
 

 

ODDELKI V ENOTI PIKAPOLONICA 
 

PIKAPOLONICE (14 otrok, 1 - 2 leti) 
Vzgojiteljica: Nika Kajzer Kukovica 

Pomočnica vzgojiteljice: Ingrid Pilih 

 

MIŠKE (14 otrok, 2 - 3 leta) 
Vzgojiteljica: Alenka Vodiškar 

Pomočnica vzgojiteljice: Katarina Gorjup 

 

METULJI (14 otrok, 2 - 3 leta) 
Vzgojiteljica: Melita Gošte 

Pomočnica vzgojiteljice: Mojca Vnuk 

 

                               ŽABICE (19 otrok, 3 - 4 leta) 
Vzgojiteljica: Darja Vodišek 

Pomočnica vzgojiteljice: Špela Klančišar 

 

STRAHCI (19 otrok, 2 - 4 let) 
Vzgojiteljica: Andreja Prašnikar 

Pomočnica vzgojiteljice: Anja Vincek 

 

ČEBELICE (24 otrok, 4 - 5 let) 
Vzgojiteljica: Mateja Bregar 

Pomočnica vzgojiteljice: Mateja Gršak 

ŠKRATKI (21 otrok, 4 - 6let) 
Vzgojiteljica: Bojana Burja 

Pomočnica vzgojiteljice: Brigita Ivnik  

Spremljevalka: Alma Peklar 

 

                                 ČMRLJI (23 otrok, 5-6 let) 
Vzgojiteljica: Barbara Koritnik 

Pomočnica vzgojiteljice: Metka Medvešek 

 

Delavka iz programa JD: Božena Holešek Obreza 

(4h/dan) 

Vodja enote: Andreja Prašnikar, dipl. vzg.  

PROGRAM VRTCA 

 
Program vrtca izvajajo vzgojiteljice in VPO - 

pomočnice vzgojiteljic v skladu s cilji in načeli 

Kurikuluma za vrtce. Upoštevajo smernice 

metodologije Korak za korakom,  s 

poudarkom na pestri in raznovrstni ponudbi na 

vseh področjih dejavnosti. 

 

Dnevni program vrtca bogatijo naslednje 

dejavnosti: 

 

 Zborček Murenčki: vsak torek od 9.00 

do 9.45 (vodi Mateja Gršak) 

 Obiski vseh otrok v knjižnici Sovice Pike 

 Gibalne urice v Partizanu: Vodišek, 

Bregar, Burja, Koritnik 

 Tonček knjigoljub: od 4. leta dalje 

(Burja, Bregar, Koritnik) 

 Cici vesela šola: od 4. leta dalje (Burja, 

Bregar, Koritnik) 

 Mali sonček: od 2. leta dalje( Vodiškar, 

Prašnikar, Gošte, Koritnik, Vodišek, 

Bregar, Burja) 

 Srečanja na nivoju enote: vsako sredo 

 Veliki zunanji šah :  Koritnik  

 Zavod za šport: Burja, Bregar, Koritnik  

 
DODATNE DEJAVNOSTI : 

 lutkovni abonma : od 3 leta dalje  
               

 

 

        PRAZNIKI IN PRAZNOVANJA V ENOTI    
 
      NOVEMBER – ZDRAVA PREHRANA 

 tradicionalni slovenski zajtrk 

 obisk zobne asistentke 

 

      VESELI DECEMBER 

  predpraznična čajanka 

  obisk babice Zime 

 Jutranja čajanka za starše – 5.12. 2019 

  prihod dedka Mraza 

      

      JANUAR 

 Sprostitvene igre, igre na snegu 

 

       FEBRUAR 

 Teden knjige (oddelki se predstavijo) 

 25.2.2020 Pustovanje  

 Kulturni dan 

 

      MAREC 

 praznovanje pomladi (obisk pomladne vile) 

 mamice praznujejo 

 22.3.– svetovni dan vode (različne dejavnosti v  

oddelkih na temo voda) 

 

      APRIL 

 1.4. – dan zmešnjave (menjava igralnic) 

 revija otroških pevskih zborov (Murenčki) 

      

      MAJ 

 Šport špas – druženje treh generacij  

 14.5. 2020 – Cici vesela šola 

       

     JUNIJ 

 Zaključna srečanja s starši po oodelkih (predstavitev 

realizacije LNO) 

 Podelitev bralnih priznanj Tončka Knjigoljuba 

 Zaključek programa »Ciciban in šport« 

 



 

 

 
 

PROJEKT: ZDRAVJE V VRTCU 
Tudi v letošnjem letu nadaljujemo dejavnosti v okviru projekta 

»Zdravje v vrtcu«. 

Vsak oddelek ima svojo prednostno nalogo, vsi tako otroci kot 

strokovni delavci enote Pikapolonica pa si bomo: 

- ogledali lutkovni film »Ostal bom zdrav« 

- spodbujali otroke k uživanju sadja in zelenjave 

- dnevno bivali na prostem. 

 

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 in mladostnikov, ki danes obiskujejo vrtce 

in šole, čez leta pa bodo ustvarjalci prihodnosti vseh 

nas. Stabilna družba prihodnosti je lahko le družba 

znanja, etike in vrednot. 

Več na spletni strani: 

https://zmagujemozvrednotami.iev.si 

 

FIT KOBACAJ 

Temelj FIT pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje 

skozi gibanje in gibanje skozi igro. Ko se otroci skozi igro 

učijo gibati, se z gibanjem učijo. S tem rastejo v 

sposobnejše osebe, izzivajo svojo ustvarjalnost in se pri 

iskanju rešitev učijo razmišljati.  

 

PROJEKT: » BELI ZAJČEK« 

  

SPODBUDIMO OTROKE VSI SKUPAJ, DA NAREDIJO NEKAJ 

MAJHNIH KORAKOV V ŽELJENO SMER! 

(del poti v vrtec opravimo vsi skupaj peš) 

 

 

 

 

 

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 

 

Delavci na upravi z računovodkinjo : 

Natalija Jeršin – tel. 56 33 380 

Enisa Kozarić – tel. 56 33 396 

Nanjo se obračate glede oskrbnin 

 

Delavci v centralni kuhinji, pralnici 

in hišnika šoferja 

 
Za lep in čist vrtec skrbita: 

Natalija Čož in  Aleš Bokal 

 
 

 

 

 
 

 

 

                

                      

                              

  VRTEC TRBOVLJE 
                             Rudarska cesta 10a 

                                  1420 Trbovlje 

 

           ŠOLSKO LETO 2019/20 
                 

                 
                      

                       TELEFON : 

          03 56 33 389 
 
                                Elektronski naslov: 

pikapolonica.vvztrb@guest.arnes.si 
 

Oglejte si tudi našo internetno stran : 

       http://www.vrtec-trbovlje.si 

 

           PIKAPOLONIČINA VRATA SO ODPRTA: 

                      OD 5.00 DO 16.30 URE 
 

 

            Enota Pikapolonica je odprta vse delovne dni v letu, 

                zaprta je med prazniki. 

https://zmagujemozvrednotami.iev.si/
mailto:pikapolonica.vvztrb@guest.arnes.si


 

 

Če z  TER RAZUME POME 

IN NEVERBALNE) KOMUNIKACIJE TROK 

UPORABLJA TER RAZUME POMEN IN 

NAMEN VLJUDNE (VERBALNE IN 

NEVERBALNE) KOMUNIKACIJE 

 

 

 

 

 



 

 

 


