
 

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 

 

obračun oskrbnin: Enisa Kozarič 

03 56 33 396 

 

vodja enote Mojca: Marjeta Naglav 

03 56 33 392 

e-naslov: mojca.vrtec@siol.net 

 

Spletna stran vrtca: 

vrtec-trbovlje.si 

POUDARKI ENOTE 

V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

Vzgoja za prihodnost, skrb za okolje. 

Z glasbo je vsak dan lepši.  

Sobivanje vseh otrok iz enote. 

Razvijanje socialnih veščin. 

 

DELOVNI ČAS ENOTE IN DELOVANJE  

V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC IN PRAZNIKOV 

Enota Mojca je odprta: 

od 6.15 do 15.30. 

 

POČITNICE: 

25. 10. do 29. 10. 2021, 

 27. 12.  do 31. 12. 2021 

21. 2. do 25. 2. 2022. in 27. 4. do 29. 4. 2022. 

bo enota Mojca odprta, če bo 

število prijavljenih otrok za eno skupino. 

Poletne počitnice 1. 7. do 31. 8. 2022 – v enotah  

PIKAPOLONICA in BARBARA,  odvisno od števila 

otrok vključenih v poletne oblike dela.  

Starši pisno odjavijo otroke. 

 

 

 

Vrtec Trbovlje 

Rudarska cesta 10a 

Trbovlje 

 

 

 

Obljubljamo vam, 

da se bodo vaši otroci 

prav vsak dan nečesa naučili. 

Včasih  bodo to prinesli domov 

 v rokah, drugič v svojih glavah 

in vse preostale dni 

v svojih srcih. 
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KDO SMO? 

MIŠKE (razvojni oddelek): 6 otrok, 3-6 let 

 

Vzgojiteljica: Anja Ocepek 

VPO - pom. vzg.: Gal Kukovič 

JEŽKI: 16 otrok, 2-4 leta 

                                     

Vzgojiteljica: Špela Pikš 

VPO - pom. vzg.: 

Sanja Mraz, Katjuša Bolte 

GUMBKI: 17 otrok, 3-4 leta 

   

Vzgojiteljica: Marjeta Naglav 

VPO - pom. vzg.: Vladka Metličar 

GOZDNI ŠKRATKI: 21 otrok, 5-6 let 

 

Vzgojiteljica: Katja Bostič 

VPO - pom. vzg.: Neli Prosenc 

 

 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

PRAVICE STARŠEV: 

 uvajanje prilagojeno otroku 

 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, higienskih 
protokolov, upoštevanje delovnega 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 zadržati doma, peljati k 
zdravniku in vrtec obvestiti o pojavu nalezljive 

bolezni 

 seznaniti vzgojno osebje s posebnostmi otroka 

MOŽNOSTI SODELOVANJA: 

 dnevna izmenjava informacij 

 pogovorne minutke 

 oglasna deska skupine in mapa oddelka 

 skupna srečanja in timski sestanki  

 vključevanje družin v dejavnosti v skupini 

 predavanja za starše 

 prireditve na nivoju enote 

 E asistent 

 zbiralne akcije 

 

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

 sodelovanje s šolsko zobno ambulanto 

 vadbene ure in seznanjanje z osnovami 
športov  

 sodelovanje v Mreži gozdnih vrtcev 

 predbralni program Tonček Knjigoljub 

 obisk Glasbene šole Trbovlje 

 pevski zbor 

 tedenska srečanja na nivoju enote 

 Cici vesela šola 

 Kolesarčki: dejavnost za učenje varnega 
vedenja v prometu 

 prilagajanje na vodo 

 Tačke Pomagačke 

 

PROGRAMI IN PROJEKTI 

 športna programa FIT in Mali sonček 

 program Ekošola kot način življenja 

 projekt Zdravje v vrtcu kot del vsakdana 

 projekt Multimedijski vrtec 

 NTC sistem učenja 

 

 PRAZNOVANJA 

  praznovanje na nivoju enote (pust, 
kulturni praznik, …) 

 praznovanja rojstnih dni otrok 

 Teden otroka 

 veseli december z obiskom Dedka Mraza 
 

 
 
 

Izvedba dejavnosti bo prilagojena 
aktualnim ukrepom. 


