
                        

PROGRAM: EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA                                                            

 Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le 

posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno 

spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola  

je metodološko in mednarodno primerljiv program  

z medpredmetnim povezovanjem znanja  

za življenje, ki razvija odgovoren odnos do  

okolja, narave in bivanja nasploh.  

 

 

PROGRAM: »ZMAGUJEMO Z VREDNOTAMI« 

Program temelji na prepričanju, da je eno od 

najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja 

 skrb za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno 

ravnanje v vrtcih in šolah.  

Tu se namreč preko socializacijskih mehanizmov in 

ponotranjenja vrednot in življenjskih načel postavljajo 

pomembni temelji etike in vrednot otrok ki bodo  

kmalu ustvarjalci prihodnosti vseh nas.  

Več: https://zmagujemozvrednotami.iev.si 

 

 

 
PROGRAM: FIT KOBACAJ  

Temelj Fit pedagogike  je razvijati in ustvarjati učenje  
skozi gibanje in gibanje skozi igro. Ko se otroci skozi  
igro učijo gibati, se hkrati skozi gibanje učijo. S tem  
rastejo v sposobnejše osebe, izzivajo svojo  
ustvarjalnost in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati.    

 
                

 
             ZA DOBRO POČUTJE NAJMLAJŠIH 

              IN ZAPOSLENIH SKRBIJO ŠE: 
 
Ravnateljica: 
Daša Bokal- tel. 56 33 381 

 

Pomočnica ravnateljice: 

Helena Dolanc- tel. 56 33 385 

 

Svetovalna delavka: 

Nataša kmet - tel. 56 33 382 

 

Računovodja: 

Natalija Jeršin – tel. 56 33 380 

 

Oskrbnine: 

Enisa Kozarič - tel. 56 33 396 

 

Vodja higienskega režima: 

Natalija Benko - tel. 56 33 397 

 

Vabljeni k ogledu naše internetne 

strani: http://www.vrtec-trbovlje.si 

 

               

 

                          

VRTEC TRBOVLJE 
Rudarska cesta 10a 

142en0 Trbovlje 

 

ŠOLSKO LETO 2019/20 

ENOTA BARBARA 
Vreskovo 6a 

                          1420 Trbovlje 

 

barbara.vvztrb@guest.arnes.si 

tel.: 56 33 390 

      tel.: 56 33 391 

vodja enote: Barbara Vodeb 

 

Zaposlenim v enoti je pomembno v otrocih 

razvijati spoštovanje do sebe (prebuditi 

zavest o osebni integriteti in kompetenci, 

razvijati čuječnost,  zdravo osebno samopodobo, 

radovednost do sveta) in do drugih (staršev, 

sovrstnikov, učiteljev in okolja, ter  narave). 

Želimo spodbujati  pogum, aktivno soodločanje, 

kritično razmišljanje  ter aktivno udejstvovanje 

v vseh naših dejavnostih (metodologija Korak za 

korakom). 

 

https://zmagujemozvrednotami.iev.si/
http://www.vrtec-trbovlje.si/
mailto:barbara.vvztrb@guest.arnes.si


                        
 

ZA OTROKE V ENOTI SKRBIMO:              

2-3 let 

vzg.: Barbara Vodeb 

VPO-pom.vzg.: Janez Vozel in  

VPO-pom.vzg.: Darja Gradišek 

 

3-4 let 

vzg.: Ksenija Škrbec 

VPO-pom. vzg.: Urška Starina 

  

3-4 let 

vzg.: Marjanca Zupanek  

VPO-pom. vzg.: Doroteja Kos 

  

4-5 let 

vzg.: Greta Potočin 

VPO-pom. vzg.: Nataša Lašič 

 

5-6 let 

vzg.: Olga Ritter (nad. Nika Guna)            

VPO-pom. vzg.: Bernarda Senčar  

(nad. Nina Strgaršek)    

 

5-6 let 

vzg.: Miranda Poropatič 

VPO-pom. vzg.: Nina Šantej 

 

Kuhinja: Maja Barič 

Čiščenje: Ferid Talić 

                               

 

DELOVNI ČAS ENOTE BARBARA:                                                                             

Od 5.45 do 15.30 ure  

vsak delovni dan. 
 

 Jesenske počitnice (28.10. - 1.11.2019): 

     enota odprta ob delovanju enega oddelka. 
 

Božično-novoletne počitnice  
(25.12.2019 -2.1.2020): 27.12.,30.12., 31.12. je 

enota Barbara zaprta, dežurni enoti Pikapolonica 

in/ali Ciciban. 3.1.2020 je enota odprta ob 

delovanju enega oddelka. 

            

           Zimske počitnice (17.2.2020 do 21.2. 2020): 

           enota odprta ob delovanju enega oddelka. 

 

       Prvomajske počitnice (27.4.-2.5.2020): enota 

       Barbara je zaprta, dežurni enoti Pikapolonica in/ali 

Ciciban. 

 

        Poletne počitnice (1.7. – 31.8.2020):dežurni 

          enoti Pikapolonica/Mojca v mesecu juliju in 

Ciciban/Barbara v mesecu avgustu. 

 

 

 

 

 

 

PRAZNIKI IN PRAZNOVANJA V ENOTI: 

OKTOBER 

 Teden otroka (Otrokove pravice) 

 Vesela jesen (popoldansko druženje) 

 Beli zajček (trajnostni projekt) 

 

NOVEMBER 

 Tradicionalni slovenski zajtrk 

 

DECEMBER 

 Čajanka 

 Prihod Dedka Mraza 

 

FEBRUAR 

 Kulturni dan 

 Pustovanje 

 

APRIL 

 Svetovni dan Zemlje  

 

MAJ 

 Sobotni izlet 

 Šport špas 

 

JUNIJ 

 Zaključek šolskega leta (pop. druženje) 

 Zaključek programa »Ciciban in šport« 

 Podelitev priznanj T. Knjigoljub 


