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VRTEC JELKA 
Glavarjeva 18 a,  
1113 Ljubljana 

 (01) 580 91 80 
  vrtec.jelka@vrtec-jeka.si    
  www.vrtec-jelka.si 
 

MODRI DEL 
  enota.modri@vrtec-jelka.si 

  030 484 801 

MODRI DEL JE ODPRT od 6.00 do 17.00 
_________________________________________ 

 

BISERI 

 

 

VZGOJITELJICA: 
Alenka Bregant Pirc 

POMOČNIK VZGOJITELJICE 
Peter Pucelj 

PREDSTAVNIK V SVETU STARŠEV: 
g. Jan Pelipenko 

ŠOLSKO LETO 2022/2023 



JELKIN KOLEDAR  
ZA ŠOLSKO LETO 2022 -2023 

 

Šolsko leto se prične 1. 9. 2022 in konča 31. 8. 
2023. 
 

DEŽURSTVO bo predvidoma organizirano: 

• 2. - 4. 11. 2022 
• 27. - 30. 12. 2022 
• 6. - 10. 2. 2023 
• 28. 4. 2023 
• 14. 8. 2023 

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

_________________________________________ 
 

JAVLJANJE ODSOTNOSTI OTROKA 

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

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.  

 

PREDNOSTNA NALOGA ODDELKA 

Ustvarjati okolje, v katerem se bodo otroci 
dobro počutili in razvijati zdrave in 
kompetentne otroke s poudarkom na zdravju, 
gibanju na splošno in v povezavi z umetnostjo, 
vrednotah in samostojnost. 

_______________________________________ 

SEPTEMBER 

• Uvajalno obdobje 
• Roditeljski sestanek 19. 9. 2022 
• Evropski teden mobilnosti (16. - 22. 9.) 
• Množični tek »Začni mlad, tekmuj pošteno« 

(21. 9.) 
• Šola za starše: »Kaj lahko kot starš naredim 

za ustno zdravje otroka?«  
(ZD Bežigrad, 28. 9.) 

OKTOBER 

• Teden otroka: »Skupaj se imamo dobro«  
(3. - 9.) :dan odprtih vrat, vlak prijateljstva, 
trajnostna akcija Rokometne zveze 
Slovenije 

• Jesenski kros 
• Pogovorne ure za starše (19. 10.) 
• Jesenski izlet 
• Zobozdravstvena vzgoja s ščetkanjem  

(27. 10.) 
• Šola za starše: »Učiti jih, da bi bili srečni« 

(Tanja Povšič, ZPM, 26. 10.) 

NOVEMBER 

• MEDNARODNI DAN STRPNOSTI (16. 11. 2022): 
glasbeno-sprostitvene dejavnosti, 
raziskovalne dejavnosti 

• Tradicionalni slovenski zajtrk (18. 11.) 
• Ustvarjalna delavnica s starši (ustvarjanje 

novoletne dekoracije) 

 

 

DECEMBER 

• Prižig luči na smreki enote Jelka (7. 12.) 
• Koncert zbora vrtca jelka za otroke 
• Krasitev igralnice, jelke, ples, novoletni 

kino, itd.) 
• Pogovorne ure za starše (14. 12.) 
• PRAVLJIČNO DOPOLDNE: predstava za 

otroke v izvedbi vzgojiteljev 
• Dedek Mraz (21.12.) 

JANUAR 

• Predstava za otroke »Čisto pravi lev« 
• igra na snegu 
• Igralna urica (18.1.) 

FEBRUAR 

• Mesec kulture – Prešernov dan: knjižne 
poslastice 

• Pogovorne ure za starše (15.2.) 
• Pustno rajanje (21. 2.) 

MAREC 

• Gregorjevo (12. 3.) 
• Pozdrav pomladi: nastop za starše ali igralna 

ura (22. 3.) 

APRIL 

• SVETOVNI DAN ZDRAVJA (7. 4. 2023): 
športno dopoldne in zdrava malica 

• Čistilna akcija (21.4.) 
• Zobozdravstvena vzgoja  
• Svetovni dan knjige (23. 4.) 
• Pogovorne ure za starše (19.4.) 

MAJ 

• Roditeljski sestanek (22. 5.) 
• Zaključek enote 

JUNIJ 

• Pogovorne ure za starše (7.6) 


