
RAVNATELJICA 
PETRA KOČAR 

petra.kocar@vrtec-jelka.si 
 

POMOČNICA RAVNATELJICE 
TJAŠA BRODNIK 

tjasa.brodnik@vrtec-jelka.si 
 

TAJNIŠTVO 
01/ 580 91 80 

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 

 
 

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  
2021 -2022 

 
Šolsko leto se prične 1. 9. 2021 in konča 
31.8.2022. 
 
DEŽURSTVO bo predvidoma organizirano: 

• 25. 10. - 1. 11. 2021  
• 25. 12. 2021 do 31.12. 2021 
• 7. 2. 2022  
• 27. 4. 2022 - 2. 5. 2022 

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 
 

Skozi pravljice se seznanjati z jezikom ter 
doživljati gibanje kot del igre.  

 
SODELOVANJE  S STARŠI 

 
RODITELJSKI SESTANKI  
Okvirni datumi:  
September 2021 
Junij 2022 
 
INDIVIDUALNI POGOVORI  
Okvirni predvideni termini v mesecu: oktober, 
november, januar, februar, marec, april 
 
Individualni pogovori možni tudi po dogovoru.  
 
IGRALNE URICE: 
Predvidena srečanja, ki bodo izvedena v živo, če bodo 
epidemiološke razmere dovoljevale.  

• November 2021 – Pogovorno srečanje - 
Samostojnost 

• Marec 2022 – Raziskujmo skupaj (gibalno 
raziskovalno srečanje na igrišču) 

• April 2022 – Pogovorno srečanje - temo 
izberejo starši 

• Maj 2022  – Dan Vrtca Jelka. 

• Junij 2022 – Zaključno srečanje. 

 
 
 
SKUPNE DEJAVNOSTI IN SODELOVANJE 
 
September: 
• Uvajalno obdobje: ˝To je naš novi vrtec˝ 
• Teden Mobilnosti: ˝Potuj trajnostno˝ 16.9.-

22.9.2021 
• Množični tek v okviru dneva slovenskega športa 

23.9.2020 (tek in navijanje) 
 

Oktober:   

• Teden otroka: ˝Razigran uživaj dan˝ 4.10. -
10.10.2020 

• Jesen barva listke - s pravljico in z umetnostjo. 
 

November: 
• Mesec kulinarike - jesenske dobrote (skupine 

pripravljamo jedi in jih podelimo med prijatelje)    
• Joga za najmlajše – Pravljica iz čarobne škatle.  
• Tradicionalni slovenski zajtrk 19.11.2021 
• Otrokova igra: senzorne škatle in igre.  

 
December:  
• Krašenje jelke in igralnice. 
• Obisk - Dedek Mraz  
• Čarobna pravljična joga za najmlajše 
• Predstava Babica Zima za otroke Modrega dela v 

izvedbi strokovnih delavcev Modrega dela 
(izvedba po skupinah).  

 
Januar:  
• Mesec umirjanja in povezovanja (joga za 

najmlajše, socialne igre, domišljijske pravljice, 
vizualizacije). 

• Otrokova igra – senzorni kotiček: senzorne škatle 
in igre. 
 

Februar:   
• Mesec kulture – beremo zgodbe, pravljice, 

deklamacije  



• Plesna improvizacija po motivih iz Povodnega 
moža 

Marec:   
• Pustna rajanka – doživetje pusta v vrtcu. 
• Pozdrav pomladi – joga za najmlajše 
• Mladi raziskovalci: barve in narava 
• Otrokova igra: barve in barvanje, slikanje… 
 
April:   
• Modri Eko – ekološke vsebine. 
• Jaz pešec, ti kolesar – prometna vzgoja. 

 
Maj:   
• Otrokova igra – škatle, tulci… 
• Dan vrtca Jelka – popoldne s starši. 

 
Junij/Julij/Avgust:   
• Juhuhu, poletje je tu! 
• Otrokova igra - voda, mivka, kamenčki… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIZIJA VRTCA 

 
 
 
PROJEKTI IN OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 
  

• CICIUHEC 
• MALI SONČEK 
• SOBIVANJE 
• SIMBIOZA GIBA 
• PASAVČEK 
• ERASMUS+ »ROOBOTS OF THE FUTURE« 
• ZDRAVJE V VRTCU 
• OTROKOVA IGRA 

 
 

       
 

PRAZNUJEMO SKUPAJ 
 

• Praznovanja rojstnih dni. 
• Praznovanje vezano na letne čase: jesen, 

zima, pomlad in poletje. 
• Vsa ostala praznovanja in pomembni 

dnevi, povezani s kulturo in običaji 

 

 

VRTEC JELKA 
 

Glavarjeva ulica18 a, 1113 Ljubljana  
Telefon: 01/580 91 80 

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

 
 MODRI DEL JE ODPRT od 6.20 do 17.00 

E-naslov enote: enota.modri@vrtec-jelka.si 
Mobilna številka:  030 484 801 

 

 SKUPINA BOBEN 

 
VZGOJITELJICA: 

Dušanka Kopinšek 
 

POMOČNICA VZGOJITELJICE: 
Žiga Perko 

 
PREDSTAVNIK SVETA STARŠEV: 

Aljoša Arčon 
 

ŠOLSKO LETO 2021/2022 

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