
 

 

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 VILA 
Staničeva ulica 37 a, 1113 Ljubljana 
 enota.vila@vrtec-jelka.si 
 (01) 231 74 16, 041 238 846 

VRTEC JE ODPRT od 7.00 do 16.30 
_________________________________________ 

 

BARVICE 

 

 

VZGOJITELJICA: 
Sonja Šubic Hurčak 

POMOČNICA VZGOJITELJICE 
Vesna Duša 

PREDSTAVNIK V SVETU STARŠEV: 
Urša Peršič 

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 

Skupaj zmoremo vse – kar zmorem, pa 
naredim sam 

_________________________________________ 

SEPTEMBER 

• Uvajalno obdobje 
• Roditeljski sestanek 
• Evropski teden mobilnosti (16. - 22. 9.) 
• Množični tek »Začni mlad, tekmuj pošteno« 
• Šola za starše: »Kaj lahko kot starš naredim 

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

• Opera Picko in Packo (Opera Ljubljana) 

 

OKTOBER 

• Teden otroka:  
»Skupaj se imamo dobro« (3. - 9.10.2022) 

• Igralna urica – Jesenski piknik 
• Zobozdravstvena vzgoja s ščetkanjem 
• Šola za starše: »Učiti jih, da bi bili srečni« 

(Tanja Povšič, ZPM, 26. 10.) 
• Pogovorne ure za starše 

 

NOVEMBER 

• Športno naravoslovni tabor (7.-9.11.2022) 
• Tradicionalni slovenski zajtrk (18. 11.) 
• Pogovorne ure za starše 

 

DECEMBER 

• Prižig luči na smreki enote Jelka (7.12.2022) 
• Pravljični večer, prenočevanje v vrtcu 

(21.12.2022) 
• Dedek Mraz (22.12.2022) 

 

JANUAR 

• Predstava za otroke 
• Igralna urica – skrb za ptice (Tivoli) 
• Pogovorne ure za starše 

 

FEBRUAR 

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

 

MAREC 

• Pozdrav pomladi, Gregorjevo (12. 3.) 
• Igralna urica – nastop za starše 

 

APRIL 

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

 

MAJ 

• Zaključek enote »Hip hura, cirkuška 
predstava« 

• Pogovorne ure za starše 

 

JUNIJ   

• Roditeljski sestanek 
• Letovanje v Umagu (19.6.-23.6.2023)  

JULIJ, AVGUST 

• Juhuhu, počitnice so tu! 
• Poletne igrarije v vrtcu. 

 


