
 

 

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 

 
Spoznavanje sebe, svoje družine, vrtca ter 
njegove ožje okolice. Otroci bodo spoznali sebe v 
fizičnem smislu (spoznavanje telesa, življenjskega 
cikla...) in osebnostno (spoznavanje doživljanja in 
prepoznavanja lastnih čustev, temperamenta; 
spoznali bodo kaj znajo in zmorejo; spoznali 
bodo, da pripadajo družini ter da imajo dobre in 
tesne odnose tudi z drugimi ljudmi, ki niso del 
njihove družine...). Spoznavali bodo vrtec in 
njegove zaposlene, ki opravljajo različne 
dejavnosti v različnih okoljih in s tem prispevajo k 
dobremu delovanju vrtca. 

 
SODELOVANJE  S STARŠI 

 
RODITELJSKI SESTANKI  
24. september 2018 in 13. junij 2019. 
INDIVIDUALNI POGOVORI o otroku bodo potekali: 
15.november, 17. januar, 14. marec in po potrebi in 
dogovoru s starši. 
IGRALNE URICE:  

 Čajanka za babice in dedke, december. 

 Likovna delavnica: izdelava pustne dekoracije, 26. 
2. 2019. 

 Lutkovna igra v izvedbi strokovnih delavk, april 
2019. 

 

SKUPNE DEJAVNOSTI IN SODELOVANJE 
 
September: 

 Uvajalno obdobje. 

 Teden  mobilnosti 16. 9. -22. 9. 2018. 
Oktober: 

 Teden otroka 1.10. -7. 10. 2018 tema Prosti čas. 

 Pozdrav jeseni. 

 Ustvarjanje in igra z jesenskim naravnim 
materialom. 

November: 

 Tradicionalni slovenski zajtrk 16.11.2018. 

 Moje telo. 
December:  

 Izdelovanje novoletnih okraskov, krašenje jelke. 

 Čajanka za babice in dedke – peka piškotov. 

 Dedek Mraz 20.12.2018. 

 Novoletno rajanje. 
Januar: 

 Zimske igre na prostem. 

 Igra in poskusi s snegom/ledom. 
Februar: 

 Mesec kulture – dramatizacija Povodni mož. 

 Predpustna igra z oblačili. 

 Pustna delavnica. 
Marec: 

 Pustno rajanje 5.3.2019. 

 Moja družina. 
April: 

 Sprehod v dežju. 

 Spoznavanje mojega vrtca – obisk druge enote. 
Maj: 

 Spoznavanje okolice vrtca – obisk frizerja, urarja. 

 Dan vrtca Jelka. 
Junij: 

 Ustvarjanje in igra na prostem. 

 Zaključek šolskega leta. 
 

 

 

 

 

 



 

 

VIZIJA VRTCA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
PROJEKTI IN OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 
  

 CICIUHEC 

 ČISTE ROKE 
 

in 
 

 MALI SONČEK 

 GIBALČEK 
 
 
 
 

 

        
 
 

 
PRAZNUJEMO SKUPAJ 

 

 Zdrava praznovanja rojstnih dni. 

 Praznovanje vezano na letne čase: jesen, 
zima, pomlad in poletje. 

 Gregorjevo. 

 Prešernov dan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

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 
 

PREDSTAVNICA SVETA STARŠEV: 

SABINA ĆOSIĆ 
 

ŠOLSKO LETO 2018/2019 

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

