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UVOD 
 
 
Vzgoja otrok je ena izmed najtežjih in najbolj zahtevnih ter odgovornih nalog, ki jo lahko 

sprejmemo v življenju. Ko otrok vstopi v vrtec, postanemo vzajemni partnerji pri tej 

pomembni nalogi. Dobro sodelovanje in medsebojno spoštovanje med starši in vzgojitelji je 

pogoj za uspešen razvoj otroka. Otrok z vstopom v vrtec zaživi v dveh socialno različnih 

okoljih. V manjšem družinskem okolju ima drugačno vlogo, kot jo sprejme z vstopom v vrtec. 

Za vsakega otroka je vključitev v vrtec pomembno sprememba. V širši skupini si gradi svoje 

socialno omrežje, uči se premagovati prve ovire, sooči se z vrstniki. Ob vsem tem dogajanju 

nas potrebuje ob sebi. Izkoristite vsako minuto z otrokom, ki vam jo dan ponudi. Spodbujajte 

ga v njegovi samostojnosti, v njegovi želji po učenju, ki je v tem obdobju še kako prisotna. 

Pustite mu, da se zmoti, pustite mu čas, da poskuša znova in znova ter pomagajte mu 

vztrajati do cilja. Tako se bo naučil premagovati ovire, krepil si bo samozavest in si ob še tako 

majhnih uspehih gradil dobro samopodobo. 

 

Mi vsi se bomo potrudili in v skladu z letnim delovnim načrtom poskušali vašemu otroku 

ponuditi čim več. Verjamemo, da nam bo skupaj z vami to tudi uspelo.  

Pred vami je publikacija, v kateri so zbrane najpomembnejše informacije o življenju in delu v 

vrtcu. Vse sprotne informacije pa bomo objavljali na oglasni deski vrtca, na oglasnih deskah 

pred igralnicami in tudi na naši spletni strani http://vrtec.os-kobarid.si/. 

 

 

Ravnateljica Melita Jakelj 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://vrtec.os-kobarid.si/
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OSNOVNI PODATKI  
 

Vrtec pri Osnovni šoli Simona Gregorčiča Kobarid 
Gregorčičeva ulica 18 A 
5222 Kobarid  
 
 

ravnateljica:  Melita Jakelj 

pomočnica ravnateljice za vrtec: Martina Kenda  

telefon: 05 38 99 705, 05 38 99 708 

fax:  05 38 99 706 

e-pošta: vrtec@os-kobarid.si 

spletna stran: www.os-kobarid.si 

davčna številka: SI51971020 

svetovalna služba: 05 38 99 709 

tajništvo: 05 38 99 700 

računovodstvo: 05 38 99 702 

 

 

 

ZUNANJI ODDELKI: 
 

BREGINJ  05/ 38 49 805 

DREŽNICA 05/ 38 48 500 

SMAST  05/ 38 85 106 

 

 

 
 
 

POSLOVNI ČAS VRTCA  
 
 

 KOBARID 6.30 – 16.00  

 BREGINJ 7.00 – 15.30 

 DREŽNICA 6.20 – 15.30 

 SMAST 6.30 – 15.30 
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ORGANIZIRANOST ZAVODA 

 

Zavod upravlja in je za njegovo nemoteno delo odgovorna ravnateljica javnega zavoda 
Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid. Pomembne odločitve potrjuje svet šole, starši pa 
lahko svoje predloge posredujejo preko sveta staršev. 
Strokovna organa vrtca sta vzgojiteljski zbor in aktiv vzgojiteljev. 
 
SVET ZAVODA 
 
Javni vzgojno-izobraževani zavod Osnovno šolo Simona Gregorčiča Kobarid upravlja svet 
zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in 
predstavniki staršev. 

Svet zavoda odloča na svojih sejah o zadevah, za katere je pristojen v skladu z zakonom, 
Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona 
Gregorčiča Kobarid in drugimi predpisi. 

30. julija 2013 je bil na konstitutivni seji sveta zavoda potrjen mandat novih članov. 
Mandatno obdobje traja štiri leta. 

 
SVET STARŠEV 
 
Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev, tako da ima vsak oddelek vrtca Kobarid 
svojega predstavnika. Starši predstavnike izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. 
 
Svet staršev vodi predsednik sveta staršev, sklicuje pa ga pomočnica ravnateljice za vrtec v 
dogovoru s predsednikom Sveta staršev. 
 
Pristojnosti Sveta staršev so:  

 predlaga nadstandardne programe, 

 daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 

 daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu, 

 razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, 

 obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 

 voli predstavnike v Svet zavoda, 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
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PREDSTAVNIKI STARŠEV ZA 2015/16:  
 
 

SKUPINA Ime in priimek predstavnika 
 

Ime in priimek namestnika 

MUCKI Meta Klavora 
 

Tina Koren Rosič 

DELFINČKI Katarina Mole 
 

Andreja Štrukelj 

ŽABICE Mirjam Bizjak 
 

Nataša Hrast Korošec 

SOVICE Rajko Faletič 
 

Matej Stres 

METULJČKI Leon Četrtič 
 

Maja Faletič 

JEŽKI  
 

 

MEDVEDKI Ana Likar 
 

Bojan Volarič 

SLONČKI – Drežnica Petra Testen 
 

Katja Bric Fon 

PIKAPOLONICE – Drežnica Klavdija Berginc 
 

Polona Rakušček 

ČEBELICE – Smast  Anja Koren 
 

Robert Rutar 

GOSENICE – Breginj  Nevenka Bandulić 
 

Rebeka Balažić Tonkli 

 
Predsednica sveta staršev vrtca in predstavnica v svetu zavoda je Katarina Mole, njen 
namestnik pa Leon Četrtič. 
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ZAPOSLENI V VRTCU 
 

 

Melita Jakelj ravnateljica 

Martina Kenda pomočnica ravnateljice za vrtec 

Mateja Matajurc svetovalna delavka 

Lenka Brus vzgojiteljica 

Irena Gregorčič pomočnica vzgojiteljice 

Nives Rosič vzgojiteljica 

Milena Sovdat pomočnica vzgojiteljice 

Tina Fratina vzgojiteljica 

Domen Rakušček pomočnik vzgojiteljice 

Andreja Koren vzgojiteljica 

Nataša Koletič pomočnica vzgojiteljice 

Sonja Marcola vzgojiteljica 

Slavica Lavretič pomočnica vzgojiteljice 

Blaž Volarič vzgojitelj 

Irena Melinc pomočnica vzgojitelja 

Suzana Volarič vzgojiteljica 

Nina Živec vzgojiteljica  

Terezija Školč Gruntar pomočnica vzgojiteljice 

Ani Cemič vzgojiteljica 

Marjetka Uršič pomočnica vzgojiteljice 

Nežka Uršič vzgojiteljica  

Kristina Žagar pomočnica vzgojiteljice 

Loredana Hrast vzgojiteljica 

Bernarda Leban pomočnica vzgojiteljice 

Milojka Juretič, Martina Koren čistilki 

Olga Ručna, Marija Zgrablič  računovodji 

Karmen Sivec tajnica 

Manica Prelec logopedinja 

Katja Torkar specialna pedagoginja 

Andrej Gregorčič hišnik 

Metka Pitamic, Jožica Četrtič,  
Nada Šturm, Marinka Lah, Peter Gruden 

kuharji 

 

 



                                                                                  Publikacija Vrtca pri OŠ Simona Gregorčiča Kobarid 2014/15 

8 

SVETOVALNA SLUŽBA 

 
Svetovalna služba v vrtcu opravlja svoje delo v skladu s svojim delovnim načrtom, ki je del 
letnega delovnega načrta vrtca. Pri uresničevanju zastavljenih delovnih nalog sodeluje z 
otroki in njihovimi starši, strokovnimi delavci, vodstvom vrtca ter z zunanjimi institucijami. 
Delo opravlja individualno ali v skupinah, z upoštevanjem strokovno etičnih načel 
prostovoljnosti, zaupanja in zaupnosti ter dobrobiti vseh udeležencev.  
Logopedinja v skladu s svojim letnim delovnim načrtom izvaja tudi logopedske preglede vseh 
otrok.  
 
 

ORGANIZACIJA IN VRSTE PROGRAMOV 

 
Vrtec je javni vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo, ki ga je ustanovila Občina 
Kobarid. Deluje v sklopu Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid. Sestavljajo ga centralni 
vrtec in trije zunanji oddelki: Breginj, Drežnica in Smast. Centralni vrtec v Kobaridu je odprt 
vse delovnike v letu. V času šolskih počitnic se skupine iz zunanjih oddelkov preselijo v 
centralni vrtec. 

 
VRSTE IN TRAJANJE PROGRAMOV: 

 
dnevni program s kosilom (6 – 9 ur) 
poldnevni program brez kosila (4 – 6 ur) (možno je dodatno naročilo kosila po ekonomski 
ceni) 

 

STAROSTNA OBDOBJA 
 
prvo starostno obdobje: otroci od 1. do 3. leta starosti 
drugo starostno obdobje: otroci od 3. do 6. leta starosti 

 
ODDELKI 
 
homogeni oddelki: v njih so otroci v starostnem razponu enega leta, 
heterogeni oddelki: v njih so otroci prvega ali drugega starostnega obdobja, 
kombinirani oddelki: v njih so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja 
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DAN V VRTCU 

 
 

Ure 
Dnevni red 

Prvo starostno obdobje Drugo starostno obdobje 

06:30 – 08:15 

Jutranje zbiranje otrok, 

aktivnosti po izbiri otrok in 

usmerjene igre 

Jutranje zbiranje otrok, 

aktivnosti po izbiri otrok in 

usmerjene igre 

08:30 – 09:00 Priprava na malico, malica Priprava na malico, malica 

9.00 – 10.00  
Usmerjena igra, usmerjene 

dejavnosti 

Usmerjena igra, usmerjene 

dejavnosti 

10:00 – 10:15 Sadna malica Sadna malica 

09:15 – 11:30 

Usmerjena igra, usmerjene 

dejavnosti, načrtovani sprehodi 

v naravo … 

Usmerjena igra, usmerjene 

dejavnosti, načrtovani 

sprehodi, izleti v naravo … 

11:15 – 12:00 Kosilo 

11:30 – 12:00 

Popoldanski počitek 

Kosilo 

12:30 – 14:00 Popoldanski počitek 

14:00 – 16:00 

Usmerjene igre, načrtovane 

dejavnosti, igre po želji otrok, 

oddaja otrok v oddelek, ki je 

odprt do 16:00 

Usmerjene igre, načrtovane 

dejavnosti, igre po želji otrok, 

oddajanje otrok 
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PROGRAM 

 
Kurikulum za vrtce  je vsebinski dokument, ki spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, hkrati pa z 
novejšimi teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi rešitvami 
in pristopi dopolnjuje dosedanje delo v vrtcu. 

Vzgojno delo poteka preko spontanih in vodenih dejavnosti. Osnova vsem dejavnostim je 
igra. Igra je za otroke najbolj naraven način učenja, odkrivanja sveta in svojega mesta v njem. 
 
CILJI 
 

 bolj uravnotežena ponudba na vseh področjih predšolske vzgoje v vrtcih, ki hkrati 
omogoča poglobljenost na določenih področjih, 

 oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik 
(nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor itd.), 

 večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko 
rutino, 

 večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok, 

 bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke, 

 pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v 
vrtcih, 

 dvig kakovosti medsebojnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu, 

 rekonceptualizacija in reorganizacija časa, prostora in opreme v vrtcu, 

 večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev, 

 povečanje vloge kritičnega vrednotenja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, 

 Izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši. 
 
 
OBOGATITVENI PROGRAM 
 
Programi zajemajo dejavnosti, prireditve in aktivnosti, ki se odvijajo v času poslovanja vrtca 
ali v popoldanskem času. O sami vsebini in poteku posameznih aktivnosti se strokovni 
delavci vrtca sproti dogovarjajo s starši. Izvajajo jih vzgojitelji in zunanji sodelavci.  
 
 
V letošnjem letu bomo ponudili naslednje obogatitvene programe: 
 
prireditve ob tednu otroka, 
športno popoldne s starši, 
praznovanje rojstnih dni, 
veseli december, 
pustovanje, 
pomladni mesec – mesec družine, 
zeleni nahrbtnik, 
srečanje s starimi starši, 
zaključni izlet za najstarejše otroke,  
družabna srečanja s starši 
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DODATNI PROGRAM 
 
Dodatni programi se izvajajo v dopoldanskem času, če ne posegajo v načrtovani program 
vzgojiteljice, sicer se izvajajo v popoldanskem času. Starši lahko vsebine programov 
predlagajo in izberejo glede na potrebe in želje otrok. Izvajajo jih vzgojiteljice in zunanji 
sodelavci. Predvideni ponujeni dodatni programi letošnjega leta so: 
 
ciciban planinec in življenje v naravi, 
angleščina, 
žirafa Cveta,   
urice plesa,  
pevski zbor, 
lutkovni (gledališki) abonma, 
zimovanje (smučanje), 
letovanje,  
plavalni tečaj, 
cicinogomet, 
cicitelovadba (Breginj), 
zeliščarstvo (Smast),  
izleti v naravo (Drežnica), 
gibalne urice (Drežnica), 
sodelovanje na različnih natečajih 

 
 
CELOLETNI PROJEKTI 
 
bralna značka za predšolske otroke, 
sodelovanje z banko, 
sodelovanje z zdravstvenim domom, 
Cici vesela šola, 
zdravstvena vzgoja in preventiva, 
sodelovanje z gasilci, policijo in redarstvom, 
projekt Mali sonček, 
projekt Turizem in vrtec. 
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SKUPINE 
 
KOBARID 
 

1. jaslična skupina  
MUCKI 

starost: 1 – 2 leti Lenka Brus 
Irena Gregorčič 

2. jaslična skupina 
 DELFINČKI 

starost: 2 leti  Nives Rosič 
Milena Sovdat 

3. skupina  
ŽABICE 

starost: 3 – 4 leta 
 

Andreja Koren 
Nataša Koletič 

4. skupina  
SOVICE 

starost: 3 – 5 let 
 

Tina Fratina 
Domen Rakušček 

5. skupina  
METULJČKI  

starost: 4 – 5 let Sonja Marcola 
Slavica Lavretič 

6. skupina  
MEDVEDKI 

starost: 5 – 6 let Blaž Volarič 
Irena Melinc 

7. skupina 
JEŽKI 

starost: 4 – 6 let Suzana Volarič 

 

 

BREGINJ 

skupina 
GOSENICE 

starost: 2 – 6 let Nina Živec 
Terezija Školč Gruntar 
Tatjana Sok Lavrenčič 

 

 

DREŽNICA 

skupina 
SLONČKI 

starost: 1 – 2 leti Nežka Uršič 
Kristina Žagar 

skupina  
PIKAPOLONICE 

starost: 2 – 6 let Ani Cemič 
Marjetka Uršič 

 

 

SMAST 

skupina 
ČEBELICE 

starost: 2 – 6 let Loredana Hrast 
Bernarda Leban  
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VPIS V VRTEC  
 
Vpis v vrtec poteka v mesecu marcu v obliki javnega poziva za vpis novincev.  
Javni poziv je objavljen na oglasnih deskah vrtca, spletni strani vrtca in spletni strani Občine 
Kobarid. 
Če je prijavljenih več otrok, kot je prostih mest, poteka vključevanje v vrtec po prednostnem 
vrstnem redu, ki ga določi komisija. 
Vpisovanje in vključevanje v oddelke poteka tudi med šolskim letom, če so septembra še 
prosta mesta v skupinah. 
Pred vključitvijo v vrtec mora otrok opraviti pregled pri pediatru. Zdravniško potrdilo 
predložite vzgojiteljici ob sprejemu otroka v oddelek. 
 
UVAJANJE NOVINCEV 
 
Prvo tesnejše sodelovanje staršev in vzgojiteljev je potrebno pri uvajanju otroka v vrtec. 
Otrok ima pravico in potrebo po postopnem uvajanju v vrtec, pri tem staršem pomagamo z 
nasveti. Uvajanje otrok v vrtec poteka tri dni pred vključitvijo v vrtec od 9.30 do 11.00. 
Priporočila staršem: 

 za uvajanje si vzemite čas, tako boste bolj mirni in se boste otroku lažje posvetili, 

 vaš otrok bo nekaj časa občutljivejši, zato bo potreboval več vaše pozornosti, 
potrpežljivosti in nežnosti, 

 omogočite mu, da prinese v vrtec ljubkovalno igračo ali predmet, s katerim se bo 
potolažil, 

 spodbujajte ga, da govori o vrtcu ali izrazi morebitne stiske tudi s pomočjo igre in 
risbe, 

 držite svoje obljube ter imejte stalen ritem prihodov in odhodov, saj to daje otroku 
občutek varnosti in zaupanja, 

 priporočamo vam, da vse druge spremembe, ki bi lahko otroka dodatno obremenile, 
načrtujete za kasneje, ko se bo privadil na vrtec, 

 otrok naj doživi, da se starši sproščeno in naklonjeno pogovarjate z osebjem vrtca. 
 

 

REZERVACIJA 

 
Rezervacija mesta pomeni možnost, da starši napovejo in uveljavljajo daljšo neprekinjeno 
odsotnosti otroka, ne da bi otroka izpisali iz vrtca, za največ dva meseca v šolskem letu. Za ta 
čas plačujejo nižjo ceno vrtca od običajne, razliko krije Občina Kobarid. 
Rezervacijo je mogoče uveljavljati v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v enote vrtca pri 
osnovni šoli Simona Gregorčiča Kobarid. Starši rezervacijo napovejo pisno na predpisanem 
obrazcu, dostopnem na spletnih straneh vrtca, najpozneje teden dni pred odsotnostjo. 
 
 

IZPIS 

 
Izpis iz vrtca je možen kadarkoli v šolskem letu po predhodni pisni najavi 15 dni pred izpisom 
na predpisanem obrazcu, dostopnem na spletnih straneh vrtca. 
Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec.  
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SODELOVANJE S STARŠI 

 
Povezovanje s starši in izmenjava informacij o otrokovih dosežkih je ključnega pomena za 
otrokov vsestranski razvoj, zato se v vrtcu poslužujemo različnih oblik sodelovanja: 

 
STROKOVNA SREČANJA  

 
roditeljski sestanki, 
govorilne ure (vsak prvi torek v mesecu), 
individualni pogovori, 
predavanja in drugo. 
 
PRIREDTIVE IN PRAZNOVANJA 
 
sodelovanje staršev pri obogatitvenih programih (delavnice, priložnostna praznovanja), 
obiski staršev v skupinah – predstavitev poklica. 
 
REDNE IN SPROTNE INFORMACIJE 

 

oglasna deska, 
spletna stran povezava 
kotiček za starše. 
 

 
PRAVICE OTROK IN STARŠEV 

 
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. Otrokove 
pravice zastopajo starši oz. njihovi zastopniki. 
 

OTROCI IMAJO PRAVICO 
 

 do enakih možnosti z upoštevanjem razlik, 

 da jim država zagotavlja možnosti za optimalen razvoj, ne glede na spol, socialno in 
kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo, 

 do izbire drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu, 

 do vzgoje za strpnost, solidarnost in odgovornost, 

 do postopnega razvijanja kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. 
 
STARŠI IMAJO PRAVICO 
 

 do vpogleda v program za predšolske otroke (Kurikulum), 

 do obveščenosti o življenju in delu vrtca, 

 do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov, 

 do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini, 

 po potrebi in v dogovoru z vzgojiteljico prisostvovati vzgojno-varstvenemu procesu, 

 ob vstopu otroka v vrtec je staršem omogočeno postopno uvajanje otroka tako, da 
smejo biti z njim v skupini. 

 

http://vrtec.os-kobarid.si/
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DOLŽNOSTI STARŠEV DO VRTCA 
 

 Upoštevanje poslovnega časa vrtca. 

 Za varen prihod in odhod otrok v vrtec so odgovorni starši. Otroka morajo spremljati 
starši ali pooblaščena oseba do vstopa v igralnico. 

 Ob sprejemu otroka v vrtec so starši dolžni obvestiti vzgojiteljico o otrokovih 
zdravstvenih in drugih posebnostih. 

 Starši so dolžni priti po otroka, ki zboli v vrtcu, v najkrajšem možnem času. V primeru 
nalezljivih bolezni morajo starši obvestiti osebje v vrtcu.  

 Redno plačevanje programov, v katere je otrok vključen. 

 S cenami storitev se lahko seznanite na spletni strani in oglasni deski vrtca. Ob 
morebitnih nejasnostih pokličite računovodstvo šole. 

 Starši so dolžni izpolnjevati anketni list za obiskovanje vrtca v času šolskih počitnic in 
ga v določenem roku vrniti v vrtec zaradi načrtovanja prehrane, števila zaposlenih 
ipd. 

 Ob morebitnih problemih, nejasnostih, določenih vprašanjih, ki zadevajo otroka ali 
življenje in delo v vrtcu, se starši posvetujte z vzgojiteljico ali preko članov sveta 
staršev s pomočnico ravnateljice za vrtec.  

 Zaradi dosegljivosti staršev prosimo, da sproti javljate sprememb telefonskih številk 
doma in v službi. 

 
 

DRUGE INFORMACIJE 

 
OBLAČILA 
 
Obleka vašega otroka v vrtcu naj bo predvsem praktična. Otroku naj omogoča nemoteno 
gibanje in tudi »packanje« brez škode. Rezervno obleko poiščemo v nahrbtniku vašega 
otroka. 
 
PREHRANA V VRTCU 
 
V vrtcu je uveljavljen sistem HACCP (Hazard Analitical Critical Control Point), ki je sistemska 
metoda za ugotavljanje in ocenjevanje dejavnikov tveganja pri posameznih postopkih 
proizvodnje in prometa z živili. HACCP določa način nadzora in prepoznava kritične kontrolne 
točke. Sistem zagotavlja večjo varnost na celotni prehranski verigi in omogoča sledljivost 
vseh živil, ki se pojavijo v prehranski verigi otrok v vrtcu. To je tudi razlog, da od vseh staršev, 
ki imajo otroke v vrtcu, pričakujemo, da otroci v vrtec ne prinašajo živil, ki ne ustrezajo vsem 
zahtevam. Te zahteve se nanašajo predvsem na živila – jedi, ki jih starši pripravite za različne 
pogostitve otrok v skupinah ob praznovanju rojstnih dni ipd. V primeru, da bodo strokovni 
delavci vrtca ugotovili, da prinešena živila ne ustrezajo standardom, jih imajo pravico in 
dolžnost odkloniti. To pomeni, da jih ne smejo ponuditi otrokom. 
 
DIETNA PREHRANA 
 
Če ima vaš otrok zdravniško predpisano dieto, o tem obvestite vodjo prehrane in 
vzgojiteljico. Tako boste olajšali težave in mu zagotovili ustrezna živila. 


