
 

   

 

 

 
 

             PRIJAVNICA V VRTEC V NARAVI V 
Ime in priimek starša 
Naslov, pošta 
Telefon, na katerega ste dosegljivi
E-naslov starša 
Ime in priimek prijavljenega otroka, 
EMŠO 
Datum rojstva otroka 
Enota, oddelek 
Morebitne posebnosti o otroku
Datum prijave: 

 

Prijave bomo spr

Izpolnjene prijavnice oddajte strokovnim delavcem v oddelku.
Dodatne informacije: Kristina Žmavčič: 031 312 460 ali 

                                                       
                                                                                     

DOM 
PLANICA 

Šolsko leto 2013/14

 
Že drugo leto organiziramo 
pripravi
bogatemu doživljanju narave in njenih lepot, pridobivanju izkušenj s samostojnostjo in 
druženjem z vrstniki v novem okolju. 
mesto in Center
varnost in spremstvo bomo poskrbeli
 
Predviden program:
Prvi dan

Planice  s kratkim postankom
izlet z avtobusom  v Kranjsko goro, v
Drugi dan

naravnega parka Zelenci
Tretji dan

odpravil
Novo mesto ob 17.
 

Tridnevno
malice s prigrizki,
nezgodno zavarovanje za čas 
 
Predviden termin:
2008. 

Izračunana cena na otroka:

• 
• 

Način plačila: v dveh obrokih pred odhodom

Za starše prijavljenih otrok bo

na katerem boste prejeli vse

VNICA V VRTEC V NARAVI V PLANICI – junij 2014 
 
 

Telefon, na katerega ste dosegljivi  
 

Ime in priimek prijavljenega otroka,  

 
 

Morebitne posebnosti o otroku  
Podpis starša: 

bomo sprejemali do 10. 4.  2014 oziroma do zasedbe 

Izpolnjene prijavnice oddajte strokovnim delavcem v oddelku.
Dodatne informacije: Kristina Žmavčič: 031 312 460 ali kristina.zmavcic@pedenjpednm.si

 

                                                                                         Ravnateljica                                                               
                                                                                     Meta Potočnik, dipl. vzg.          

Šolsko leto 2013/14 

VRTEC V NARAVI V PLANICI

Že drugo leto organiziramo Vrtec v naravi za predšolske otroke iz 
pripravili  tridnevni planinski program v Planici. Celoten program b
bogatemu doživljanju narave in njenih lepot, pridobivanju izkušenj s samostojnostjo in 
druženjem z vrstniki v novem okolju. Pri izvedbi bo sodelovalo Pohodniško društvo Novo 
mesto in Center za šolske in obšolske dejavnosti. Organiziranih
varnost in spremstvo bomo poskrbeli strokovni delavci vrtca. 

Predviden program: 
Prvi dan: odhod avtobusa v popoldanskih urah (cca ob 13

e  s kratkim postankom, prihod na cilj, kosilo ter  namestitev, 
t z avtobusom  v Kranjsko goro, vrnitev v Planico, večerja in nočitev.

Drugi dan: zajtrk, jutranje aktivnosti, orientacijski pohod, kosilo, o
naravnega parka Zelenci, popoldanska malica, prosta igra, večerja, taborni ogenj,
Tretji dan: po zajtrku priprava prtljage, pohod v Tamar ali na Tromejo,
odpravili z avtobusom proti domu. Vmesni postanek bomo naredili še za
Novo mesto ob 17. uri. 

Tridnevno bivanje vključuje: avtobusni prevoz v obe smeri,
malice s prigrizki, posteljnino, organizacijo, animacijo, spremstvo odraslih, varovanje 
nezgodno zavarovanje za čas bivanja vrtca v naravi.  

Predviden termin:  od petka, 6. junija, do nedelje, 8. junija, 2014.
 

 
Izračunana cena na otroka: 

 pri 45 otrok/bus + 6 spremljevalcev = 63,67€, 

 pri 40 otrok/bus + 6 spremljevalcev = 68,60€. 

Način plačila: v dveh obrokih pred odhodom otroka v vrtec v naravi.

Za starše prijavljenih otrok bomo pred odhodom organizirali

na katerem boste prejeli vse informacije. 

vrtec Pedenjped 

Novo mesto 
Šegova ulica 22 

8000 Novo mesto 

oziroma do zasedbe mest. 

Izpolnjene prijavnice oddajte strokovnim delavcem v oddelku.  
kristina.zmavcic@pedenjpednm.si 

                                                               
Meta Potočnik, dipl. vzg.           

V PLANICI 

za predšolske otroke iz našega vrtca. Tokrat smo 
Celoten program bo namenjen raziskovanju, 

bogatemu doživljanju narave in njenih lepot, pridobivanju izkušenj s samostojnostjo in 
Pri izvedbi bo sodelovalo Pohodniško društvo Novo 

rganiziranih bo veliko aktivnosti. Za 
vrtca.  

ca ob 13 uri, vstop TUŠ NM), vožnja do 
namestitev, ogled Planice in kratek 

ečerja in nočitev. 
, kosilo, odmor in počitek, ogled 

popoldanska malica, prosta igra, večerja, taborni ogenj, počitek. 
pohod v Tamar ali na Tromejo, kosilo, nato se bomo 

k bomo naredili še za malico in prihod v 

prevoz v obe smeri, 2x nočitev, 2x polni penzion, 
organizacijo, animacijo, spremstvo odraslih, varovanje  in 

unija, do nedelje, 8. junija, 2014. Prijavijo se lahko otroci letnik 

otroka v vrtec v naravi. 

mo pred odhodom organizirali sestanek, 


