
 

 

RAVNATELJICA: 
 

NADA VERBIČ 
 

POMOČNICA RAVNATELJICE: 
 

PETRA KOČAR 
 

SVETOVALNA DELAVKA:  
 

MARJANCA KAVČIČ PEČNIK 
 

DODATNA STROKOVNA POMOČ: 
 

SVETLANA VESIĆ 
 

ORGANIZATORKA PREHRANE IN ZHR:  
 

RENATA ROM MRCINA 
 
 

 

 
 

 
JAVLJANJE ODSOTNOSTI OTROKA 

 
Vsako odsotnost otroka in vzrok zanjo sporočite že prvi 
dan odsotnosti vzgojitelju preko Web vrtca. 
 
 
Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice morata biti 
seznanjeni z  zdravstvenimi posebnostmi otroka. 
 
Če o otrokovi odsotnosti starši obvestite vrtec do 
devete ure zjutraj, znižamo ceno programa za stroške 
neporabljenih živil z naslednjim dnem. (Ur.I. RS, št. 
18/2008, 22.2.2008)  
V primeru slabega zdravstvenega stanja (vročine, 
driske…), poškodbe, nenadnih izpuščajev  idr. 
pokličemo starše, da čimprej prevzamete otroka v 
domačo oskrbo.  
 

JELKIN KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2018 -2019 
 

Šolsko leto se prične 1.9.2018 in konča 31.8.2019. 
 
DEŽURSTVO bo predvidoma organizirano: 

 od 29.10. do 2.11.2018  

 od 24.12. do 31.12.2018 

 od 29.4. do 3.5. 2019 

 24.6.2019 

Zaradi lažje organizacije dela in nabave hrane vas 
prosimo, da v času dežurstva preko WebVrtca 
najavite odsotnost in potrebo po varstvu otroka. V 
primeru zmanjšanega števila otrok bomo 
organizirali dežurstvo. 

 

 
PREDNOSTNA NALOGA ODDELKA 

 
Kreativnost in kreativni proces kot ustvarjanje 
zdravega odnosa do sebe in okolice. 
  

 
SODELOVANJE  S STARŠI 

 
Roditeljski sestanek (september, maj). 
 
Individualni pogovori: 
- po predhodnem dogovoru,  
- po telefonu med 13.30 in 14.30 uro, 
- pri predaji otroka le hitre, dnevne informacije. 
 
Igralne urice, sobotni planinski izlet.  
 
Obveščanje preko oglasne deske, eAsistenta, 
Mavrične kronike in fotografij. 
 
Starši ste vabljeni, da se nam pridružite, nam 
predstavite kakšno zanimivost, preberete 
pravljico ali se zgolj igrate z nami. 
 
 

SKUPNE DEJAVNOSTI IN SODELOVANJE 
 
September: 

 Mestni muzej (20. 9. 2018) 

 Spomladanski kros (26. 9. 2018) 
 

Oktober:   

 Botanični vrt (3. 10. 2018) 

 Železniški muzej (5. 10. 2018) 

 Planinski izlet na Janče (10. 10. 2018) 

 Jesenski piknik (17. 10. 2018) 

 Lutkovno gledališče (19. 10. 2018) 

 Zobna preventiva (23. 10. 2018) 
 

November: 

 Tradicionalni slovenski zajtrk (16. 11. 2018) 

 Predstava ŽIV ŽAV, gl. KuKuc (8. 11. 2018) 

 Predstava Škratka Sladka, gl. KuKuc (28. 11. 2018) 
 

December:  

 Vilin pravljični večer (19. 12. 2018) 

 Dedek Mraz (20. 12. 2018) 
 

Januar: 

 Spanje v vrtcu 
 

Februar:   

 Ustvarjalna delavnica 

 Zimski izlet 
 
Marec:   

 Pustno rajanje (5. 3. 2019) 

 Športni tabor-Lahkih nog naokrog (11.-13. 3. 2019) 

 Pomagajmo žabicam čez cesto 
 

April: 

 Zobna preventiva (9. 4. 2019) 

 Z vlakom v Kamnik 
 

Maj:   

 Bosonogi spomladanski kros 

 Sobotni družinski izlet 

 Dan vrtca Jelka  
 

Junij:   

 Letovanje v Umagu – Plavalček Skakalček (10.-14. 
6. 2019) 

 



 

 

 

 
VIZIJA VRTCA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

PROJEKTI IN OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

 
ZDRAVO PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI 
- Sprehod okoli Sonca z branjem anekdotskih 

zapisov. 
- Poudarek na dejavnosti (letos brez hrane). 
- Bodimo EKOloški in EKOnomični in en prinašajmo 

papirnatih prtičkov, krožnikov, kozarčkov, 
balonov ... 

 
MAVRIČNI NAHRBTNIK 
Mavrični nahrbtnik vsak teden gosti pri drugem 
otroku, ki ima nalogo, da na izbrano črko nekaj 
naredi (prebere knjigo, nariše risbo, kuha ...) 
 
EKO JELKA 
- Recikliramo in skrbimo za majhno količino 
odpadkov. 
- Raziskujemo naravo in naravne procese. 
- Skrbimo za naš vrt (sadimo, nabiramo, kuhamo). 
- Izziv leta: postati 'Zero waste' skupina. 
 
CICIUHEC 
- Obiskujemo knjižnico Bežigrad. 
- Namesto igrač prinašamo kvalitetne slikanice. 
 
MALI SONČEK 
- Spodbujamo otrokov naravni gibalni razvoj preko 

vsakodnevnih dejavnosti in domišljijske igre. 
- Izvajamo dejavnosti v sklopu programa Mali 

sonček (planinski izleti, ples, rolanje, plavanje, 
zimski športi ...). 

 
 
 

 

        
 

 
        

 
 

 

VRTEC JELKA 
ENOTA VILA 

 
Staničeva ulica 37 a, 1113 Ljubljana  

 
Telefon: 01/231 74 16 

 
E-naslov: vrtec.jelka@vrtec-jeka.si  
Spletna stran: www.vrtec-jelka.si 

 

VRTEC JE ODPRT od 7.00 do 17.00 
 

  MAVRICA 
 
 

VZGOJITELJ: 
TOMAŽ KOCMAN 

 
POMOČNICA VZGOJITELJA: 

TANJA MATIJAŠEVIĆ 
 

PREDSTAVNIK SVETA STARŠEV: 
TINA BRESKVAR 

 
ŠOLSKO LETO 2018/2019 
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