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I. POSLANSTVO IN VIZIJA ZAVODA 

I.1 POSLANSTVO  
Poslanstvo vrtca je ustvarjati skupnost, kjer se bomo vsi čutili varne, dobrodošle, sprejete, 

zaželene in pomembne.   

Zavedamo se pomena zgodnjega otroštva, ko se otroku ob ustreznih spodbudah razvijajo vsi 

potenciali, vrednote, samopodoba in se gradijo trdni temelji za nadaljnjo rast in razvoj. Zato je 

osnovno vodilo našega delovanja omogočiti otrokom varno in spodbudno učno okolje za 

razvoj vseh njihovih razvojno ustvarjalnih potencialov. 

Z organizacijo pestrih oblik sodelovanja s starši spodbujamo aktivno vključevanje otrokove 

družine in skrbimo, da bo vrtec tudi v prihodnje nudil kakovostno podporo staršem pri skrbi in 

vzgoji otrok. Usmerjeni smo v aktivno povezovanje z okoljem na lokalni in mednarodni ravni.  

S spodbujanjem in odkrivanjem potencialov, vseh zaposlenih skupaj ustvarjamo učečo se 

skupnost, strokovno odprto okolje v katerem vsi zaposleni strokovno rastejo, reflektirajo in 
gradijo odlično pedagoško prakso, kreativnost in kompetentnost.  Tako vrtec postaja učeča se 

skupnost.   

S konstruktivnim sodelovanjem, strpnostjo in dialogom premagujemo vse izzive ter ustvarjamo 

skupno zgodbo o razumevanju in uspešnem sodelovanju. Delujemo z roko v roki z družino, v 

smeri  igrivih, zadovoljnih, sproščenih in radovednih otrok, ki z veseljem vstopajo v vrtec. 

I.2 VIZIJA  
S strokovnim delom in razvojno naravnanostjo skupaj ustvarjamo vrtec prijazen do otrok in 

družin. Otrokom organiziramo igralno zasnovane izzive in dejavnosti ter spodbudno okolje za 

rast in razvoj vseh potencialov. Z zgledom vzgajamo za življenje, zdrav in planetu prijazen 

življenjski slog. Gojimo dobre medsebojne odnose, strpnost in sprejemanje drugačnosti. S 

strokovnim in sodelovalnim delom ter inovativnim pristopom skupaj rastemo in postajamo 

odličen vrtec. Želimo, da v procesu vzgoje in izobraževanja vsak posameznik oblikuje pozitiven 

odnos do sveta in živi vrednote v skladu z etiko in moralo. Delujemo v kakovostnem sobivanju 

drug z drugim v naši skupnosti.  

II. PREDSTAVITEV VZGOJNO- IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI 

VRTCA  

II.1 Program vrtca 
Izvajamo dnevni program, ki temelji na ciljih in smernicah nacionalnega programa Kurikuluma 

za vrtce, skupnih izhodiščih vrtca in posebnih usmeritvah enot v skladu z letnim delovnim 

načrtom vrtca in enote. Program oddelka načrtujeta vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja ob 

sodelovanju otrok in staršev. 

 

Dnevni program obsega vzgojo, varstvo, izobraževanje in prehrano otrok in traja od 6 do 9 ur 

na dan. Od 6.00 ure do 7.30 ure omogočamo otrokom jutranje dežurstvo z različnimi dejavnostmi. 

Redno vzgojno izobraževalno delo s pestro ponudbo vsebin in dejavnosti poteka od 7.30 ure 

do 15.30 ure. Od 15.30  do 16.30 oz. 17.00 ure se otroci združujejo. Potekajo načrtovane dejavnosti. 

Posebnih potreb po sobotnem dežurstvu ni.  
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Zaradi lažje organizacije dela bodo starši pred letnimi dopusti, prazniki in šolskimi počitnicami 

preko WebVrtca najavljali odsotnost in potrebo po varstvu. Če bo v posamezni enoti prisotnih 

14 otrok I. starostnega obdobja in 24 otrok II. starostnega obdobja bo enota odprta. V kolikor 

bo število otrok manjše bo organizirano dežurstvo v enoti Jelka, Glavarjeva ulica 18 a.  

 
Letne dopuste bomo planirali v juliju in avgustu. V poletnem času bomo združevali oddelke, 

po možnostih tudi enote. 

Uradne ure za starše so vsak dan od 7.00 do 15.00 ure na Upravi vrtca, Glavarjeva ulica 18 a. 

Po dogovoru s starši lahko tudi v posamezni enoti in izven uradnih ur. 

II.2 Okvirni dnevni red 
Starost 

otroka 
6.00- 8.00  8.00 - 8.30  8.30 - 

11.00 

11.00-

12.00 

12.00 - 

14.00 

14.00 -  15.30 15.30 - 17.00 

 

 

 

1-3 let 

Prihod, 

počitek, 

individualne 

igre, 

dejavnosti-po 

želji 

 

Zajtrk, 

nega, 

individualne 

dejavnosti 

Skupinske 

dejavnosti 

v 

igralnici, 

sadna 

malica, 

bivanje in  

igranje na  

prostem 

 

Nega, 

kosilo 

 

 

Čas 

počitka 

Individualne 

dejavnosti, 

nega, 

malica, 

igra na  

prostem 

Individualna 

igra, 

bivanje na 

prostem- 

odhod  

domov 

3-6 let od 6.00 do 8.30 od 8.30 do 9. 

00 

od 9. 00  do 15.30 od 15.30   do  17.00 

Prihod, 

individualne in 

skupinske igre 

Zajtrk, 

higiena  

Individualne, skupinske in  skupne 

aktivnosti , igre, bivanje na prostem, 

kosilo, počitek- mirnejše dejavnosti 

Individualne in skupinske 

dejavnosti, bivanje na prostem- 

malica,  odhod domov 

Vzgojne vsebine se prepletajo z obogatitvenimi dejavnostmi  skupin in projekti. Izvajajo se 

individualno, skupinsko in skupno, v prostorih vrtca, igralnicah, kotičkih, na igrišču, sprehodih in izletih. 

 

II.3 Organiziranost zavoda 
Svojo dejavnost opravljamo v štirih enotah na petih lokacijah ter v 29 oddelkih. Odprti smo celo 

leto, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih. Otroci so razporejeni v starostno homogene, 

heterogene in kombinirane oddelke. Otroke s posebnimi potrebami vključujemo v redne 

oddelke. 
 

 
 

 

Glede na starostno obdobje

•Prvo obdobje - otroci v starosti  od 11 mesecev do 3 let.

•Drugo obdobje - otroci v starosti od 3 let do vstopa v šolo.

Vzgojno delo poteka v oddelkih:

•Starostno homogeni oddelek- otroci enake starosti v razponu enega leta.

•Starostno heterogeni oddelek-otroci različne starosti od 1-3 in 3-6 let.

•Kombinirani oddelek - otroci različne starosti od 1-6 let.
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II.4 Opis okolja v katerem vrtec deluje, s poudarkom na prednostih in 

omejitvah, ki izhajajo iz okolja. 
 

Vrtec je lociran v Četrtni skupnosti Bežigrad, ki je ožji del Mestne občine Ljubljana.  

 

S svojim delovanjem  se aktivno vključujemo v okolje in tudi na dogajanja v kraju. 

 

Prednosti urbanega okolja, kot so bližina mestne infrastrukture in ustanov, uspešno koristimo 

ter odlično sodelujemo z okolico. Če nastanejo ovire, jih uspešno premagujemo. Nadaljevali 

bomo z urejanjem vrtičkov, po vseh enotah, otroke bomo vozili na izlete ter se povezovali tudi 

s širšim okoljem.   

 

II.5 Povezave s socialnimi partnerji, sodelovanje v projektih  

 

Mestna občina Ljubljana Oddelek za predšolsko vzgojo in  izobraževanje, Odsek za  

predšolsko vzgojo in Urad za mladino: 

 Sistemizacija 

 Zagotavljanje sredstev za plače 

 Financiranje (dnevni programi, nadomeščanje vzgojnega osebja, otroci s posebnimi 

potrebami, sindikalni zaupniki) 

 Delno sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti 

 Delno zagotavljanje sredstev za vzdrževanje igrišč 

 Skrb za preventivo v cestnem prometu, Evropski teden mobilnosti 

 Aktualna problematika       

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport:  

 Aktualna problematika in razpisi 
 

Ministrstvo za notranje zadeve: 

 Sodelovanje z vrhunskimi športniki 

 Obiski prireditev 

Enota Sedež Obratovalni čas  

JELKA Glavarjeva ulica 18 a 6.20-17.00 

JELKA - Zeleni del Glavarjeva ulica 18 a 6.45 -16.30 

JELKA - Storžek Matjaževa  4 6.45-17.00 

VILA Staničeva ulica  37 a 7.00-17.00 

PALČKI Lavričeva ulica 5 a 6.30-17.00 

SNEGULJČICA Vodovodna cesta 3 a 7.00 -16.45 
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Čebelarska zveza Slovenije: 

 Tradicionalni Slovenski – medeni zajtrk  

 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo: 

 Mreža mentorskih vrtcev 

 Študijske skupine, projektno delo, izobraževalne delavnice za strokovne delavce 
 

Pedagoški inštitut:  

 Razvojno raziskovalni projekt Korak za Korakom 

 Strokovna izobraževanja 

 

Pedagoška fakulteta Ljubljana in Koper: 

 Oddelek za predšolsko vzgojo; pedagoška praksa, vzorni glasbeni nastopi, hospitacije, 

praktični nastopi in praksa študentov   

 

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana: 

 Pedagoška praksa, hospitacije, praktični nastopi in praksa dijakov 

 Medgeneracijsko sodelovanje 

 Predstave in delavnice za otroke vrtca 

 Otrok in pes, glasbene igre, pripovedovanje zgodb z glasbenimi elementi, znakovno 

sporazumevanje z malčki 

 Uporaba telovadnice 

 

Srednja zdravstvena šola:  

 Izvajanje prostovoljnega dela 

 

OŠ Franceta Bevka, OŠ dr. Vita Kraigherja in OŠ Savsko naselje  preko  različnih oblik dela z 

namenom nemotenega prehoda v šolo in enotnega usklajenega delovanja: 

 Uporaba telovadnice OŠ Franceta Bevka in  Savsko naselje 

 Obiski otrok 

 Predstave za otroke 

 

Zdravstveni dom Bežigrad, Zobozdravstvena ordinacija, Diagnostični center Clarus: 

 Sistematični in preventivni pregledi zaposlenih 

 Varovanje zdravja pri delu 

 Cepljenje delavcev proti gripi 

 Zobozdravstvena vzgoja in preventiva v vrtcu 

 Sodelovanje s  strokovnjaki iz CSD, CDZ, osnovnih šol       

 

ZPM-Ljubljana:  

 Zeleni nahrbtnik 

 Prireditve ob tednu otroka, obiski predstav in ostale aktualne dejavnosti 
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Planet otrok: 

 Športni tabor s programom Lahkih nog naokrog - Gozd Martuljek 

 

Zavod za letovanje in rekreacijo otrok:  

 Letovanje  s programom Plavalček Skakalček - Umag 

 

MOL- Oddelek za šport, ŠD Novinar, Športna zveza Ljubljane, Zavod za šport RS Planica, Šort 

Mladih: 

 Športni program: Mali sonček 

 Jesenski in spomladanski kros 

 Pohod ob žici 

 Natečaj Naj športni vrtec 

 Festival športa  

 

Knjižnica Bežigrad:  

 Ciciuhec  

 Bralnice -izobraževalne delavnice za strokovne delavce 

 Izposoja knjig 

 

Inštitut za trajnostni razvoj: 

 Šolski eko vrt 

 

Sodelovanje z vrtci: 

 Aktiv ravnateljev, pomočnikov ravnateljev, svetovalnih delavcev, mobilnih specialnih 

pedagogov, vodjev prehrane in ZHR, računovodij, vodjev kuhinj 

 Vrtec Jarše – mreža 

 Mreža vrtcev v programu Korak za Korakom 

 Skupnost vrtcev 

 Združenje ravnateljev 

 

Četrtna skupnost Bežigrad:  

 Praznovanja in skupne akcije, čistilne akcije 

 Teden mobilnosti 

 

Humanitarne akcije: 

 Otroci otrokom-BAZAR –izmenjava oblačil, obutve in igrač. Zbiramo, menjamo, posodimo. 

 Prednovoletni praznični bazarji 

 Eko bazarji 

 Zbiranje zamaškov v dobrodelne namene skozi celo šolsko leto 

 

Olimpijski komite Slovenije:  

 Sodelovanje z znanimi športniki 
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Fakulteta  za šport: 

 Sodelovanje s študenti 

 

Zavod za usposabljanje Janeza Levca in Društvo za inkluzijo: 

 Mednarodni festival Igraj se z mano 

 Izobraževanja strokovnih delavcev  

 

Druga  sodelovanja: 

 Domovi starejših občanov 

 Slovenske železnice –izleti otrok z vlakom 

 Kino dvor- program Kinobalon 

 Slovenska Filharmonija – obiski otrok 

 Železniški muzej Ljubljana 

 Gasilska postaja Ljubljana –Bežigrad 

 Mestni muzej Ljubljana – delavnice za otroke 

 Lutkovno gledališče Ljubljana 

 Mladinsko gledališče Ljubljana in Pionirski dom 
 

III. OPIS DRUGIH DEJAVNOSTI ZAVODA 

 

III.1 Obogatitvene dejavnosti vrtca: 
 

Uresničevali bomo načela enakih možnosti za vse otroke, ob upoštevanju različnosti ter pravice 

do izbire in drugačnosti zato otrokom bogatimo program z vsebinsko popestritvijo 

obogatitvenih dejavnosti. Dejavnosti bodo načrtovali in izvajali strokovni delavci vrtca kot  

OBOGATITEV v dopoldanskem času in bodo za starše brezplačne. 

 

 Gibalno športni program GIBALČEK  ( prednostni program MALI SONČEK, Ciciban planinec) 

 Glasbeno plesne delavnice 

 Obogatitvene dejavnosti MOL-a.  

 

Redno bomo organizirali skupna praznovanja in prireditve (jesenski živ-žav, nočitev v vrtcu, 

veseli december, pustovanje, Valentinovo, Gregorjevo, materinski dan, materinski in očetov 

dan, dan družine, pozdrav pomladi, ekološki dnevi, rojstni dnevi), Dan vode, Dan zemlje, Dan 

vrtca Jelka. 

Obiskovali muzeje, gledališča, galerije, Cankarjev dom, Slovensko filharmonijo, hipodrom, 

gasilsko brigado,  športne prireditve. 

V vsakem letnem času bomo izpeljali izlet v naravo.  
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IV. PREDSTAVITEV RAZVOJNIH NALOG 
 

IV.1  Razvoj in uvajanje novih programov in projektov 
 

V letu 2020 bomo oblikovali razvojno skupino vrtca, ki bo oblikovala in pripravila razvojni 

akcijski načrt Vrtca Jelka. 

 

Nadaljevali bomo z vsemi programi in dejavnostmi, ki zagotavljajo razvoj vrtca kot ustanove 

ter predstavljajo dvig kakovosti vzgojno izobraževalnega procesa vrtca Jelka: 

- oblikovanje in delovanje učečih se skupnosti vrtca,  

- vzgojo za višjo ekološko zavest in globalno odgovornost,  

- spodbujanje zdravega načina življenja, 

- gibanje in športne dejavnosti, 

- vseživljenjsko učenje na vseh nivojih vrtca, vzgajali z zgledom in prevzemanjem 

odgovornosti,  

- spoznavanje, izmenjava in spoštovanje evropske kulturne dediščine,  

- oblikovanje inkluzivnega vrtca, spodbujanje medsebojne strpnosti, medkulturnega 

dialoga in razumevanja, 

- spodbujanju neposrednega sodelovanja, kritičnega razmišljanja in dejavnega interesa 

vseh generacij vključenih v vzgojno izobraževalni proces. 

- skrb za vseživljenjsko učenje na vseh nivojih vrtca zato se bomo priključili tudi Tednu 

vseživljenjskega učenja 

- skrb za dobre medsebojne odnose, pozitivno klimo in naravnanost ustanove, 

- vzgoja z zgledom in prevzemanjem odgovornosti. 
 

IV.2. Zagotavljanje kakovosti 
 

Oblikovali smo Tim za kakovost, ki bo pripravil akcijski razvojni načrt za zagotavljanje kakovosti.  

 

Kakovost vzgojno izobraževalnega dela bomo tudi v letu 2020 zagotavljali: 

 Z uresničevanjem zastavljenih ciljev in nalog. 

 S projektnim delom. 

 Z delovanjem učečih se skupnosti vrtca, Tima za kakovost in razvojnega tima vrtca. 

 Z delovanjem intervizijske skupine vrtca. 

 Z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem vseh zaposlenih. 

 Z uresničevanjem letnega delovnega načrta. 

 Z izmenjavo odlične prakse v obliki hospitacij in vzornih nastopov. 

 S strokovnimi evalvacijami in refleksijami. 

 

Tudi v letu 2020 bomo vzgajali in živeli vrednote: 

 Vzgajamo z zgledom. 

 Odgovornost do družbe in narave ter učenje spoštljive komunikacije med ljudmi. 

 Spodbujanje veselja do življenja in optimizma. 

 Učenje z ljubeznijo, sočutjem in doslednostjo. 

 Razvijanje empatije, skupinske zavesti in zmožnosti sodelovanja. 
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 Gibanje za dobro počutje in zdravje. 

 Razvijanje samostojnosti, spoštovanje dogovorjenih pravil in sprejemanje odgovornosti. 

 Spoznavanje, razumevanje, sprejemanje in spoštovanje drugačnosti. 

V. CILJI ZAVODA 

V.1 Kratkoročni cilji 
 

Kot prednostno nalogo smo si v zastavili kratkoročne cilje vzgojno izobraževalnega dela: 

 Oblikovati in zagotavljati inkluzivno okolje v katerem bodo sobivali, uspešno delovali, 

sodelovali in se razvijali otroci in odrasli iz rizičnih socialnih in etičnih okolij ter z različnimi 

potrebami, navadami in običaji.  

 Spodbujati procesno naravnanost vzgojno izobraževalnega dela z aktivnim vključevanjem 

otrok. 

 Otrokom zagotavljati dovolj časa za igro, samoiniciativnost in ustvarjalnost. 

 Uspešno sodelovati s starši, lokalno skupnostjo, socialnimi partnerji kot tudi v mednarodnem 

prostoru. 

 Nuditi izzive in priložnosti za razvoj samostojnosti   

 Uspešno medsebojno povezovanje, timsko delo in dobri medsebojni odnosi v kolektivu.  

 Profesionalni razvoj kompetentnih in avtonomnih strokovnih delavcev. 

V.2 Dolgoročni cilji 
 

Z večletnim delom želimo tudi v prihodnje: 

 Uresničevati  temeljne otrokove pravice ter vrednote etičnega kodeksa. 

 Spodbujati medgeneracijski dialog ter dvig sodelovalne kulture in sobivanja.  

 Podpirati starše pri skrbi in vzgoji otrok z raznovrstnimi oblikami sodelovanja in povezovanja. 

 Zagotavljati kadrovske in materialne pogoje za uspešno delo. 

 Aktivno prispevati  k ohranjanju biotske pestrosti v okolju vrtca in lokalne skupnosti.   

 Razvijati odlične prakse. 

 Spodbujati vseživljenjsko učenje, ki bogati naš profesionalni in osebnostni razvoj. 

 Spodbujati timsko delo in graditi dobre medsebojne odnose. 

 Razvijati nove oblike in načine dela. 

 Spodbujati  odzivnosti na spremembe,  ki prinašajo učinkovito in kakovostnejše delo.  

 

VI. AKTIVNOSTI ZA DOSEGO CILJEV 
 

Otrokom omogočamo kakovostno bivanje v vrtcu, pestre dejavnosti, delovno in ustvarjalno 

klimo, okolje v katerem se dobro počutijo in kjer razvijajo svoje sposobnosti, izražajo želje in 

potrebe ter se učijo drug od drugega. 

Staršem pa nudimo pomoč pri celoviti skrbi za otroke ter ustvarjamo čim boljše pogoje za 

razvijanje telesnih in duševnih sposobnosti otrok.  
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Naloge so podrobno opredeljene v letnih načrtih posameznih skupin oddelkov. Vsebujejo vizijo 

vzgojitelja, ki jo oblikuje skupaj s svojim pomočnikom. Sledi združevanje nalog ter vizije v LDN 

vrtca, kjer so na makro nivoju navedeni vsi kriteriji za delovanje in življenje v našem vrtcu. 
 

Konkretni cilji Kazalniki za dosego ciljev Časovna 

opredeljenost  

Medsebojno povezovanje 

vzgojno izobraževalnega dela z 

aktivnim vključevanjem otrok. 

Uspešna izvedba projektov. 

 

 

Priprava Programa dela vrtca za leto 2020 Februar 2020 

Realizacija programa dela vrtca za leto 2020 december 2020 

Realizacija LDN oddelkov, vrtca in projektov  avgust  2020 

Priprava LDN oddelkov, vrtca in projektov september, 

oktober 2020 

Izvedba dogodkov, kot so Dan vrtca Jelka, 

prometna olimpijada in druge skupne akcije. 

januar do 

december 2019 

 Izvedba obogatitvenih in projektnih 

dejavnosti vrtca 

Uspešna izvedba načrtovanih obogatitvenih 

dejavnosti MOL 

Stalno strokovno spopolnjevanje 

in strokovna rast na delovnem 

mestu. 

 

Izvedba rednih strokovnih aktivov. mesečno 

100% pokritost strokovnega usposabljanja za 

vse zaposlene vrtca.  

redna 

izobraževanja 

na ravni vrtca in 

druga zunanja 

izobraževanja. 

Izvedba  prijateljskih hospitacij. Ena hospitacija 

na vsaka dva 

meseca. 

Projektno sodelovanje na vseh ravneh vrtca.  

 

 

 

 

 

 

 

januar 2020 

do december   

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje strokovnih delavcev na 

strokovnih srečanjih in izobraževanjih v okviru 

projektov. 

Uspešno mentorstvo dijakom, študentom in 

tujim partnerjem, ki opravljajo prakso v našem 

vrtcu.  

Spodbujanje 

medgeneracijskega dialoga ter 

dvig sodelovalne kulture in 

sobivanja. 

 

Vzpostavljanje okoliščin, v katerih se srečajo in 

sodelujejo različne generacije. 

Izvedba rednih medgeneracijskih druženj. 

Zagotavljanje optimalnih 

pogojev za uravnotežen  razvoj 

otroka. 

Organizacija dela, ki omogoča individualno 

izražanje v skupini 

Aktivno učenje 

Individualizacija 

Kultura dialoga 

Aktivno sodelovanje pri 

ohranjanju Zelene Ljubljane.  

 

Izvajanje vseh na načrtovanih dejavnosti in 

projektov povezanih z ekologijo, med drugim: 

- Spomladanska in jesenska čistilna akcija 
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Aktivno prispevati  k ohranjanju 

biotske pestrosti v okolju vrtca in 

lokalne skupnosti.   

 

- Urejanje vrtičkov in okolice vrtca 

- Ločevanje odpadkov 

 

 

 

 

 

januar 2020 

do december   

2020 

 

 

 

 

 

 

Uporaba novejše računalniške 

tehnologije. 

Oprema vseh enot z ustrezno IKT opremo 

Uporaba e-dnevnika za vse oddelke vrtca, e-

načrtovanje in poenoteno obveščanje 

staršev. 

 

Uspešno sodelovanje s starši 

pri skrbi in vzgoji otrok z 

raznovrstnimi oblikami 

sodelovanja.  

Izvajanje mesečnih srečanj s starši: govorilne 

ure, roditeljski sestanki, igralne urice idr. -vsaj 

ena oblika na skupino enkrat na mesec 

Predavanja za starše. 

Pogovorna srečanja. 

Zadovoljstvo staršev (anketa) 

Sodelovanje z lokalno skupnostjo 

in socialnimi partnerji. 

Izvajanje vseh načrtovanih sodelovanj, 

razvidno iz točke II.4. 

Aktivno povezovanje in iskanje novih 

partnerstev. 

Dobri medsebojni odnosi in 

različna povezovanja. 

Timsko delo, delo v tandemu, s starši in drugimi 

institucijami. 

Zadovoljstvo zaposlenih (anketa). 

VII. ZAKLJUČEK 
 

S skupnimi močmi bomo skrbeli za dvig  za najvišjo stopnjo profesionalnosti in strokovno delovali 

za dobrobit otrok ter gojili dobre in odprte odnose s starši.  Skrbeli bomo za dialog,  ustvarjalno 

sodelovalno klimo, skrbeli za nenehen proces izboljševanja ter se aktivno odzivali na 

spremembe in strokovne izzive.   

Verjamem, da bomo s skupno vizijo in pozitivno naravnanostjo realizirali zastavljene cilje ter 

skupaj ustvarjali najboljši vrtec za nam zaupane nam otroke.  

 
 

                 Petra Kočar,  

                                                                                         ravnateljica Vrtca Jelka 

 

 

                                                                            Loti Habbe, 

                                       predsednica Sveta Vrtca Jelka

     


