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Vzgoja ni priprava  
na življenje;  
vzgoja je življenje. 
John Dewey



Dragi starši,
ponosni smo na vas in nas, da smo se v težkem obdobju epidemije 
uspeli radostiti v našem vrtcu in se posvečati drug drugemu. Zdaj 
vemo, da bomo z vsemi previdnostnimi ukrepi živeli še nekaj 
časa. To nas ne odvezuje od naše vizije, v kateri se obvezujemo, da 
bomo z lastnim zgledom, umirjenostjo in varnim okoljem skrbeli 
za naše malčke na vseh ravneh. Dnevno jih bomo postavljali pred 
nove izzive, da bodo aktivni, radovedni ter ustvarjalni. Spodbujali 
bomo medsebojno sodelovanje in krepili zdrave življenjske 
navade.
Za vaše želje in predloge bomo hvaležni, saj smo le v sodelovanju 
in medsebojnem spoštovanju dragocen zgled našim dragim 
malčkom. 

Direktorica Vesna Potecin

Zasebni zavod mali mehurčki



Kdo smo?

Mi smo …  
vrtec Mali Mehurčki, zasebni zavod  
na Krpanovi 13 v Kopru.

V letošnjem letu imamo dva (2) oddelka:

 1–3 let, 14 otrok
 3–6 let, 20 otrok



Kolektiv:

Direktorica:  
Vesna Potecin
Pedagoški vodja:  
Danica Vuga
Dipl. vzg.:  
Sara Faganel in 
Melita Štular
Vzgojiteljici:  
Darja Kenda in  
Vanja Lovišček



Informacije:

Zasebni zavod 
Mali Mehurčki
Krpanova 13, 6000 Koper
tel: 041 612 377
gsm: 031 380 800
e-pošta: info@mehurcki.si
www.mehurcki.si
www.facebook.com/mehurcki

Poslovalni čas:

Vrtec je odprt  
vsak delavnik  
od 6.30 do 16.30. 



Dnevni red našega vrtca:

6.30 – 8.30 Sprejem otrok, igra po želji otroka, 
dejavnosti po kotičkih

8.30 – 9.00 Zajtrk

9.00 – 11.00 Program in dejavnosti, malica

11.00 – 12.00 Bivanje na prostem

12.00 – 13.00 Kosilo

13.00 – 14.30 Počitek in umirjene dejavnosti

14.30 – 16.30 Igra po izbiri, malica



Kaj se pri nas dogaja?

Naš vrtec je zasebni vrtec. Pri nas izvajamo 
programe na podlagi Kurikuluma za vrtce, 
potrjenega s strani MIZŠ (ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport). Delo 
poteka v slovenskem jeziku, izvajajo ga 
diplomirane vzgojiteljice v sodelovanju s 
pomočnicama vzgojiteljic. Za sproščeno, 
vedro in mladostno zagnanost poskrbijo še 
študentke predšolske vzgoje, katerim nudimo opravljanje 
kakovostne prakse.

V letošnjem letu bomo otrokom znova ponudili obogatitvene 
dejavnosti.

Dopoldneve bodo popestrile ANGLEŠKE URICE (uvajanje 
angleškega jezika preko igre), ČAROBNI SVET LUTK, 
MEDITACIJSKA JOGA (našim najmlajšim bomo nudili prijetne 
občutke sproščanja in umirjanja) ter PLES.  

Popoldneve bomo izkoristili za PRAVLJIČNI KOTIČEK (uživanje 
in ustvarjanje ob umetniški besedi), POHODNIŠTVO (skupaj s starši 
bomo spoznali lepote narave v bližnji in daljni okolici) in LIKOVNE 
DELAVNICE, ki bodo otrokom nudile sredstva, čas in prostor za 
ustvarjanje. 



Projekti:

pasavček (prometna vzgoja)

mali sonček (športna vzgoja)

ekologija (recikliranje in 
varčevanje z energenti)

zdrav vrtec - (zdrava 
prehrana, skrb za higieno, gibanje, 
zobozdravstvena preventiva)



Sodelovanje z 
okoljem:

Vrtec je odprt širšemu in 
ožjemu okolju. Uspešno 
sodelujemo z Univerzo 
na primorskem in z 
Ljudsko univerzo in 
sicer tako da jim 
omogočamo opravljanje 
prakse v naših 
oddelkih. Razvito 
imamo bogato sodelovanje s 
sosednjimi vrtci, z osrednjo koprsko knjižnico, s čebelarskim 
društvom, z Rdečim križem, z Marjetico Koper, s Potapljaškim 
društvom PLK Koper, z NIJZ (nacionalni inštitut za varovanje 
zdravja) z gasilsko brigado Koper, z MOK ter z Luko Koper.



Kakšna je hrana v našem vrtcu?
Naši obroki so zdravi, pestri in privlačni. Kosila naročamo 
iz Vrtca Koper, zajtrke pripravljamo sami in pri tem strogo 
upoštevamo priporočila prehranskih strokovnjakov o neoporečni, 
sveži in uravnoteženi ponudbi. Malice so s sezonskim sadjem. 

Otroke privajamo na 
nove okuse, omogočamo 
tudi dietno hrano. Za 
žejo imamo na voljo 
vodo ter nesladkan  
čaj in sicer ves čas 
bivanja v vrtcu. 

Tudi pri praznovanju 
rojstnih dni upoštevamo 
načela zdrave prehrane 
in jih praznujemo s 
sadjem.



Kako skrbimo za varnost v našem vrtcu?
 5 V naš vrtec vstopamo skozi glavni vhod, ki je odprt do 

devete (9) ure, nato vrata zaklenemo! Po tej uri pozvonite na 
domofon.

 5 Za vsakega, novosprejetega otroka, zahtevamo zdravniško 
potrdilo, da se sme vključiti v vrtec. V primeru, ko zboli v 
vrtcu ga morajo starši čimprej odpeljati iz skupine. Če ima 
otrok nalezljivo bolezen, nas prosim obvestite.

 5  Prav tako pričakujemo od staršev, da bo otrok prihajal urejen 
in primerno oblečen v vrtec. 

 5 Starši morajo otroka izročiti vzgojiteljici, pri tem jo tudi na 
kratko seznanijo s potrebnimi informacijami. 

 5 Po zakonu o varnosti cestnega prometa morajo imeti vsi 
otroci pri prihodu in odhodu iz vrtca spremstvo odrasle 
osebe. V primeru, da ga v vrtec hodijo iskat druge osebe, 
morajo imeti pisna pooblastila s strani staršev.

 5 Otroci ne smejo prinašati v 
vrtec nevarnih predmetov, 
nakita ali hrane.

 5 Starši poskrbijo, da ima otrok 
na svojem znaku rezervna 
oblačila, plenice.

 5 Starši uredijo sami nezgodno 
zavarovanje, neposredno z 
zavarovalnico po svoji izbiri.





Kako sodelujemo s starši?
Splošne informacije in skupne dogovore uresničujemo na 
roditeljskih sestankih oddelka, najmanj 2x letno. 

O posameznem otroku se pogovarjamo na govorilnih urah in sicer 
3. torek in 3. četrtek v mesecu.

O otrokovih aktivnostih obveščamo 
preko oglasnih desk v garderobi, 
preko FB-ja ter na naši spletni strani 
www.mehurcki.si.

Staršem je na voljo tudi kontaktna 
številka gsm: 031 380 800

Seveda pa povabimo starše tudi na 
srečanja v pravljičnem decembru, 
spomladi in ob zaključku šolskega 
leta. 



Kakšne so pravice 
in obveznosti 
staršev?
V vrtcu moramo poskrbeti 
za uresničevanje temeljnih 
otrokovih pravic, katere 
zastopajo njihovi starši. 
Zato imajo pravico 
sodelovati pri načrtovanju 
in organiziranju življenja v 
vrtcu, pri tem pa ne smejo 
posegati v strokovno 
avtonomijo vrtca. Pri 
uvajanju otrok v vrtec, jim 
omogočamo, da so skupaj 
z otrokom v skupini, 
vendar ne nerazumno 
dolgo in po dogovoru z vzgojiteljico.

Starši so obvezni redno plačevati storitev vrtca po Pravilniku o 
plačilih staršev za programe v vrtcu.

Osnova za izračun višine prispevka staršev je dohodek na 
družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega 
v RS. Na podlagi tega je izdelana lestvica, ki starše razvršča v 
plačilne razrede. Starši morajo odmerjeni mesečni prispevek 
poravnati v osmih (8) dneh od prejetega računa.

Starši so vrtcu dolžni redno posredovati vse spremembe o 
pomembnih osebnih podatkih. Vpisni in izpisni obrazci  so na 
voljo pri direktorici vrtca, oz. dosegljivi tudi na naši spletni strani.



Zasebni zavod  
Mali Mehurčki

Krpanova 13, 6000 Koper
tel: 041 612 377

gsm: 031 380 800
e-pošta: info@mehurcki.si

www.mehurcki.si


