
 

 

RAVNATELJICA 
PETRA KOČAR 

peta.kocar@vrtec-jelka.si 
 

POMOČNICA RAVNATELJICE 
TJAŠA BRODNIK 

tjasa.brodnik@vrtec-jelka.si 
 

TAJNIŠTVO 
ALEKSANDRA KOSTANJEVEC 

vrtec.jelka@vrtec-jelka.si 

 
ORGANIZATORKA PREHRANE IN ZHR 

RENATA ROM MRCINA 
renata.rom@vrtec-jelka.si 

 

OSKRBNINE 
ZDENKA MURŠIČ HAJŠEN 

racunovodstvo@vrtec-jelka.si 

 
SVETOVALNA DELAVKA  

MARJANCA KAVČIČ PEČNIK 
marjanca.kavcic@vrtec-jelka.si 

 

DODATNA STROKOVNA POMOČ 
SVETLANA VESIĆ  

svetlana.vesic@vrtec-jelka.si 
in  

MAŠA OZMEC 
masa.ozmec@vrtec-jelka.si 

 
 

 
JAVLJANJE ODSOTNOSTI OTROKA 

Vsako odsotnost otroka in vzrok zanjo sporočite že 
prvi dan odsotnosti vzgojitelju preko Web vrtca. 

 
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. 46/2019, 19.7.2019). 

Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice morata 
biti seznanjeni z  zdravstvenimi posebnostmi 
otroka. 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  
2019 -2020 

 

Šolsko leto se prične 1.9.2019 in konča 31.8.2020. 
 
DEŽURSTVO bo predvidoma organizirano: 

 od 28.10. do 30.10.2019  

 od 27.12.2019 do 3.1.2020 

 od 28.4. do 30.4 2020 

 26.6.2019 

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

PREDNOSTNA NALOGA ODDELKA 
 

Pripovedovanje pravljic z uporabo različnih 
dramskih in drugih pripomočkov. Ob spoznavanju 
osnovnih otroških literarnih del, se bodo imeli otroci 
možnost igrati domišljijske igre, igre vlog... 
Doživljanje in podoživljanje literarnega dogajanja 
bomo obogatili s pogovori, eksperimenti, likovnim 
ustvarjanjem, dramatizacijo, poslušanjem in 
izvajanjem glasbe in ritma... Preko zgodb bodo 
imeli otroci možnost spoznavanja različnih čustev, 
družbenih situacij in vlog. Razvijali bodo svojo 
domišljijo, kreativnost in spoznavali sebe skozi 
literarne junake. 

SODELOVANJE  S STARŠI 
 
RODITELJSKI SESTANKI  
23. sept. 2019, 
17. junij 2020. 

INDIVIDUALNI POGOVORI o otroku bodo potekali: 
28. okt. 2019, 
28. nov. 2019, 
13. jan. 2020, 
20. apr. 2020, 
IGRALNE URICE:  

 delavnica s starimi starši – gibalne dejavnosti z 
jesenskim nestrukturiranim materialom: 
oktober, 

 delavnica s starši – ustvarjanje novoletne 
dekoracije: 9. december 2019, 

 rajalno popoldne s starši – ohranjamo ljudsko 
dediščino: 20. februar 2020, 

 pozdrav pomladi – nastop otrok cele enote za 
starše: 23. marec 2020. 

 

SKUPNE DEJAVNOSTI IN SODELOVANJE 
 
September: 

 Uvajalno obdobje  

 Evropski teden  mobilnosti – GREMO PEŠ,               
16. 9. - 22. 9. 2019 

Oktober:   

 Teden otroka- NAŠE PRAVICE, 7.10. - 13.10. 2019  

 SIMBIOZ GIBA - različne gibalne dejavnosti z 

uporabo jesenskega nestrukturiranega 
materiala v sodelovanju s starimi starši, 14.10-
21.10.2019 

November: 

 Tradicionalni slovenski zajtrk 15.11.2019 

 Gibalno ustvarjanje: Ples rož in čebel. 

 Pravljična ura. 
December:  

 Ustvarjanje novoletne dekoracije s starši. 

 Okrasitev novoletne jelke. 
 Dedek Mraz 19.12.2019 

 Dan odprtih vrat: novoletno rajanje. 

 Pravljična ura: Praznična pravljica. 
 Zobna preventiva 
Januar: 

 Igre na snegu. 

 Pravljična ura: Snežaki v vrtcu. 
Februar: 



 

 

 Pustno rajanje s predstavitvijo pustnih mask: 
25. 2. 2020. 

 Mesec kulture – Rajalno popoldne s starši na 
temo ohranjanja ljudske dediščine. 

Marec:   

 Pozdrav pomladi – popoldansko druženje s 
starši in nastop otrok. 

 Pravljična ura. 
April: 

 Spoznavanje mojega vrtca - obisk drugih enot. 

 Zobna preventive. 

 Spomladanski izlet. 

 Lutkovna predstava “Smetarska zabava”. 
Maj:   

 Spoznavanje okolice vrtca – obisk pošte, 
frizerja, urarja, tržnice… 

 Obisk pomembnejše kulturne ustanove v bližini 
vrtca (galerije). 

 Mednarodni dan družin: knjige na temo 
družina. 

 Pravljična ura.  
 Dan vrtca Jelka  
Junij:   

 Ustvarjanje in igra na prostem. 

 Zaključek. 

VIZIJA VRTCA 

 
 

 

 
PROJEKTI IN OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

 

 ČISTE ROKE 

 GIBALČEK 

 CICIUHEC 

 AKTIVNO PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI 

 

        
 

 

 

 

 

VRTEC JELKA 
 

ENOTA SNEGULJČICA 
 

Vodovodna cesta 3 a, 1113 Ljubljana  
 

Telefon: 01/436 93 68 
E-naslov: vrtec.jelka@vrtec-jeka.si    
Spletna stran: www.vrtec-jelka.si 

 

VRTEC JE ODPRT od 6.45 do 16.45 
 

  GUMBI 
 

VZGOJITELJICA: 
Veronika Habič 

 
POMOČNICA VZGOJITELJICE: 

Tadeja Kovačič 
 

PREDSTAVNIK SVETA STARŠEV: 
Sabina Ćosić 

 
ŠOLSKO LETO 2019/2020 

mailto:vrtec.jelka@guest.arnes.si
http://www.vrtec-jelka.si/

