadnosti v enkratnem doživetju kombinirane skupine, 
kjer se otroci učijo na njim lasten način s posnemanjem odraslih in starejših otrok.  

 

 VRSTE PROGRAMOV 
 Glede na trajanje  
Vrtec izvaja celodnevni program v trajanju 10 ur dnevno.  

 Glede na starost 
Vrtec ima dve kombinirani skupini, v vsako je lahko vključenih največ 19 otrok. 

 CILJI VRTCA  
Sodobne smeri predšolske vzgoje so usmerjene k otroku in izhajajo iz različnih 
teorij njihovega razvoja. Iz tega razloga pri zastavljanju ciljev in nalog upoštevamo 
specifičnosti predšolskega otroka ter potrebne pogoje za njegov razvoj.  

 
Splošni vzgojni cilji predšolske vzgoje: 

 Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih. 
 Razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje 

v skupinah. 
 Razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega 

doživljanja in izražanja. 
 Negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter 

razvijanje neodvisnega mišljenja. 
 Spodbujanje jezikovnega razvoja in učinkovito ter ustvarjalno rabo govora. 
 Posredovanje znanj z različnih področij znanosti in vsakodnevnega življenja. 
 Spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja. 
 Razvijanje gibalnih sposobnosti in spretnosti. 
 Razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za zdravje. 

 
Cilji Kurikula za vrtce: 
 Odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke. 
 Pestra in raznovrstna ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske 

vzgoje v vrtcu, ki hkrati omogoča poglobljenosti na določenih področjih. 
 Omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko 

rutino,  oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih 
razlik (nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 
svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo). 

 Upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok. 
 Dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in 

odraslimi v vrtcu. 
 Rekonceptualizacija in reorganizacija časa, prostora in opreme v vrtcu.  
 Večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih 

delavcev. 
 Povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja 

in dela v vrtcu. 
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 Izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši. 
 
Načela Kurikula za vrtce: 

 Načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti in strokovne odgovornosti vrtca in 
strokovnih delavcev v vrtcu. 

 Načelo demokratičnosti in pluralizma. 
 Načelo enakih možnosti, omogočanja izbire in upoštevanje drugačnosti. 
 Načelo uravnoteženosti. 
 Načelo timskega načrtovanja in izvajanja vzgojnih del. 
 Načelo kritičnega vrednotenja (evalvacije, refleksije, analize). 
 Načelo aktivnega učenja. 
 Načelo ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in 

duševnega razvoja.  
 

 PREDNOSTNE NALOGE 
Prednostne naloge Zasebnega vrtca Vila Mezinček se nanašajo na izvajanje 
Kurikuluma kot nacionalnega dokumenta, ki ima svojo osnovo v analizah, 
predlogih in rešitvah, ki so uokvirjale koncept in sistem predšolske vzgoje v 
vrtcih, sprejetih načelih in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in 
izobraževanja. Program vrtca tako vsebuje cilje in načela Kurikuluma za vrtce 
ter predstavlja potek življenja in dela v vrtcu. Zajema področja gibanja, jezika, 
umetnosti, narave, matematike in družbe. Za uresničevanje le tega smo si zadali 
sledeče naloge: 
 

 Spodbudno vzgojno okolje. 
 Zagotavljanje pestre ponudbe vsebin, metod in oblik dela z otroki in starši. 
 Poglobljeni in dobri medsebojni odnosi med otroki, vzgojitelji in starši. 
 Upoštevanje načela celostnega in uravnoteženega razvoja otrok. 
 Izvajanje projekta Zdravje v vrtcu v okviru Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje. 
 
 
Naloge uresničujemo s poudarkom na: 
 
PROSTORU 

 fleksibilna organizacija prostora 
 individualizacija (intimni kotički) 
 dostopnost materiala 
 otrok kot sooblikovalec prostora 

 
ČASU 

 upoštevanje bioritma otrok 
 brez hitenja – umirjenost, tih govor z otrokom 

  
DNEVNI RUTINI (hranjenju, počitku, negi, prehodnimi dejavnostmi) 

 navajanje otrok na samostojnost 
 upoštevanje individualnih razlik 
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PODROČJIH DEJAVNOSTI 
 integracija področij 
 več svobode v pristopih 

 
Vrtec je kraj, kjer lahko otrok pridobi veliko novih znanj, izkušenj in spretnosti, 
se nauči medsebojnega sodelovanja in srečevanja z raznovrstnimi izzivi. Skupaj z 
otroki tako ustvarjamo varno, spodbudno, zdravo in prijazno okolje, kjer je vsak 
otrok opažen in sprejet. Pri vzgojnem delu raziskujemo nove poti in skušamo 
pridobiti čim več znanja. Skupaj z otroki se učimo in ustvarjamo lepši in boljši 
svet, v katerem odraščajo zadovoljni in zdravi otroci.  
 
 
 

 TEMELJNI CILJI: 
 Razvoj samostojne, ustvarjalne in moralno avtonomne osebnosti. 

 
Globalni cilji: 
GIBANJE 

 Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju. 
 Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 
 Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti. 

 
JEZIK 

 Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika. 
 Spodbujanje jezikovne zmožnosti (artikulacija, besednjak, komunikacija). 
 Jezik kot objekt igre. 

 
UMETNOST 

 Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 
 Razvijanje ustvarjalnosti (eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi – telesom, 

glasom, materiali, predmeti in instrumenti). 
 
DRUŽBA 

 Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v 
dejavnosti in vsakdanje življenje. 

 Spoznavanje samega sebe in drugih ljudi. 
 Seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja. 

 
NARAVA 

 Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti. 
 Razvijanje spoštljivega odnosa do žive in nežive narave. 
 Spoznavanje svojega telesa in zdravega načina življenja . 

 
MATEMATIKA 

 Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju. 
 Spoznavanje prostora, njegove meje, zunanjost, notranjost. 
 Spoznavanje odnosa med vzrokom in posledico. 
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 PROGRAMI ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI 
V vrtec ni vključenih otrok s posebnimi potrebami. V kolikor bi se to zgodilo, bo 
vrtec zadostil potrebnim pogojem kot jih določa veljavna zakonodaja. 

 
 OBOGATITVENI PROGRAM 

Vrtec v šolskem letu 2020/21 ponuja naslednji obogatitveni program: 
- MALI SONČEK za vse otroke, starejše od 2 let, 
- TEČAJA ROLANJA in DRSANJA za vse otroke, ki so v vrtcu zadnje leto pred 

šolo, 
- IZLET: zaključni izlet v juniju, če bo mogoč, glede na epidemiološko sliko 
- MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE: v letošnjem šolskem letu se bomo 

sodelovanju z starejšo generacijo zaradi epidemiološke slike, ki ogroža 
predvsem starejše občane, izognili, upamo pa, da bo spet mogoče v 
prihodnjem šolskem letu, 

- KOSTANJEV PIKNIK, NOVOLETNI BAZAR (izvedba obeh je odvisna od 
epidemiološke slike) 

- Projekt ZDRAVJE V VRTCU, 
- Lutkovne oziroma igrane predstave različnih izvajalcev in različnih zvrsti, 
- PLAVALNI TEČAJ v juniju za vse otroke, starejše od treh let, ki je prav tako 

odvisen od epidemiološke slike v juniju 2021. 
Strošek vseh obogatitvenih programov je vključen v ceno vrtca, vendar žal v 
celoti odvisen od epidemiološke slike in priporočil ter navodil pristojnih služb. 
Kljub temu upamo, da bo izvedljiv v čim večji meri. 

 

4. POTEK ŽIVLJENJA V VRTCU 
6:30 – 8:15 – zbiranje 
8:15 – 8:30 – priprava na zajtrk 
8:30 – 9:00 – zajtrk, sadna malica 
9:00 – 9:120 – nega, umivanje zob 
9:20 – 11:15 – dejavnosti 
11:15 – 11:30 – nega, priprava na kosilo 
11:30 – 12:15 – kosilo 
12:30 – 14:00 – počitek, po njem sledi nega (v času počitka imajo otroci, ki odhajajo 
v šolo, v pedagoški sobi organizirano pripravo na šolo) 
14:00 – 15:00 – popoldanska malica 
14:00 – 16:30 – odhod domov 
 
V primeru odsotnosti otrok morajo starši to sporočiti preko mobilnega telefona (s 
sporočilom na 070 188 999). V skladu s pravilnikom se prvi dan odsotnosti ne 
odšteva. 
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5. PRAVICE STARŠEV IN OTROK 
Vrtec deluje v skladu s temeljnimi človekovimi in svoboščinami ter Konvencijo o 
otrokovih pravicah, ki jo je sprejel Generalna skupščina Združenih narodov in jo je 
Republika Slovenija podpisala leta 1992. 

Skrbimo za otrokov optimalni razvoj na vseh področjih, ki jih obsega Kurikulum za 
vrtce, ne glede na spol, raso, poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, gmotno 
stanje... Vsi otroci so za nas enaki in vendarle edinstveni.  

Otroke vzgajamo v strpne, solidarne in odgovorne osebe z veseljem do življenja, 
raziskovanja, v spoštovanju drugih in samih sebe. 

Starši imajo pravico do: 

 spoštovanja in upoštevanja njihove primarne vloge v otrokovem življenju 
 obveščenosti o delu v vrtcu 
 poteku vzgoje njihovega otroka ter vpogleda v dokumentacijo, ki ga zadeva 
 varstva osebnih podatkov 
 sodelovanja pri načrtovanju življenja v vrtcu 
 postopnega uvajanja otroka v vrtec v dogovoru z vzgojiteljico                                 

 

6. OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA 
Obveznosti staršev do vrtca so: 

 postopno uvajanje otroka v vrtec v dogovoru z vzgojiteljico 
 da sprejmejo strokovne usmeritve vrtca 
 da se seznanijo z organiziranostjo vrtca in strokovnim kadrom 
 da s strokovnimi delavci sodelujejo v dobro otroka 
 da spoštujejo osebno integriteto strokovnih delavk vrtca 
 da z vrtcem sklenejo pogodbo o pravicah in obveznostih staršev in vrtca 
 da pravočasno vložijo vloge za subvencijo vrtca pri pristojnem Centru za 

socialno delo 
 da pravočasno poravnavajo svoj del finančnih obveznosti do vrtca 

 

7. NAČIN POVEZOVANJA IN SODELOVANJA 
V vsaki skupini se izvedeta najmanj dva roditeljska sestanka letno, po potrebi pa tudi 
tretji in četrti roditeljski sestanek. 

Pred začetkom uvajanja se starše povabi na predhodni roditeljski sestanek, ki se 
praviloma izpelje v juniju predhodnega šolskega leta, da bi uvajanje potekalo s kar 
čim manj stresa za otroke in njihove starše. 
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Vsaka vzgojiteljica ima 8 govorilnih ur letno. V letošnjem šolskem letu bodo 
potekale skupne govorilne ure za obe skupini hkrati po predhodnem razporedu, ki 
bo v prvem tednu septembra objavljen na oglasni deski in spletni strani vrtca.  

Kako bodo v šolskem letu 2020/21 potekali roditeljski sestanki in govorilne ure 
(preko spleta, na igrišču) bo strokovni aktiv odločal sproti glede na epidemiološko 
stanje in priporočila in navodila pristojnih služb. 

Poleg navedenega se izvedejo popoldanska srečanja s starši v skladu z letnim 
delovnim načrtom, če bodo možna, običajno je to kostanjev piknik jeseni, novoletni 
bazar prvi teden decembra in zaključno srečanje v mesecu maju, spet odvisno od 
navodil pristojnih služb. Vsekakor želimo in upamo, da bo načrtovane dejavnosti 
mogoče izvesti v čim večji možni meri, ne da bi s tem ogrožali zdravje prisotnih. 

V šolskem letu 2020/21 bo vrtec zaprt zaradi kolektivnega dopusta v ponedeljek, 
26.4.2021. O navedenem datumu so starši obveščeni na prvem roditeljskem sestanku 
v septembru 2020. 

 

8. VPIS  
Vpis poteka vse do zapolnitve prostih mest. Prednost pri vpisu imajo otroci, katerih 
starši so prej oddali vpisnico in prej potrebujejo vrtec. Vpis poteka celo leto. 

V primeru, da je za isti datum več kandidatov, imajo prednost tisti otroci, katerih 
sorojenci že obiskujejo naš vrtec ali se vpisujejo hkrati. 

Vrtec ima sprejet Pravilnik o sprejemu otrok, ki je dosegljiv pri upravi vrtca. 

 

9.  PLAČILO STARŠEV 
Plačilo je odvisno od plačilnega razreda, v katerega starše z odločbo razporedi 
pristojni Center za socialno delo. Cenik je objavljen na oglasni deski in spletni strani 
vrtca. Polna cena programa znaša 487 eur. 

V Kranju, september 2020  


