
 

 

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 

 

 

 

 

VIZIJA VRTCA JELKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VRTEC JELKA 
Glavarjeva 18 a,  
1113 Ljubljana 

  vrtec.jelka@vrtec-jeka.si    
  www.vrtec-jelka.si 
 

ENOTA STORŽEK 
Matjaževa ulica 4, 1000 Ljubljana 
 enota.storzek@vrtec.jelka.si 

 031 336 387 

VRTEC JE ODPRT od 6.30 do 17.00 
_________________________________________ 

SRČKI 

 

VZGOJITELJICA: 
Teja Ovčar 

POMOČNICA VZGOJITELJICE: 
Andreja Ferenc 

SPREMLJEVALEC V SKUPINI: 
Tomaž Skušek 

 
PREDSTAVNIK V SVETU STARŠEV: 

Mojca Grobelnik 

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 

Letos bomo več pozornosti namenili razvoju 
govora in spodbujanju govornih zmožnosti. 
Govorni aparat bomo razvijali tako z vodenimi 
dejavnostmi kot tudi v spontanih trenutkih. 
Besedni zaklad bomo krepili skozi pogovor, ob 
ogledovanju slikanic ter skozi različne pravljice, 
ki nas bodo povezovale tudi z ostalima 
skupinama, in iz katerih bomo črpali navdih za 
dejavnosti z vseh področij kurikuluma. 

_________________________________________ 

SEPTEMBER 

• Uvajalno obdobje 
• Roditeljski sestanek (19. 9.) 
• Evropski teden mobilnosti (16. - 22. 9.) 
• Množični tek »Začni mlad, tekmuj pošteno« 
• Praznovanje prihoda jeseni: Mala miška in 

veliko rdeče jabolko jesen (23. 9.). 
• Slovenski dan športa- kolesarski dan (23. 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. 10.) 

• Igralna urica: kostanjev piknik 
• Šola za starše: »Učiti jih, da bi bili srečni« 

(Tanja Povšič, ZPM, 26. 10.) 

NOVEMBER 

• Tradicionalni slovenski zajtrk (18. 11.) 
• Pogovorne ure za starše 
• 1. obdobje brez igrač 
• Simbioza: medgeneracijsko druženje 

DECEMBER 

• Igralna urica: ustvarjalna praznična 
delavnica (1. 12. 2022) 

• Storžkova slaščičarska delavnica  
• Prižig luči na smreki enote Jelka (7. 12.) 

• Dedek Mraz (21. 12) 
• Lutkovna predstava: Ko pride zima 

JANUAR 

• Predstava za otroke 
• Igralna urica 
• Zimske radosti na snegu 
• Simbioza: medgeneracijsko druženje 

FEBRUAR 

• Pogovorne ure s starši 
• Pustno rajanje (21. 2.) 
• Teden kulture 
• Starši za otroke: lutkovna predstava ali 

dramatizacija 

MAREC 

• Gregorjevo (12. 3.) 
• Pozdrav pomladi (21. 3) 
• Svetovni dan vode (22. 3.). 
• Igralna urica 
• Simbioza: medgeneracijsko druženje 

APRIL 

• Čistilna akcija 
• Svetovni dan zemlje (22. 4.) 
• Svetovni dan knjige (23. 4.) 
• Pogovorne ure za starše 
• Simbioza: medgeneracijsko druženje 

MAJ 

• Zaključek enote 
• Roditeljski sestanek 
• Spomladanski izlet in kros 
• Simbioza: medgeneracijsko druženje 

JUNIJ 

• Pozdrav poletju (igre z vodo) 
• 2. obdobje igre brez igrač. 


