
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 
 
Razvijati zdrave in kompetentne otroke s 
poudarkom na gibanju, vrednotah in 
samostojnosti. 
 

SODELOVANJE  S STARŠI 
 
RODITELJSKI SESTANKI  
Okvirni datumi: 15. 9. 2021, 8. 6. 2022 
 
INDIVIDUALNI POGOVORI o otroku bodo potekali 
enkrat mesečno z najavo pri vzgojitelju. 
Okvirni datumi:  
 
IGRALNE URICE:  
Ustvarjalna delavnica (november 2021) 
Čutna pot (maj 2022) 
Skupen sprehod (junij 2022) 
 
 
 
 
SKUPNE DEJAVNOSTI IN SODELOVANJE 
September: 
• Uvajalno obdobje  
• Evropski teden mobilnosti 16. – 22. 9. 2021 »Živi 

zdravo. Potuj trajnostno.« 
• Dan slovenskega športa, 23. 9. 2021 

• Jesenski raj (pozdrav jeseni, obisk botre Jeseni, 
jesenska dekoracija) 

Oktober:   
• Teden otroka „Razigran uživaj dan!“ 4. – 10. 10. 

2021 ;  
• Svetovni dan hrane (16. 10. 2021). Spoznavanje 

domače obrti, stiskanje jabolk, pokušina soka, 
kuhanje jabolčne čežane, druženje ob ljudski 
glasbi na terasi 

November: 
• Tradicionalni slovenski zajtrk 19.11.2021 
• Predstava za vse otroke 
• Ustvarjalna delavnica s starši (17. 11. 2021) – 

novoletna dekoracija 
• Mednarodni dan strpnosti (16. 11. 2021): 

izmenjava vzgojiteljic, glasbeno-sprostitvene 
dejavnosti, raziskovalne dejavnosti 

December:  
• Veseli december (okrasitev igralnic, ples, ..) 
• Pravljično dopoldne: predstava za otroke v 

izvedbi strokovnih delavcev zelenega dela 
• Dedek Mraz 21. 12. 2021 (Jelka) 
Januar: 
• Tonček balonček (gibalne dejavnosti) 
• Zima je prišla (pozdrav zimi)  
• Zimske igre s snegom 
Februar:   
• Mesec kulture: Prešernov dan (8. 2. 2022): 

knjižne poslastice 
•  Glasbena pravljica Rokavička v izvedbi 

strokovnih delavcev Zelenega dela 
• Zvočne igrarije (dejavnosti povezane z zvokom, 

petjem, plesom, glasbo) 
Marec:   
• Pustno rajanje, 1. 3. 2022 
• Pozdrav pomladi – Gregorjevo, svetovni dan vode. 
• Pozdrav pomladi: predstava za otroke v izvedbi 

strokovnih delavk 
April: 
• Svetovni dan zdravja (7. 4. 2022): športno 

dopoldne in zdrava malica 
• Tipam, voham, okušam, vidim, slišim (taktilne 

igre in zunanja čutna pot za otroke) 
• Svetovni dan zemlje (22. 4. 2022): čistilna akcija 
• Vrtnarski dan (urejanje gredic in cvetličnih korit) 
• Svetovni dan knjige 



Maj:   
• Živ žav Vrtca Jelka v Tacnu 
• Svetovni dan čebel 
• Svetovni dan družine (15. 5. 2022): ustvarjanje 

družinskih hišic 
• Svetovni dan sonca (28. 5. 2022) : koncert za 

otroke v izvedbi strokovnih delavk 
• Rad se s teboj igram (materinski dan in dan 

očetov): čutna pot 
Junij:  
• Pozdrav poletju (poletje v školjki – iskanje 

morskih zakladov) 
• Piknik na terasi  
• Skupni sprehod 

 
 
 

 
 

VIZIJA VRTCA 

 
 
 
PROJEKTI IN OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 
  

• CICIUHEC 
• MALI SONČEK 
• GIBALČEK 

• PASAVČEK 
• ZDRAVJE V VRTCU 
• TIPAM, VOHAM, OKUŠAM, VIDIM SLIŠIM 

 
 
 

 
        
 
 
 

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 

 ZELENI DEL JE ODPRT od 6.30 do 16.30 
E-naslov enote: enota.zeleni@vrtec-jelka.si 

Mobilna številka:  030 661 226 
 

SRČKI 
 

 
VZGOJITELJICA: 

Alenka Bregant Pirc 
 

POMOČNICA VZGOJITELJICE: 
Božena Holešek Obreza 

 
PREDSTAVNIK SVETA STARŠEV: 

g. Jan Pelipenko 
 

ŠOLSKO LETO 2021/2022 

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