
 

KONTAKTI 

Ravnateljica: Daša Bokal 

03 56 33 381 

 

Pomočnica ravnateljice: Manja Vozel 

03 56 33 385 

 

Svetovalna delavka: Nataša Kmet 

03 56 33 382 

 

Tajništvo: Natalija Jeršin 

03 56 33 380 

 

Vodja prehrane: Natalija Benko 

03 56 33 397 

 

Vodja enote Barbara: 

Maruša Prelogar 

e-naslov: barbara.vvztrb@guest.arnes.si 

 

Spletna stran vrtca: 

vrtec-trbovlje.si 

 

 

 

SKUPNE RDEČE NITI ŽIVLJENJA V NAŠI ENOTI  

V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

Privzgajanje okoljskih vrednot. 

Omogočanje najrazličnejših oblik gibanja. 

Projekt Tačke pomagačke –  

vključevanje terapevtskega psa. 

 

DELOVNI ČAS ENOTE IN DELOVANJE  

V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC IN PRAZNIKOV 

Enota Barbara je odprta 

od 5.45 do 15.30 

 

Med šolskimi počitnicami 

bo enota odprta, če bo 

število prijavljenih otrok za vsaj eno skupino. 

Na državne praznike so zaprte 

vse enote vrtca. 

Enota bo predvidoma dežurna tudi  

v času poletnih počitnic. 

 

 

 

 

Vrtec Trbovlje 

Rudarska cesta 10a 

Trbovlje 

 

 

 

 

 

 

Obljubljamo vam, 

da se bodo vaši otroci 

prav vsak dan nečesa naučili. 

Na nekatere dni  

bodo to prinesli domov v rokah, 

druge dni v svojih glavah 

in vse preostale dni 

v svojih srcih. 

 

 

 

 

 



 

LETOS SMO V BARBARI ZBRANI 

ŠKRATKI:  13 otrok, 2-3 leta 

Vzgojiteljica: Bojana Burja 

VPO - pom. vzg.: Brigita Ivnik 

 

MEHURČKI: 13 otrok, 2-3 leta 

Vzgojiteljica: Katarina Gorjup 

VPO - pom. vzg.: Neva Matko 

 

METULJI:  19 otrok, 3-4 leta 

Vzgojiteljica: Darja Vodišek 

VPO - pom. vzg.: Špela Klančišar in Darja Gradišek 

 

KRESNIČKE: 24 otrok, 4-5 let 

Vzgojiteljica: Maruša Prelogar 

VPO - pom. vzg.: Petra Sedej 

 

VETRNICE: 24 otrok, 5-6 let 

Vzgojiteljica: Mateja Bregar 

VPO - pom. vzg.: Mateja Gršak 

 

PAJKCI: 24 otrok, 5-6 let 

Vzgojiteljica: Neli Mišvelj 

VPO - pom. vzg.: Danica Jukić 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

PRAVICE STARŠEV: 

 postopno uvajanje otroka 

 možnost vpogleda v programe 

 obveščenost o življenju in delu v vrtcu 

 zaščita zasebnosti 

 možnost sodelovanja in soodločanja z 
upoštevanjem strokovne avtonomije 

vzgojnega osebja 

DOLŽNOSTI STARŠEV DO VRTCA: 

 spoštovanje sprejetih dogovorov, upoštevanje 
poslovalnega časa vrtca 

 ob prihodu predaja otroka strokovnim 
delavkam; zagotavljanje ustreznega spremstva 

na poti 

 obveščanje o odsotnosti in vzrokih zanjo do 
8:30 ure tekočega dne 

 redno poravnavanje finančnih obveznosti 

 otroka dejavnostim in vremenu primerno 
obleči ter obuti 

 skrb, da otrok v vrtec ne prinaša neprimernih 
ali nevarnih predmetov 

 bolnega otroka peljati k zdravniku – v vrtec 
sodi le zdrav otrok 

 seznaniti vzgojno osebje s posebnostmi otroka 
– uvodno in sprotno 

MOŽNOSTI SODELOVANJA: 

 Komunikacija preko telefona, maila in e-
asistenta 

 Pogovorne minutke 

 Oglasna deska skupine v mlajših skupinah 

 Skupna srečanja in timski sestanki  

 Vključevanje družin v dejavnosti v skupini 

 Predavanja za starše  

 Zbiranje odpadnega papirja 

 

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

 Dejavnosti v sklopu tedna mobilnosti 

 seznanjanje z osnovami športov v 
telovadnici 

 Obiski knjižnice Toneta Seliškarja in 
predbralni program Tonček Knjigoljub 

 Obisk Glasbene šole Trbovlje 

 Obisk gasilcev 

 Ogled Speculum artium 

 Mini olimpijada 

 Sodelovanje z GESŠ in OŠ I. Cankarja 

 Pevski zbor 

 Cici vesela šola 

PROGRAMI IN PROJEKTI 

 FIT in Mali sonček 

 Tačke Pomagačke 

 Ekošola kot način življenja 
 Multimedijski vrtec 

 NTC sistem učenja 

 PRAZNOVANJA 

 Mesečna druženja na nivoju enote 

 Praznovanja rojstnih dni otrok 

 Teden otroka in rojstni dan vrtca 

 Veseli december z obiskom Dedka Mraza 

 Proslava ob kulturnem prazniku 

 Pustna zabava 

 Pozdrav jeseni, zimi, pomladi, poletju 

 Praznovanja eko praznikov 

Dejavnosti bomo izvajali ob upoštevanju 
higienskih ukrepov. Način izvedbe oziroma 

izvedbo nasploh bo pogojevala aktualna 
epidemiološka situacija. 


