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Otroštvo je razkošje
radosti in svetlobe,

nešteto odprtih možnosti
v vse strani neba …

Tone Pavček

Publikacijo je sprejel Svet zavoda Vrtca Galjevica na korespondenčni seji dne 12. 6. 2019 .
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v publikaciji, ki je pred vami, vam posredujemo splošne informacije o delu in življenju v vseh štirih hišah 
našega vrtca, program, vizijo in cilje. Vrtec svojo vzgojno in izobraževalno nalogo izpolnjuje skozi igro otroka 
in različne dejavnosti, ki so vedno skrbno načrtovane, izhajajo iz potreb in razvojne stopnje otroka ter vodijo 
k točno določenim ciljem. Otroku skušamo nuditi spodbudno učno okolje, da lahko skozi igro in gibanje 
prihaja do novih spoznanj in izkušenj. Osnova za izvajanje programa je nacionalni program Kurikulum za 
vrtce. Trudimo se, da se vsak otrok čuti sprejetega, varnega in srečnega. Zaposleni v vrtcu se zavedamo, 
da je otroku prijazno, ustvarjalno okolje, podprto s strokovnostjo pogoj, da razvije svoje interese, znanja, 
sposobnosti in vrednote, ki ga bodo bogatile in osrečevale.

Vzgoja predšolskega otroka je uspešna takrat, ko starši in vrtec dobro sodelujemo, si pomagamo in sledimo istemu 
cilju – otroka naučiti samostojnosti, odgovornosti, sprejemanja pravil in pozitivnih vrednot, ki veljajo v družbi. 
Zavedamo se vaše primarne vzgojne vloge, prizadevamo pa si ustvarjati razmere za medsebojno povezovanje in 
dobro sodelovanje. Želimo, da med nami vlada obojestransko spoštovanje in zaupanje, saj se le v takem odnosu lahko 
uspešno razvija otrokova osebnost.

Publikacijo spremljajo risbe otrok, predvsem zato, da je viden naš pristop k učenju in izražanju otrok, ki ga 
izvajamo pri likovni vzgoji in podobno na vseh drugih področjih.

Barbara Novinec, ravnateljica

Spoštovani starši,
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• SPODBUDNO UČNO OKOLJE
 Prizadevamo si, da bo vrtec kot prostor omogočal 

kvaliteten odnos med otrokom in odraslim, spodbujal 
ustvarjalno raziskovanje ter omogočal družabnost in 
sprostitev. Naša osrednja prizadevanja so namenjena 
načrtovanju in izvajanju razvojno usmerjenih, uravnote-
ženih programov, v katerih so otrokove potrebe, njego-
ve telesne in duševne sposobnosti na prvem mestu.

• VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZA CELOSTNI 
RAZVOJ
Živimo in delamo v času nenehnih družbenih in teh-
noloških sprememb. Otrokom, ki obiskujejo naš vrtec, 
želimo omogočiti učenje spretnosti in sposobnosti, ki 
jim bodo v pomoč vse življenje. Otroke podpiramo pri 
prepoznavanju in zavedanju njihovih močnih področij ter 
področij rasti. Nudimo jim podporo pri oblikovanju po-
zitivne samopodobe, samostojnosti, odgovornosti, kri-
tičnega mišljenja in sposobnosti sodelovanja v skupini.

• USTVARJALNO MIŠLJENJE
Zavedamo se, da so otroci na vseh področjih dejav-
nosti ustvarjalni. Omogočamo jim udejanjanje njihovih 
ustvarjalnih potencialov in svobodno izražanje na vseh 
področjih ter spodbujamo otrokovo vedoželjnost in 
ustvarjalnost, učenje ustvarjalnega mišljenja in reše-
vanja problemov.

• ODPRTOST VRTCA, SODELOVALEN ODNOS S 
STARŠI IN ORGANIZACIJSKA KULTURA
Življenje in delo v vrtcu je zasnovano na medsebojni 
odgovornosti, sodelovanju in razvijanju kulture dialoga 
z ožjo in širšo okolico. Sodelovalen odnos s starši je 
ključen za odprt dialog v spoštljivem odnosu. Zavedamo 
se, da je oblikovanje lastne kulture temelj kvalitete dela, 
temelj konkurenčnosti. Pri oblikovanju programske 
usmeritve vrtca upoštevamo naravno in socialno okolje 
vrtca, izhajamo iz kulture in tradicije okolja.

V Vrtcu Galjevica ustvarjamo spodbudno učno 
okolje, v katerem se otroci počutijo varni, slišani, 

videni, sprejeti in spoštovani. 

S stalnim strokovnim izpopolnjevanjem zaposlenih 
omogočamo ustvarjalno mišljenje in spodbujamo 
celostni razvoj otrok, sodelovalen odnos s 

starši in dobro organizacijsko kulturo. 
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VRTEC GALJEVICA ODLIKUJE:

DINAMIČEN KOLEKTIV

• Prisluhnemo vsakemu otroku.
• Z inovativnimi pristopi vzgojnega 

dela spodbujamo aktivnosti na 
čustvenem, intelektualnem, 
gibalnem, umetnostnem in 
socialnem področju.

TESNO SODELOVANJE S STARŠI

• Organiziramo dogodke za otroke 
in starše.

• Sprotno seznanjamo starše o 
dejavnostih znotraj vrtca in o 
otrokovem razvoju in napredku.

• Skrbimo za dvosmerno 
komunikacijo in pretočnost 
informacij o otroku in za otroka.

POZITIVEN ODNOS DO ZDRAVJA

• Z dejavnostmi razvijamo celosten 
razvoj otroka, ki sloni na njegovi 
pozitivni samopodobi.

• Z načrtovanjem in pripravo 
uravnoteženih jedilnikov  
se otroci v vrtcu prehranjujejo 
zdravo in raznoliko.

• Organiziramo različne gibalne 
dejavnosti, tudi v sodelovanju z 
zunanjimi institucijami. 

• Skrbno načrtujemo bivanje in 
gibanje na prostem.

• V sodelovanju z ZD Vič–Rudnik 
skrbimo za zobozdravstveno 
preventivo otrok.

EKOLOŠKO OZAVEŠČANJE

• Ločujemo odpadke in varčujemo 
z viri energije (voda, elektrika).

• Spoznavamo vsebine iz zgodnjega 
naravoslovja – raziskovanje 
travnika in gozda z vsemi čuti.

• Uporabljamo odpadni material 
za likovne delavnice in kreativno 
ustvarjanje novih igrač.

• Z zbiranjem odpadnega papirja, 
kartuš in PVC zamaškov 
sodelujemo v humanitarnih 
akcijah.

KREATIVNOST IN INOVATIVNOST 

• Izvajamo umetniške delavnice 
(likovne, ročne spretnosti, 
oblikovanje z glino, etno – 
glasbene delavnice, pevski zbor, 
ipd).

• Spodbujamo projektno delo z 
otroki.

• Izpopolnjujemo e–komunikacijo s 
starši in širšim lokalnim okoljem.

Vrtec Galjevica je javni vzgojno-izobraževalni zavod 
za predšolsko vzgojo, ki od 1. 9. 2004 deluje 

samostojno v petih hišah, enotah: Galjevica, Orlova in 
Jurček ter lokacijah Dolenjska cesta in Pot k ribniku. 

Objekti so po velikosti raznoliki. Vse tri enote so 
samostojni objekti, lokaciji Dolenjska cesta in Pot k 

ribniku pa sta manjši prijetni stanovanjski enoti. 
Hiše vrtca ležijo v mirnem, zelenem okolju na južnem 

predelu Ljubljane med Golovcem in Ljubljanskim 
barjem, nedaleč od živahnega mestnega jedra.

Smo vrtec s 26 polno zasedenimi igralnicami, 
v katerih je 450 otrok na petih lokacijah, ki s 

spoštovanjem in sodelovanjem ustvarja toplo in 
varno okolje za otroke, starše in zaposlene. Naše 

vzgojno–izobraževalno delo je usmerjeno v otroka, 
pri načrtovanju in evalviranju pa izhajamo iz potreb in 

razvojne stopnje otroka.

EVROPSKA DIMENZIJA

• Osveščamo nacionalno 
identiteto vsakega otroka s 
spodbujanjem ljudskega izročila 
(etno – glasbene delavnice, 
tedensko vključevanje slovenskih 
tradicionalnih jedi).

• Integriramo spoznavanje tujega 
jezika v oddelke II. starostne 
skupine (angleški jezik).

• Partnersko se povezujemo z vrtci 
in šolami v širšem EU prostoru 
(ERASMUS + projekti KA1 in 
KA2).



98

P
ro

gr
am

i
Osnovni vzgojni program Vrtca Galjevica je zasnovan na 

ciljih in smernicah predpisanega nacionalnega programa, 
to je Kurikuluma za vrtce, na skupnih izhodiščih Vrtca 

Galjevica in na posebnih programskih usmeritvah 
posameznih enot oz. lokacij vrtca. 

V vzgojno učnem procesu spodbujamo aktivno vlogo 
otroka. Pri tem upoštevamo njegove razvojne posebnosti, 
potrebe in želje. Razvijamo socialne veščine usmerjene v 
upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah. Pri na-
črtovanju dela in življenja v vrtcu upoštevamo tudi ritme v 

naravi ter kulturo in tradicijo okolja, v katerem živimo. Delo 
v vrtcu načrtujemo tako, da otrokom omogočamo spo-

znavanje in preizkušanje novega ter njim še neznanega na 
vseh področjih dejavnosti, ki jih opredeljuje Kurikulum za 

vrtec: jezik, gibanje, umetnost, družba, narava in matema-
tika. Osnovna dejavnost predšolskega otroka je igra. Ta je 
za otroka najbolj naraven način učenja, odkrivanja sveta in 
mesta v njem. Pomemben poudarek dajemo ustreznemu 

pristopu k počitku, hranjenju, higieni in drugim vsakodnev-
nim dejavnostim. Poglobljeno se posvečamo organizaciji 

in oblikovanju prostora, ki je pomemben dejavnik kakovo-
stnega dela v vrtcu.

PROGRAM GLEDE NA TRAJANJE
Glede na dolžino programa v vrtcu izvajamo: 
• dnevne programe, ki trajajo od 6 do 9 ur. Namenjeni so otrokom od prvega leta starosti do 

vstopa v šolo. Izvajamo jih od ponedeljka do petka skozi vse leto. Poslovni čas vrtca je 11 ur.
• poldnevne programe, ki trajajo od 4 do 6 ur. Poldnevne programe organiziramo v skladu s 

prostorskimi možnostmi vrtca, če je prijavljenih najmanj 12 otrok.
V šolskem letu 2019/20 zaradi polne zasedenosti vrtca izvajamo samo dnevne programe.

PROGRAM GLEDE NA STAROSTNO OBDOBJE
V vrtcu glede na očitne razlike, ki izhajajo iz starostno določenih potreb, oblikujemo:
• Oddelke prvega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci v starosti od 1 do 3 let;
• Oddelke drugega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci, stari od 3 do 6 let;
Ti oddelki so:
Homogeni oddelki – v njih se otroci po starosti razlikujejo največ za eno leto. Število otrok je:
• v oddelku 1. starostnega obdobja najmanj 9 in največ 12 oz. 14* otrok,
• v oddelku 3–4 letnih otrok najmanj 12 in največ 17 oz. 19* otrok,
• v oddelku 4–6 letnih otrok najmanj 17 in največ 22 oz. 24* otrok.
Heterogeni oddelki – otroci v oddelkih se po starostno razlikujejo od 1 do 3 let. Število otrok je:
• v oddelku 1. starostnega obdobja najmanj 7 in največ 10 oz. 12*,
• v oddelku 2. starostnega obdobja najmanj 14 in največ 19 oz. 21*.
Kombinirani oddelki – v njih so otroci obeh starostnih obdobij, torej iz prvega in drugega starostnega obdobja.  
V takem oddelku je najmanj 10 in največ 17 oz. 19* otrok.

Fleksibilni normativ: 
• MOL je na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih sprejela fleksibilni normativ pri oblikovanju oddelkov v javnih vrtcih MOL, 

kar pomeni, da se normativ otrok v posameznem oddelku poveča za največ dva otroka.

Večina oddelkov v našem vrtcu je homogenih, kar pomeni, da so v njih otroci, pri katerih je starostni razpon največ eno 
leto. Na manjših lokacijah vrtca oblikujemo tudi heterogene oddelke. V šolskem letu 2019/20 je v vrtcu organiziranih 
11 oddelkov 1. starostnega obdobja, 14 oddelkov 2. starostnega  obdobja  in 1 kombiniran oddelek s celodnevnim 
programom – dopoldan. 
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PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN 
DODATNO STROKOVNO POMOČJO
V naš vrtec so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami. Imenovanim otrokom se zagota-
vlja t.i. dodatna strokovna pomoč, na podlagi odločbe o usmeritvi (otroci v usmerjanju do 31. 
12. 2018 skladno z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - 1 (2011)) oz. na 
podlagi individualnega načrta pomoči družini ali zapisnika multidisciplinarnega tima centra 
za zgodnjo obravnavo  (otroci, ki se jim zagotavlja pomoč po 1. 1. 2019 skladno z Zakonom 
o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami (2017) - v nadaljevanju: ZOPOPP). 
Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v Program za predšolske otroke s prilagojenim iz-
vajanjem in dodatno strokovno pomočjo, kateri se izvaja znotraj rednih oddelkov vrtca. Pro-
gram za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo otrokom 
s posebnimi potrebami v od¬delku zagotavlja časovne prilagoditve, prilagoditve prostora in 
prilagojeno izvajanje  področij dejavnosti.
V primeru, da strokovni delavci vrtca prepoznajo, da otrokovo funkcioniranje v vrtcu odstopa 
od tipičnega razvoja, se najprej o tem pogovorijo z otrokovimi starši. Na pogovoru se staršem 
svetuje obisk pri otrokovem osebnem zdravniku, kateri nadaljuje strokovno obravnavo otro-
ka in po potrebi staršem priporoči obisk v centru za zgodnjo obravnavo (6. člen ZOPOPP).  

Ko multidisciplinarni tim centra za zgodnjo obravnavo pripravi individualni načrt pomoči dru-
žini ali zapisnik, ravnateljica v vrtcu imenuje strokovno skupino za otroka s posebnimi potre-
bami, katera skupaj s starši otroka, oblikuje individualiziran vzgojno–izobraževalni program. 
Nosilci imenovanega programa so vzgojitelji v oddelku, medtem ko dodatno strokovno pomoč 
izvajata vzgojiteljici za dodatno strokovno pomoč (ena je po izobrazbi psihologinja in dru-
ga logopedinja). Dodatna strokovna pomoč se skladno z zapisom v individualnem načrtu po-
moči družini oz zapisnikom multidisciplinarnega tima izvaja individualno ali v manjši skupini, 
v oddelku ali izven njega (12. člen ZOPOPP).

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Otrokom nudimo možnost, da razvijajo ustvarjalnost, pridobivajo nove izkušnje in znanja v obogatitvenih dejavnostih, ki 
jih izvajajo strokovni delavci vrtca. Obogatitvene dejavnosti se razlikujejo med enotami oz. lokacijami vrtca ter oddelki in 
se letno spreminjajo. Obogatitvene dejavnosti predstavimo staršem na prvem roditeljskem sestanku v septembru, obja-
vljene so v letnem delovnem načrtu zavoda.
Obogatitvene dejavnosti so brezplačne, starši krijejo le manjši delež stroškov (prevoz in vstopnine). 
Vsebine obogatitvenih dejavnosti so predstavljene v publikaciji za vsako enoto oz. lokacijo posebej.

OBOGATITVENE NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI
Vodijo jih strokovni delavci vrtca skupaj z zunanjimi izvajalci v dopoldanskem času, dostopne so vseh otrokom in se fi-
nancirajo iz projektov, nadstandarda MOL za otroke zadnje leto pred vstopom v šolo, Sklada vrtca, stroške prevoza kri-
jejo starši. Starši  plačajo program, ki se ne izvaja v vrtcu, temveč na lokacijah izven vrtca (letovanje, zimovanje, vrtec v 
naravi, abonma)– način financiranja dejavnosti sprejme Svet staršev in Svet zavoda v septembru tekočega šolskega leta:

DODATNE DEJAVNOSTI
Dodatne dejavnosti na področju športne vzgoje in plesne 
vzgoje potekajo v popoldanskem času (po 15.30 uri). Njiho-
vo izvajanje v vrtcu je po posebnem dogovoru med vrtcem 
in starši dogovorjeno na podlagi evalvacije izvedenih dejav-
nosti v preteklem letu ter na podlagi prejetih predlogov star-
šev na 1. oddelčnih sestankih s starši, ki so obravnavani na 
1. seji Sveta staršev in zapisani v LDN zavoda. Izvajajo jih iz-
kušeni zunanji izvajalci oz. sodelavci, katerih usposobljenost 
mora ustrezani zahtevam in merilom za delo s predšolski-
mi otroki. Starši vpišejo otroke v izbrano dejavnost v začetku 
šolskega leta in dodatne dejavnosti plačajo v celoti oz. delno.

BIVANJE V NARAVI
Organizirane dejavnosti izven vrtca, ki jih vodi vrtec s stro-
kovnimi delavci so namenjeni 4-6 letnimi otrokom: letova-
nje, zimovanje in vrtec v naravi oz. na kmetiji. Prijave na 
letovanje in zimovanje potekalo neodvisno od prijave po-
sameznih otrok v oddelku, oba programa potekata 5 dni. 
Program vrtca v naravi oz. na kmetiji pa poteka skladno z 
LDN oddelka, kar pomeni, da je le-ta organiziran za vse 
otroke v oddelku, odločitev o prijavi otroka pa je na strani 
staršev. Strokovna delavca oddelka presodita, ali je loči-
tev od staršev za določenega otroka primerna ali ne in se 
o primernosti vključitve otroka pogovorita s starši.

Dejavnost Izvajalec Starost otrok Trajanje
Vrtec v naravi – kmetija SD v sodelovanju z zunanjo institucijo 4-6 let (vsi oddelki) 3 dni
Integracija angleškega jezika SD v sodelovanju  zunanjo institucijo 3-6 let (vsi oddelki) oktober-maj 1 x tedensko
Prvi gledališki abonma CD Cankarjev dom v sodelovanju s SD 4-6 let (vsi oddelki) 2 predstavi/oddelek
Mini baletni abonma Konservatorij za glasbo in balet v 

sodelovanju s SD
2-4  let (vsi oddelki 1 predstava/oddelek

Športne urice za otroke SD v sodelovanju s športnim programom 3-6 let (vsi oddelki) 1 x ted. (okt-maj)
Plavanje SD v sodelovanju s Fakulteto za šport 5-6 let 1 mesec (5 x), maj 2020
Zimovanje s šolo smučanja 
- Pokljuka

SD v sodelovanju z zunanjo institucijo 4-6 let 5 dni, 13.1. – 17.1.2020

Letovanje - Umag SD v sodelovanju z zunanjo institucijo 4-6 let 5 dni, 1.6. – 5.6. 2020
Drsanje SD v sodelovanju z zunanjo institucijo 5-6 let 5 dni, november 2019
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EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Nosilec projekta; FEE (Foundation for Environmental Education). Ekošola 
je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije 
za okoljevarstveno izobraževanje. Nosilec projekta je sklad za okoljevarstveno 
izobraževanje – Foundation for Environmental Education – FEE, ki je bila 
ustanovljen z namenom, da organizirano in načrtno pospeši okoljsko 
izobraževanje in ozaveščanje. Projekt bomo izvajali deveto šolsko leto po predpisanih zahtevah 
nacionalnega programa Eko šol, ki bo potekal v vseh oddelkih, na vseh petih enotah oz. 
lokacijah vrtca. 
Daljnoročni cilji projekta:
• vzgoja za okoljsko odgovornost;
• spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej;
• ozaveščanje dejavnikov, s katerimi ogrožamo naravo in naše zdravje;
• razvijanje navad za odgovorno ravnanje z naravo in odgovorno ravnanje z zdravjem;
• sodelujejo vse skupine otrok. 

EVROPSKI SONČNI DNEVI ''INTELIGENT ENERGY EUROPE'' – 

SONČNI DAN GALJEVICA

Evropski projekt je nastal na pobudo Agencije za prestrukturiranje 
energetike, naš vrtec se je vanj vključil v letu 2012. Namen 
projekta je pritegniti pozornost otrok in  zaposlenih v vrtcu za okolju 
prijazno sončno energijo. Z organizacijo dogodka, ki ga pod imenom »Sončni dan Galjevica« 
pripravimo v drugi polovici maja, otrokom preko različnih delavnic prikažemo možne načine 
uporabe sončne energije. Pri delavnicah sodelujejo vsi otroci našega vrtca. Otroci se udeležujejo 
tematskih delavnic, ki prikazujejo uporabno vrednost sonca. S pomočjo sončne ure spremljajo 
pot sonca, z lupo in papirjem pa moč sonca. Otroci si zgradijo hiške iz stiropora ter opazujejo 
taljenje ledenih lističev na soncu in v hiški. S čopiči in vodo barvajo tla, delajo odtise rok in nog 
ter opazujejo kako sonce suši njihove umetnije. Ker smo zdrav vrtec, vnašamo v delavnice tudi 
pripravo regratovih cvetov s sladkorjem, ki se nato na sončni polici v igralnici spreminjajo v 
zdravilni sirup. 

UNESCO VRTEC 

UNESCO ASP mreža šol Slovenije je članica mednarodne UNESCO 
Associated Schools Project Network. V Unesco ASP mreže je 
vključenih 101 šol in vrtcev od tega le 10 vrtcev. Vsi člani mreže delujejo  v duhu kulture, miru 
in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, ohranjanja naravne in kulturne 
dediščine. Delo temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo 
otrokom optimalen razvoj:
• Učiti se, da bi vedeli!
• Učiti se delati!
• Naučiti se živeti skupaj!
• Učiti se biti!
Z delom v Unesco ASP mreži bomo krepili odgovornost do sebe in do drugih, poudarjali vzgojo 
za mir in nenasilje, mirno reševali konflikte, uravnoteženo  razvijali vse štiri Delorsove stebre 
izobraževanja v 21. stoletju, spoštovali  otrokove pravice, strpnost, sodelovanje, solidarnost, 
uveljavljali  kulturo miru in nenasilja, spoznavali naravne in kulturne znamenitosti Slovenije, vzgajali 
za ekološko zavest in globalno odgovornost. Z vključitvijo v nacionalne in mednarodne projekte 
Unesco ASP mreže bomo krepili medsebojno razumevanje, spoštovanje, sodelovalno učenje, 
sposobnost razumevanja, razumevanja jezika, jezikovnih in kulturnih razlik. Sodelovali bomo v 
različnih nacionalnih in mednarodnih razpisanih Unesco projektih.  

ERASMUS+ /KA1  - »EVROPSKI GOZD IN MEDKULTURNOST  

V VRTCU GALJEVICA«.

Je dvoletni projekt med gozdnim vrtcem na Češkem, vrtcem in osnovno šolo iz Belgije ter 
osnovno šolo na Škotskem. V sklopu projekta se bo odvilo 9 mobilnosti, udeleženci pa se bodo 
seznanjali z gozdno pedagogiko, učenjem slovenščine kot prvega tujega jezika ter sodelovanjem z 
otroki migrantov.
Temeljni cilji:
•  izmenjava dobrih praks gozdne pedagogike in organizacije bivanja na prostem
•  Izmenjava dobrih praks pri premagovanju kulturnih in jezikovnih preprek
•  Seznanjanje z metodami učenja Slovenščine kot prvega tujega jezika
• Pridobiti znanja s področja inovativnega sodelovanja s starši

MEDNARODNI PROJEKTI
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ERASMUS+ /KA2 : »GIVE ME 5«

Give me 5 je triletni projekt med italijanskim vrtcem in osnovno šolo kot koordinatorjem projekta 
ter vrtci in osnovnimi šolami iz Finske, Španije, Portugalske, Francije in Slovenije. Poleg tega 
je v partnerstvo vključena tudi Univerza v Genovi, ki skrbi za izobraževanje učiteljev v sklopu 
aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja. Tema projekta je krepitev socialnih kompetenc, 
v okviru projekta pa bo nastalo spletno mesto, ki bo vsebovalo muzej, knjižnico in igralnico z 
materiali za spodbujanje razvoja in krepitev medsebojnih odnosov, družabne igre s temo čustev 
ter priročniki za delo učiteljev in vzgojiteljev.
Temeljni cilji:
• Izmenjava dobrih praks na področju učenja komunikacije in reševanja medvrstniških konfliktov
• Izmenjava materialov za spodbujanje razvoja socialnih kompetenc
• Učenje tujih jezikov
• Spoznavanje različnih kultur in običajev skozi ples in glasbo

ERASMUS+/ KA2: »PRAVLJIČNI MOSTOVI EVROPE«

Je dvoletni projekt, ki je partnerstvo našega vrtca kot koordinatorske organizacije ter treh  vrtcev 
iz Slovenije, Hrvaške ter Češke in dveh osnovnih šol iz Španije in Italije. V projektu se bomo 
osredotočili predvsem na socialno inkluzijo ter kreativno rabo jezikov (tako maternega kot tudi 
angleščine), trudili pa se bomo razvijati in krepiti tudi kader vzgojiteljev in učiteljev.
Temeljni cilji:
• Izmenjava dobrih praks med strokovnimi delavci iz različnih držav s področja metodologije 

poučevanja jezikov
• Izmenjava dobrih praks na področju socialne inkluzije
• Razvoj vodstvenih kompetenc v posameznih organizacijah ter internacionalizacija vrtcev in šol 
• Inovativna raba IKT pri učenju jezikov

ERASMU+ /KA2:  »FUTURECHILD«

Je dvoletni projekt partnerstva med Montesorri vrtcem Modra pikica  iz Ljubljane, vrtcem 
Galjevica ter dvema gozdnima vrtcema iz Češke in Norveške.  V sklopu projekta bodo strokovni 
delavci izmenjali izkušnje ter primere dobrih praks kvalitetne in inovativne priprave aktivnosti na 
prostem in pripravili priročnik za delo, ki bo spodbujal vzgojitelje in ostale strokovne delavce, da 
več časa preživijo na prostem.
Temeljni cilji:
• Izmenjava dobrih praks na področjih ekologije, biodiverzitete, recikliranja in varstva okolja
• Izmenjava idej za kvalitetno preživljanje časa na prostem
• Spodbujanje inovativnih idej za učenje in poučevanje v stiku z naravo
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ERASMUS+ KA2:  »LITTLE SOCIOPRENEURS «

Je dvoletni projekt, ki povezuje vrtce in osnovne šole iz petih evropskih držav (Ciper, Slovenija, Španija, 
Bolgarija in Hrvaška). Tema projekta je spodbujanje ročnih spretnosti otrok, spoznavanje tradicionalnih 
obrti posameznih držav, kulture in jezika, hkrati pa se projekt močno usmerja v področje socialnega 
podjetništva ter ga na nivoju otrok predstavlja s ključnimi elementi. 
Temeljni cilji:
• Izmenjava dobrih praks na področju učenja in poučevanja o kulturni dediščini
• Spodbujanje lokalne in nacionalne zavesti ter hkrati pomena medkulturnih povezav
• Spoznavanje pojma socialnega podjetništva ter spodbujanje idej povezanih s solidarnostjo
• Spoznavanje poučevanja po metodi CLIL

NTC SISTEM UČENJA: 

Možgani so od rojstva do približno dvanajstega leta podobni super vpojni gobi. V tem 
obdobju, še posebno v prvih treh letih življenja, se razvijejo osnove mišljenja, jezika, 
vida, odnosov, spretnosti in vseh ostalih lastnosti. Po tem obdobju se okno zapre in 
osnovna zgradba možganov je končana. NTC učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o 
razvoju in delovanju možganov: starše, vzgojiteljice in učiteljice sistematično usmerja k tistim igralnim 
dejavnostim z otroki, ki še posebej dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav (t. i. 
sinaps med nevroni) v času njihovega najintenzivnejšega razvoja. Zaradi svoje nevrofiziološke osnove 
program dobro dopolnjuje izhodišča Kurikuluma za vrtce ter ga hkrati bogati. V vsakodnevno delo z 
otroki sistematično vnašamo elemente, ki dokazano spodbujajo mentalni razvoj otrok. Razdeljen je v tri 
stopnje: na prvi stopnji razvijamo ravnotežje, koordinacijo, spretnost rok in prstov in prilagoditev očesa. 
Na naslednjih stopnjah pa z igrami in dejavnostmi urimo in spodbujamo asociativno in funkcionalno 
mišljenje. Ker so igre otrokom zanimive, so pri delu vztrajni in pozorni. Vsebujejo tudi dovolj ponavljanja 
in s tem omogočajo, da se že vzpostavljanje vezi med sinapsami utrjujejo. V igralnicah se ustvarja 
spodbudno okolje za vse otroke.

PROGRAM ''ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU''

Program ''Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju'' 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. Tam 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. 
Izpolnjevanje tega poslanstva vzgoje in izobraževanja je tudi ena najpomembnejših podlag za 
oblikovanje stabilne družbe prihodnosti, ki je lahko le družba, utemeljena na etičnih standardih, 
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REPUBLIŠKI PROJEKTI

ZDRAVJE V VRTCU

V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih 
večinoma obdržijo vse življenje. Zdravje v otroštvu določa zdravje v celotnem življenju 
posameznika in vpliva tudi na naslednje generacije. Ključnega pomena je obdobje do 
6. leta starosti, zato si v vrtcu, v sodelovanju z  Nacionalnim inštitutom za javno zdravje prizadevamo, 
da otroke spodbujamo k zdravemu načinu življenja. Poleg izobraževanja strokovnih delavk so 
aktivnosti projekta usmerjene v promocijo zdravja v programih oddelkov. 

PASAVČEK

Nosilec projekta je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike 
Slovenije. Globalni cilj je naravnan na zagotavljanje varnosti otrok in odraslih v prometu. 
Strokovne delavke vključenih oddelkov oblikujejo načrt projektnih vsebin za celo 
šolsko leto, ki ga predstavijo staršem na prvem roditeljskem sestanku. Strokovne delavke se vsako leto 
udeležujejo izobraževanj na temo varnost v prometu.

VARNO S SONCEM

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s programom 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje Varno s soncem, ki je nastal kot prizadevanje za 
izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila 
rakavih obolenj kože  in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno 
povezana tako z izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu. 
Namen programa je otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim 
delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju.

vrednotah in znanju. 
Za svoje delovanje na področju vzgoje in izobraževanja se uporablja model Evropsko ogrodje etike 
in vrednot z namenom spodbujanja temeljnih in obče veljavnih vrednot, ki temeljijo na tradiciji 
evropske kulture in zgodovine in ne posameznih ideoloških pogledov. Evropsko ogrodje etike 
in vrednot vključuje 10 kompleksnih vrednotnih usmeritev, ki jih lahko označimo kot vrednotne 
domene. Vsaka vrednotna domena vključuje več reprezentativnih vrednot: humanost, znanje in 
modrost, življenje, narava, zdravje, skrb za sočloveka, pravičnost, univerzalizem, integriteta, delo, 
ustvarjalnost, tradicija, kultura. Program je umeščen v vse oddelke našega vrtca.

TURIZEM IN VRTEC

Turistična zveza Slovenije že petnjsto leto izvaja projekt Turizem in vrtec, v 
okviru katerega najmlajši v vrtcu odkrivajo znamenitosti svojega kraja. 

MALI SONČEK

Športni program Mali sonček izvajamo v vseh skupinah 2–6 letnih otrok. Gibanje je 
lahko učenje novih spretnosti, osebno ustvarjanje, način uresničevanja svojih želja, 
razvijanje in primerjanje gibalnih sposobnosti, ohranjanje zdravja. Pomembne so 
kakovostne spodbude s področij spoznavnega, gibalnega, čustvenega in socialnega razvoja otrok.  
V projektni obliki sodelovanja s športnim pedagogom SD Novinar izvajamo eno uro vodene telovadbe 
tedensko v vseh oodelkih 3 - 6  letnih otrok.

ČEBELICA MOJA PRIJATELJICA

Projekt poteka v okviru Čebelarske zveze Slovenije: »En dan za zajtrk med slovenskih 
čebelarjev v naših vrtcih« ter spoznavanje dela čebelic z zgibanko »Čebelica moja 
prijateljica«.

KORAK K SONČKU    

Projekt podpira oblikovanje vzgojno-izobraževalnega procesa brez over pri 
vključevanju OPP ter spodbuja pozitivni odnos do drugačnosti, odgovornost in 
profesionalnost vseh vključenih v vzgojno-izobraževalni proces, upoštevanje pravic staršev, ki se 
srečujejo z drugačnostjo pri svojih otrocih ter dopolnilno usposabljanje strokovnih delavcev vrtca.
Cilji projekta:
• sprejemanje in razumevanje vsakršne drugačnosti,
• oblikovanje take družbene in socialne klime, ki bi otrokom s posebnimi potrebami kot manjšini, 

omogočila enake možnosti, kot jih imajo sovrstniki,
• pomagati vsem otrokom uresničevati pravico do vključevanja v socialno okolje in polnega 

sodelovanja v njem,
• seznanjanje strokovnih delavcev v vrtcih z razvojnimi značilnostmi in posebnimi vzgojno-

izobraževalnimi potrebami otrok s posebnimi potrebami,
• predstavitev literature na temo drugačnosti,
• medsebojno druženje in preprečevanje diskriminacije,
• strokovna pomoč strokovnim delavcem vrtca pri delu z otroku in starši v obliki brezplačnih 

predavanj, delavnic oz. individualnih pogovorov o določenem otroku iz njihovega oddelka
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GOZDNI VRTEC – MREŽA GOZDNIH VRTCEV SLOVENIJE        

Program gozdnih vrtcev znotraj mreže gozdnih vrtcev in šol 
Slovenije razvija Inštitut za gozdno pedagogiko. Temeljni cilji 
programa gozdnega vrtca delujejo znotraj treh področjih, ki se medsebojno dopolnjujejo in 
sicer: 
• razvijanje naravoslovne metode dela s poudarkom na spoznavanju in promociji slovenskih 

gozdov in trajnostnega gospodarjenja z željo približati naravoslovje in znanstveno raziskovalne 
dejavnosti otrokom,

• gozd kot učilnica in vir idej za vsa področja kurikula, pri tem razmišljamo o različnih didaktičnih 
pristopih, kjer težimo k razvoju aktivnih in sodobnih učnih metod v naravi in z naravo,

• vpliv narave na zdravje in razvoj otrok ter njihovih vrednot.
Gozd je prostor, kjer delamo v sozvočju z naravo gozda in naravo otrok. Vse bolj tudi 
spoznavamo, da učenje v naravi skriva v sebi nekaj več – našim otrokom ne omogoča samo 
doživljanja narave, ampak tudi pozitivno doživljanje samih sebe in svojih prijateljev. Otroci v 
gozdu ne krepijo samo znanj s področja narave, matematike, slovenščine, ampak vsak otrok na 
najboljši možni način razvija svoje individualne sposobnosti, cel razred se razvija kot skupina 
in krepi se socialna mreža. Nemir, nepozornost, občutek utesnjenosti, stres, tekmovalnost, 
pomanjkanje samozavesti, ki jih pri naših otrocih opažajo pedagoške delavke, se v naravi 
umaknejo ustvarjalnemu navdihu in sodelovanju.
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MESTNI PROJEKTI 
 

CICIUHEC – BEREMO Z MALČKI

S projektom, ki ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, želimo vsem otrokom 
omogočiti dostop do dobre knjige in doseči pomembne cilje: ustvariti pogoje 
za razvoj bralnih navad in bralne kulture; spodbuditi branje v družinskem krogu; spodbuditi branje 
leposlovja v otrokovem materinem jeziku; bogatiti otrokov besedni zaklad; seznaniti otroke s knjižnico v 
njihovem  
neposrednem okolju, njenimi pravili in spodbujanje obiskovanja knjižnice skupaj s starši; spodbuditi 
in usposobiti otroke za aktiven stik z literaturo; nuditi pomoč pri iskanju in zaznavanju estetskega in 
pomenskega bogastva literarnega sveta.

ZELENI NAHRBNIK

Zeleni nahrbtnik je projekt s področja okoljske vzgoje predšolskih otrok  pod okriljem 
ZPM, kot nosilke akcije. Cilji projekta Zeleni nahrbtnik so spodbujanje otrokovih pozitivnih 
čustev do okolja in narave, razvijanje otrokove občutljivosti na posege človeka v okolje, 
spodbujanje otrok pri iskanju rešitev za okoljske probleme, spodbujanje medsebojnih obiskov, tkanje 
prijateljskih vezi, igre.

ŠKRATEK PRIJATELJČEK

Sklop interaktivnih delavnic, ki so združene pod krovnim naslovom ŠKRATEK 
PRIJATELJČEK, je zasnovan kot preventivni program preprečevanja nasilja med in nad 
otroci, zgodnje ozaveščanja otrok o nesprejemljivosti družinskega nasilja ter vzgoja otrok za strpnost in 
prijateljstvo.
Namen projekta je, da otroci preko interaktivnih iger, iger vlog in lika škratka Prijateljčka, spregovorijo 
o svojih čustvih in občutkih, se naučijo poimenovanja in prepoznavanja čustev ter alternativnih oblik 
vedenja v konfliktnih situacijah. Prav tako otroci preko zgodb, ki jih pripoveduje škratek Prijateljček 
spoznajo, da je zelo pomembno,  da odraslim povemo kako se počutimo in če nam nekdo naredi nekaj 
kar nam ni všeč POVEMO, ker edino tako se lahko kaj spremeni. Otroci to zelo dobro razumejo na 
primeru zgodbe o škratku Prijateljčku in fantku, ki mu je zaupal svojo skrivnost.
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RITEM VRTCA
O času prihoda in odhoda otroka v vrtec se družine odločate po lastni želji. Ker pa je 
zelo pomembno, da otroku zagotovimo varnost pri vključevanju v vrtec, je dobro poznati 
ritem vzgojno–izobraževalnega dela in življenja v njem. Tako se boste starši lahko že pred 
prihodom v vrtec z vzgojiteljem dogovarjali, kako uglasiti otrokov ritem in ritem, ki velja v 
vrtcu. To se lahko začne že pred vstopom v vrtec, se nadaljuje v obdobju uvajanja in po 
potrebi tudi dlje. Osnovni vodili sta upoštevanje otrokovih potreb in postopnost.

Glede na število otrok zjutraj do 8. ure in ob koncu poslovnega časa otroke združujemo 
v skupnih igralnicah. Način in čas združevanja sta navedena v letnem delovnem načrtu 
zavoda in razvidna iz objavljenih urnikov.
 
ČAS, KI GA OTROCI PREŽIVIJO V VRTCU
Zakon navaja dnevne programe, ki trajajo od 6 do 9 ur, in poldnevne, ki trajajo od 4 do 6 ur. 
V našem vrtcu, ki posluje 11 ur dnevno, so vsi programi dnevni, kar pomeni, da lahko otrok 
preživi v vrtcu skladno z zakonom največ 9 ur. Na osnovi potreb staršev, Svet zavoda vsako 
leto določi poslovni čas vrtca. Poslovni čas posameznih enot oz. lokacij je predstavljen v 
nadaljevanju publikacije.

ORGANIZACIJA POČITKA
Prepričani smo, da je počitek potreben za vsakega predšolskega otroka. V vrtcu je del dnevne 
rutine, vendar pa ne sme postati zgolj rutina, saj se kakovost vrtca odraža tudi v tem kako je 
počitek organiziran in prilagojen potrebam otrok in je za otroke prijetna izkušnja. Zavedamo se, 
da se otroku lahko vrtec zameri prav zaradi »spanja«. Program »Igraj se z mano« je namenjen 
otrokom starim 3–6 let, ki po enournem počitku ne zaspijo in se ob 14h–15h lahko udeležijo 
usmerjenih dejavnosti z različnimi strokovnimi delavci v vrtcu. Z uricami bomo v enotah Orlova 
in Galjevica nadaljevali tudi v vrtčevskem letu 2019/20 in sicer od oktobra do maja.

URNIK PREHRANJEVANJA

OBROK
I. starostno obdobje 

(otroci v starosti 1–2 leti)
I. starostno obdobje 

(otroci v starosti 2–3 leta)
II. starostno obdobje 

(otroci v starosti 3–6 let)

ZAJTRK 08.30–09.00 08.30–09.00 08.30–09.00 

DOPOLDANSKA MALICA 10.45–11.15 / 10.30–10.45 10.30–10.45 10.30–10.45 

KOSILO 13.30–14.00 / 12.00–12.30 12.00–12.30 12.30–13.00 

POPOLDANSKA 
MALICA* 15.15–15.30 15.15–15.30 15.15–15.30

*Popoldanska malica je namenjena prehranjevanju v vrtcu in se je enako kot ostale obroke ne odnaša domov.
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Galjevica 35, 1000 Ljubljana
• Telefon: 01 420 47 00
• Fax: 01 420 47 09
• Oddelki: 

1. trakt: 01 420 47 08 
MEDVEDI: medvedi@vrtec-galjevica.si 
ZMAJI: zmaji@vrtec-galjevica.si 
JEŽI: jezi@vrtec-galjevica.si 
KUŽKI: kuzki@vrtec-galjevica.si 
2. trakt: 01 420 47 10 
POLŽI: polzi@vrtec-galjevica.si 
SRNE: srne@vrtec-galjevica.si 
PETELINI: petelini@vrtec-galjevica.si 
Jasli: 01 420 47 11 
PIKAPOLONICE: pikapolonice@vrtec-galjevica.si 
MUCE: muce@vrtec-galjevica.si 
METULJI: metulji@vrtec-galjevica.si

• Organizacijska vodja: Jana Suhadolnik  / 051 609 637
• Pedagoška soba: enota.galjevica@vrtec–galjevica.si
• Spletni naslov: www.vrtec-galjevica.si
• Poslovni čas: 6.00 – 17.00
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Na južnem obrobju Ljubljane, kjer mesto s svojimi stolpnicami, 
betonskimi igrišči in hrupnim prometom preide v idilična sodobna naselja 
hiš z vrtovi, stoji enota Galjevica. Prostorsko in programsko smo povezani 
z našima sosedama OŠ Oskarja Kovačiča in športno dvorano Krim. 
Sproščen živ–žav otrok na zelenicah, v atriju in na igrišču pred enoto 
vrtca pa dodaja temu predelu Galjevice utrip ves dan.  
V enoto, v kateri se nahaja tudi uprava vrtca, vključujemo otroke od 
prvega leta starosti do vstopa v šolo, in sicer v 3. oddelkih 1. starostnega 
obdobja in 7. oddelkih 2. starostnega obdobja.
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Pri vzgoji poudarjamo pomen naravnega okolja in skrb za njegovo ohranjanje. Vzgojni prostor smo iz 
igralnice razširili v naravo. Naravna danost, vpetost enote vrtca med Golovec in Barje, nam omogo-
ča, da otroci, tudi najmlajši, preživijo velik del dneva na prostem. Pogosto nas srečate sredi rakov-

niškega gozda, v Botaničnem vrtu, na sprehajalnih poteh in kolesarskih stezah v okolici Galjevice.

Prisegamo na lepo. Ne v smislu dekorativnosti in estetike same po sebi, temveč v prepričanju, 
da se ob doživljanju lepega, pa naj si bo to prostor, vsebina ali odnos, otrok ne le intelektual-
no razvija, ampak tudi duhovno bogati. Kakovostno življenje otrok zagotavljamo tudi s funkcio-

nalno in estetsko urejenostjo notranjosti vrtca. Kotički v igralnicah in garderobah omogočajo igro 
v manjših skupinah, druženje otrok različne starosti in mirne igre otrokom, ki ne potrebujejo spanja.

PROJEKTI
Izvajajo se vsi krovni projekti zavoda, ki so navedeni pod rubriko Projekti.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
V nadaljevanju vam predstavljamo obogatitvene dejavnosti, ki jih bodo v vrtčevskem letu 2019/20 izvajali strokovni  
delavci vrtca v enoti Galjevica. Nabor le-teh se lahko iz leta v leto spreminja.
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VAJE ZA RAZVOJ GROBE IN FINE MOTORIKE: 

K razvoju teh sposobnosti v zgodnjem otroškem obdobju prispevajo različne dejavnosti, kot so različne igre s 
škatlami (odpiranje pokrova na škatli, risanje, barvanje po škatlah, pobiranje predmetov in zlaganje v škatle), igre s 
konstruktorji (sestavljanje kock), igre z žogo, ples ter različne gibalne in rajalne igre preko katerih razvijamo ravnotežje 
in koordinacijo celega telesa.

NARAVOSLOVJE Z ZELIŠČI IN ENCIBENCI NA KAMNECI:  

Obogatitvena dejavnost bo zajemala dva vsebinska sklopa:
-vzgoja in nega zelišč, sušenje zelišč, oblikovanje herbarija, priprava napitkov in namazov, sosednjo skupino povabimo 
na gostijo, kratke ljudske pesmi posredovane otrokom na primeren način, saj s pripovedovanjem ob slikah  otroci 
pridobivajo  občutek za rimo in ritem, podoživljajo veselje ob prebiranju ter oblikujejo lastne knjige.

LJUDSKO IZROČILO V PRAVLJICAH IN PRIPOVEDKAH: 

Spoznavanje pestrost ljudskega slovstva širom po slovenskih pokrajinah. Poleg slovenskih pravljic in pripovedk bomo 
spoznavali tudi izročilo drugih narodov. Doživljanje pravljic bom obogatila  petjem, slikami ali z lutkovno animacijo.

GIBALNE ZGODBE IN MASAŽE ZA OTROKE: 

Preko gibalnih zgodb z različnimi vsebinami, se otroci plesno in gibno izražajo, ponekod z vnaprej 
začrtano koreografijo, včasih pa prosto z lastnim ustvarjalnim gibom ob poslušanju zgodbe in/
ali glasbe. Ob tem urijo tako gibalne, kot jezikovne spretnosti ter usvajajo različne oblike izražanja. 
Vsaka dejavnost se zaključi s kratko masažo za otroke, ki jo otroci izvedejo med seboj in ki nosi 
spremljevalno zgodbo z zabavno temo. Ob tem se otrok sprosti, zabava in utrdi socialne 
odnose znotraj skupine.

GLASBA SKOZI LETNE ČASE: 

Otrokom želim preko igre in različnih dejavnosti predstaviti glasbo v povezavi z letnimi časi. 
Otrokom želim približati zvoke iz narave in jih pri tem spodbujati k povečanem slušnem zaznavanju. 
Otroci bodo spoznali tudi različne zvrsti ljudske in avtorske glasbe, seznanjali in spoznavali bomo 
tudi »lastna glasbila« (deli našega telesa), spoznali bomo male instrumente (pihalke, brenkala, 
tolkala,…) in jih izdelovali. Ob spremljavi flavte se bomo naučili nove pesmice, ki jih bomo prepevali in 
obogatili z ritmično spremljavo malih instrumentov.

GIB ZA ZABAVO IN SPROSTITEV: 

Gibanje in igra  je otrokova naravna in življenjska potreba, s katero  spoznava svet in sebe. Otroci pri tem razvijajo čustveno 
inteligenco, telesno inteligenco z gibljivimi vajami in igrami ter inteligenco uma z domišljijskimi potovanji. S preprostimi in z 
igrivimi tehnikami, otroci najdejo v sebi svojo umirjenost, iz katere potem  črpajo nove moči za boljši in lepši dan.

BIBA POJE: 

Otrok ob glasbi ( petju, pripevanju, poslušanju ) doživlja ugodje, veselje, zabavo in pridobiva pozitiven odnos do glasbe. 
Razvija umetniško predstavljivost in domišljijo z zamišljanjem in ustvarjanjem, poje in ritmično izreko spremlja z 
glasbili. Izvaja ritmične vzorce s ploskanjem, topotanjem, ter doživlja in opazuje petje odraslega.

ČUTILA IN ČUTNE POTI: 

Namen: pridobiti informacijo o znanju otrok o čutilih in  ideje otrok za igro v naravnem okolju, izvajanje dejavnosti v 
naravi ter reševanje didaktičnih listov za utrjevanje pridobljenega znanja. Ob različnih informacijah otroci razvijajo 
in uporabljajo vsa čutila (vid, tip, voh, okus, sluh). Otroci se na ta način soočijo z različnimi situacijami sprejemanja 
in doživljanja okolja, spoznavanja novih materialov, izražanja svojih občutij, eksperimentiranja, povezovanja, 
predvidevanja, sklepanja, razmišljanja in spoznavanja novih pojmov, razvijajo pozornost, dosegajo trajnostno znanje in 
lažje povezujejo pojme.

IGRAMO SE GLEDALIŠČE: 

Izhodišče za dejavnost je literarna predloga, ki bo vodilo za izvedbo krajših dramatizacij. Dejavnosti se bodo 
navezovale na letne čase, praznike, posebne dogodke… Pri otrocih spodbujam vživljanje v vloge, preigravanje vlog, 
improvizacija, samostojnost, domišljijo, izvirnost.
Lutke in enostavne improvizirane rekvizite bomo izdelovali sami in jih porabili v dramatizaciji.



26 27

VESELA MATEMATIKA: 

Matematiko bomo spoznavali na zabaven način in z različnimi matematičnimi dejavnostmi, pridobivali 
odgovore na svoja matematična vprašanja, odkrivali nove rešitve, razmišljali in uživali pri reševanju 
matematičnih ugank.

1,2,3, RAZGIBAJMO SE MI: 

Dejavnost združuje ples in gibanje. Preko gibalnih iger bodo otroci razvijali ravnotežje in 
koordinacijo telesa. Plesali bodo z različnimi pripomočki in tudi ne vodeno, tako, da bodo lahko 
preko plesa izražali svoja čustva. Celotna dejavnost pozitivno vpliva na otrokovo samopodobo, 

grajenje odnosov ter sodelovanje s prijatelji.

DOBER DAN, LUTKE: 

Prva leta v vrtcu imajo veliko čustveno in razvojno  vrednost, saj si  otrok oblikuje odnos do prijateljev, 
v socialni sredini išče svojo potrditev. K dobremu počutju in sprejetosti lahko strokovni delavci  

spodbujamo tudi z izbiro primernih igrač in iger.  Preko iger z lutkami bomo v obogatitveni dejavnosti  
spodbujali spoznavanje sebe, prijateljev, lutka nas bo spodbujala in navduševala pri premagovanju gibalnih, glasbenih, 
socialnih veščinah, z njo bomo spoznavali pozitivne vrednote. Ob lutkah bomo razvijali govorni razvoj najmlajših, 
spremljale pa nas bodo tudi  na potepanjih v okolici vrtca.

SVET PRAVLJIC IN GIBANJA: 

Branje pravljic ali poslušanje, ugodno vpliva na jezikovni in intelektualni razvoj otroka, spodbuja razvoj domišljije, bogati 
besedni zaklad, širi obzorja na različnih področjih znanja, bogati čustveno življenje ter poglablja čustvene vezi med otroki 
in odraslimi. Gibanje je eno najpomembnejših področij v otrokovem razvoju. Če otrok to potrebo, poleg ostalih, uspešno 
zadovoljuje, je vesel in zadovoljen ter se razvija v celovito osebnost.

ČAROBNI SVET PRAVLJIC: 

Pravljica bogati otrokovo življenje, pospešuje otrokov razvoj osebnosti, pomaga mu pri iskanju smisla in reševanju 
vprašanj. Prav tako nas popeljejo v svet domišljije in nam predstavijo svet na zanimiv in prijazen način. Otrokom bom 
pripovedovala pravljice različnih vsebin pri tem se nam bo včasih pridružila tudi lutka.

SVET PRAVLJIC IN GLASBE: 

Vstopili bomo v pravljični svet z glasbeno spremljavo. S pripovedovanjem želim spodbuditi otrokov govorni razvoj ter 
obogatiti njegov besedni zaklad. Otroci bodo pravljice lahko podoživljali tudi ob pomoči glasbe. Skupaj bomo peli pesmi 
na temo pravljic, igrali na instrumente, poslušali glasbo ter igranje na različna glasbila.

Z ŽOGO DO ZNANJA: 

Otroci vsakodnevno posegajo po različnih žogah, se z njimi radi igrajo in spremljajo njihovo gibanje. Ker je gibanje 
izjemnega pomena, bom preko različnih dejavnostih(plesnih, gibalnih, matematičnih…) z žogo pri otrocih spodbujala 
vztrajnost, natančnost, NTC učenje in domišljijo, razvijali pa bomo koordinacijo in skladnost gibanja(koordinacija rok, nog 
in celega telesa).

GLASBA SKOZI LETNE ČASE: 

Otrokom želim preko igre in različnih dejavnosti predstaviti glasbo v povezavi z letnimi časi. Otrokom 
želim približati zvoke iz narave in jih pri tem spodbujati k povečanem slušnem zaznavanju. Otroci 
bodo spoznali tudi različne zvrsti ljudske in avtorske glasbe, seznanjali in spoznavali bomo tudi »lastna 
glasbila« (deli našega telesa), spoznali bomo male instrumente (pihalke, brenkala, tolkala,…) in jih 
izdelovali. Ob spremljavi flavte se bomo naučili nove pesmice, ki jih bomo prepevali in obogatili 
z ritmično spremljavo malih instrumentov. 

IGRAJE Z MATEMATIKO: 

Otroci bodo s pomočjo  motivacijskih matematičnih zgodbic spoznavali različna matematična 
področja. Z lastnim učenjem in pridobivanjem izkušenj bodo gradili na znanju. Spoznavali bomo 
različne matematične prikaze, simetrijo, orientacijo in se srečali tudi z merjenjem.  Izdelovali bomo 
tudi družabne matematične igre in se igrali NTC-igre povezane z matematičnim razmišljanjem. 
Na zabaven način bomo spoznavali matematične izraze, logična matematična mišljenja in logične 
predstave.

IGRAJMO SE Z NARAVOSLOVJEM: 

Otroci so po naravi zelo radovedni in želijo na vsak način spoznavati in odkrivati svet. Preko različnih dejavnosti, bomo 
spoznavali zakonitosti naravoslovja in se igrali kemike, fizike in še kaj. Spoznavali bomo lastnosti snovi in skupaj izvajali 
zanimive kemijske in fizikalne poskuse, ter tako zabavali naše možgančke.  

SPOZNAVAJMO SVET: 

Otroci bodo pri obogatitveni dejavnosti preko zemljevida sveta spoznavali različne celine sveta, kot so Evropa, Azija, 
Amerika, Avstralija, Afrika, Antarktika. Skupaj bomo spoznavali živali, hrano, znamenitosti, podnebje in še kaj na 
posamezni celini. Spoznavali bomo svet okoli nas in drugačnost življenja na različnih delih sveta. S tem bomo širili 
otrokovo znanje o raznolikosti sveta.

SMEH JE POL ZDRAVJA: 

Z otroki bomo skozi različne dejavnosti na vseh kurikularnih področjih iskali, ustvarjali in doživljali zabavne vsebine. 
Spoznavali bomo smešne zgodbe, šaljive pesmi, se smejali nenavadnim rimam, se pogovarjali v hecnem jeziku in si 
pripovedovali vice. Ustvarjali bomo nevsakdanje umetnine in počeli vsakdanje stvari na drugačen način –  tiger, ki ga 
bomo narisali z nogami, bo morda imel eno uho, šest nog in mavrična krila?

GIBALNE IN RAJALNE IGRE: 

Veliko rajalnih in gibalnih iger smo se odrasli igrali kot majhni otroci in kar nekaj takšnih nam je ostalo v spominu. Iz 
zbirke prof. Gordane Schmidt se bodo otroci seznanili z različnimi igrami, ki so se jih igrali naši starši, stari starši … 
Zabave ne bo manjkalo.
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Naša najmlajša hiša se nahaja v naselju lepo urejenih hiš ob potoku 
Galjevec. Konec leta 2017 je bila preurejena iz osnovnošolskih prostorov 
v tri oddelčno vrtčevsko hišo z večnamenskim prostorom, ki jo obiskujejo 
naši najmlajši varovanci. 

Galjevica 52, 1000 Ljubljana 
• Telefon:   01 62 02 570
• Oddelki: 

LISIČKE:  lisicke@vrtec-galjevica.si 
VEVERICE:  veverice@vrtec-galjevica.si 
SOVICE:  sovice@vrtec-galjevica.si 

• Organizacijska vodja:  Mateja Viršek  /  030 333 121
• Pedagoška soba:  enota.jurcek@vrtec-galjevica.si
• Spletni naslov:  www.vrtec-galjevica.si
• Poslovni čas:  6.00 – 17.00
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Enota Jurček ima 3 oddelke in sicer 3 homogene oddelke prvega starostnega obdobja. Vse igralni-
ce so svetle, sodobno opremljene in prostorne, hkrati pa ima enota tudi večnamenski prostor, ki ga 
bodo otroci uporabljali za skupna druženja in športno gibalne aktivnosti. V enoti je razdelilna kuhi-

nja, ki omogoča dnevno pripravo napitkov ter razdelitev sveže pripravljenih obrokov iz centralne ku-
hinje v enoti Orlova.  

Enota je umeščena v zeleno okolje naselja hiš, kjer imajo vsi trije oddelki atrijski prostor na 
južni strani objekta in razgibano novo igrišče, ki otrokom omogoča zabavno in vsebinsko bo-

gato bivanje na prostem. Na severni strani objekta so prav tako nameščena igrala ob tlakova-
ni poti med drevesi. 

PROJEKTI
Izvajajo se vsi krovni projekti zavoda, ki so navedeni pod rubriko Projekti.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
V tekočem šolskem letu bodo na enoti Jurček strokovne delavke vodile več obogatitvenih dejavnosti za otroke prvega 
starostnega obdobja.

MALI GLASBENIKI: 

S petjem in poslušanjem glasbe otrok glasbo doživlja, se z njo izraža in komunicira. Preko poslušanja petja, pripevanja 
in petja pesmi bodo najmlajši otroci razvijali melodični posluh, melodije pa bomo dopolnili tudi z igranjem na ritmična 
glasbila kot so ropotulje in palčke ali jih spremljali z lastnimi instrumenti. Spoznali bodo glasbila kot so flavta, kitara in 
klaviature ter ob njihovih zvokih sproščeno pripevali.

RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE: 

Otroci preko dejavnosti, ki spodbujajo gibalni razvoj, hitreje razvijajo socialne veščine, samozaupanje, pozitivno sa-
mopodobo, razvijajo pozitivna čustva, najdejo način izražanja negativnih čustev, razvijajo intelektualne in funkcionalne 
sposobnosti, razvijajo sodelovalni odnos do vrstnikov in skupine, vrednotijo svoj položaj, razvijejo socialni prostor in ne 
nazadnje izboljšujejo svoj zdravstveni status ter pridobivajo pozitivne vrednote.

SENZORNE IGRE: 

Senzorna igra je raziskovalna igra, pri kateri se aktivirajo vsa otrokova čutila. Pomembna je za otrokov razvoj, ker se na 
ta način nanaša na senzorno integracijo, in tako otrok razume, kako stvari okoli nas funkcionirajo.
Otrok bo tako preko igre raziskoval in si razvijal svoja čutila.

SPOZNAVANJE LETNIH ČASOV PREKO NARAVNIH MATERIALOV: 

Zgodnje uvajanje v naravoslovje naj se začne čim prej. Le tako bodo otroci lahko že zgodaj začeli 
razvijati pozitiven, naklonjen in odgovoren odnos do narave. Ta se začne oblikovati že v zgodnjem 
otroštvu, otroci pa ga lahko razvijejo predvsem s pogostimi pozitivnimi izkušnjami. Skupaj bomo 
spoznavali letne čase, značilnosti določenega letnega časa. Naravni materiali nam bodo v 
pomoč, da bomo lahko še bolje spoznali značilnosti določenega letnega časa. Poleg listja, 
zemlje, snega, vode, nam bodo v pomoč tudi živali, ki jih bomo spoznali ter se o njih po-
govarjali.

SVET PRAVLJIC: 

Razvoj jezikovno-bralnih veščin je v predšolskem pomenu bistvenega pomena. Pravljica je sred-
stvo s katerim otrokom širimo obzorja, spodbujamo njihovo ustvarjalno mišljenje in jim omogočamo 
neomejeno domišljije. S to obogatitveno dejavnostjo bodo otroci spoznali pravljice, da pa jim bomo 
omogočili zanimivo in praktično izkušnjo, bodo pravljice spremljale lutke in drugi IKT pripomočki.

SPOZNAVANJE RAZLIČNIH MATERIALOV IN IGRA Z NJIMI: 

Otroci so že od rojstva aktivni in radovedni raziskovalci sveta okoli 
sebe. Preko igre spoznava  svojo okolico in različne materiale kot 
so: papir, umetna masa, kovina, tekstil in les. Preko čutil bomo spo-
znavali njihove značilnosti, nato pa bomo preko igre z njimi rokovali, 
ustvarjali in jih poskušali preoblikovati. S potiskanjem, rokovanjem, 
kotaljenjem, spuščanjem, preoblikovanjem in spoznavanjem različnih 
materialov otrok pridobiva spretnosti in izkušnje, ki so pomembne za 
njegov nadaljnji razvoj.

ČAROBNI SVET GLASBE: 

Skupaj z otroki bomo peli in igrali na male inštrumente. Otroci bodo 
prepevali v svojem obsegu glasu- otroške in ljudske pesmi. S pestro 
nabirko malih instrumentov bodo izvajali različne ritmične vzorce ter od-
raslega poslušali pri petju in igranju na klaviature in zvončke. Skupaj si 
bomo pričarali čarobnost glasbe.
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Ob dolenjski železnici 10, 1000 Ljubljana
• Telefon: 01 420 47 30
• Oddelki: 

1. Trakt: 01 420 47 34 
MRAVLJICE: mravljice@vrtec-galjevica.si 
KRTKI: krtki@vrtec-galjevica.si 
MURENČKI: murencki@vrtec-galjevica.si 
2. Trakt: 01 420 47 33 
MIŠKE: miske@vrtec-galjevica.si 
ZAJČKI: zajcki@vrtec-galjevica.si 
KRESNIČKE: kresnicke@vrtec-galjevica.si 
Jasli: 01 420 47 35 
GOSENICE: gosenice@vrtec-galjevica.si 
ČEBELICE: cebelice@vrtec-galjevica.si

• Organizacijska vodja: Barbara Jakopin / 051 609 641
• Pedagoška soba: enota.orlova@vrtec–galjevica.si
• Spletni naslov: www.vrtec-galjevica.si
• Poslovni čas: 6.00 – 17.00

33
Enota 

Orlova
Sredi mirnega naselja stanovanjskih hiš z urejenimi vrtovi se nahaja 
enota Orlova. Vpetost enote v značilno barjansko okolje na eni strani 
in mestno središče na drugi starani sta odlični izhodišči za sprehode, 
dejavnosti v naravi, izlete, obiskovanje institucij in odkrivanje mestnih 
znamenitosti ter srečanj z mestnim utripom življenja.
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Enota Orlova ima 8 oddelkov in sicer 4 oddelke prvega starostnega obdobja in 4 oddelke drugega 
starostnega obdobja. Sodobno opremljena kuhinja pripravlja hrano za vseh pet hiš vrtca Galjevica. 
Igralnice, garderobe in hodniki v enoti spreminjajo svojo podobo glede na dejavnosti, ki v njih 

potekajo. Spremenijo se v igralne kotičke, ki otrokom omogočajo izbiro skupinskih in individualnih 
aktivnosti, telovadni prostor, razstavni prostor ali prostor za individualni umik.

Prostorno igrišče in atrij nudita otrokom zabavno in vsebinsko bogato bivanje na prostem. Po-
leg sproščenega gibanja omogočata druženje otrok, navezovanje novih prijateljstev in ob sre-
čanjih s starši tudi navezovanje in utrjevanje vezi med otroci, starši in delavci vrtca.

PROJEKTI
Izvajajo se krovni projekti zavoda, ki so navedeni pod rubriko Projekti.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Sledi predstavitev obogatitvenih dejavnosti, ki jih bodo v vrtčevskem letu 2019/20 izvajali strokovni delavci vrtca v 
enoti Orlova. Nabor le-teh se lahko iz leta v leto spreminja.

EKO DELAVNICE: 

Ravnanje z odpadki je postala naša vsakdanja skrb in potreba. Otroci bodo spoznavali različne vrste koristnih odpadkov, 
možnosti za ustvarjanje in ponovno uporabo. Ob tem bodo ozaveščali pomen varovanja narave in svojo vlogo pri tem 
procesu.

GLASBENA USTVARJALNICA: 

Otroci bodo preko dejavnosti spoznavali inštrumente, ritem in glasbo. V povezavi z umetnostjo bodo izdelovali različne 
ritmične in melodične inštrumente, preizkušali njihov zvok in glasbo sami ustvarjali. Spoznavali bodo otroške ljudske in 
umetne pesmi in jih ob spremljavi inštrumentov prepevali.

SOCIALNE IGRE:  

V okviru obogatitvene dejavnosti se bomo družili ob igrah, ki namesto tekmovalnosti v ospredje postavljajo socialne 
odnose med otroki. Igrali se bomo igre spoznavanja,  igre za tvorjenje ekipe, igre za sprostitev in tematske igre. Preko 
različnih socialnih iger bodo otroci pridobivali in krepili socialne stike, medosebno komunikacijo in pozitivno samopo-
dobo. Učili se bodo  pozornosti in koncentracije, spoznavali sami sebe in druge. Preko sprostitvenih tehnik (masaža za 
otroke, vodena vizualizacija, poslušanje in izražanje ob glasbi) se  bodo sproščali in učili zavedanja samih sebe, svojih 
čustev ter razvijali strpnost in empatijo do drugih.

ČAR LESA: 

Lesene igrače imajo čudovito moč, da zbudijo otrokovo domišljijo. Les je popoln material za igrače. 
Otroci se bodo seznanjali z močjo lesa, ob igri in z ustvarjanjem z lesom bodo razvijali domišljijo in se 
razvijali na zaznavno-gibalnem, čustvenem, socialnem in spoznavalnem področju.

MALI SVET ŽIVALI: 

Otroke zelo zanima svet živali. Ob opazovanju, raziskovanju in branju knjig o živalih bodo 
spoznavali različne vrste živali, njihove značilnosti, posebnosti in življenjska okolja.

POJEM IN PLEŠEM: 

Z glasbo lahko otroku vnesemo v življenje radost in veselje. S petjem pesmi razvijamo glasbene 
zmožnosti in dvigujemo nivo mentalne in slušne pozornosti. Dejavnost zajema prepevanje pesmi ob 
spremljavi kitare ter gibalne igre ob peti pesmi.

PESMICA NA OBISKU: 

Otroci pri petju in poslušanju glasbe doživljajo pozitiven odnos do umetnosti.  Pri pripevanju 
in petju pesmic otroci razvijajo melodičen posluh, doživljajo ugodje, veselje in se zabavajo. 
Spoznavajo male ritmično – melodične inštrumente. Otroci se z njimi igrajo in jih hkrati upo-
rabijo za spremljavo pesmic. Petje pesmic nadgradimo z gibanjem in plesom, kar bo otroke 
spodbudilo k večji gibalni aktivnosti in sprostitvi.

GIBALNE IGRARIJE: 

Otroci v predšolskem obdobju potrebujejo veliko gibanja, s čemer razvijajo motoriko, ki je izredne-
ga pomena za razvoj in nadgradnjo miselnih procesov. Vrtenje okoli svoje osi, hoja po valovitem in 
raznolikem terenu, preskakovanje, plazenje so dejavnosti, ki spodbujajo razvoj možganov. Skozi 
različne igre, poligone, pajkovo mrežo, bodo otroci pridobivali in razvijali grobo motoriko.

RAZGIBAJMO TELO: 

Otroci preko dejavnosti z gibanjem zaznavajo in odkrivajo svoje telo, preizkušajo, kaj telo zmore, 
doživljajo ponos ob razvijajočih se sposobnosti in spretnostih ter gradijo zaupanje vase. Z različ-
nimi rekviziti in postavljenimi poligoni, kjer se bodo spopadli z izzivi in ovirami na poligonu, bom 
otroke spodbujala v zaupanje v svoje telesne sposobnosti. Pri gibanju je telo izhodiščna točka za 
presojo položaja, smeri in razmerja do drugih. Otroci bodo pri tem razvijali občutek za ritem in 
hitrost ter dojemanja prostora in časa. Gibanje daje otrokom občutek ugodja, varnosti, veselja, 
skratka dobrega počutja.En
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1,2,3 SINAPSE RAZVIJAMO MI: 

Preko različnih specifičnih gibalnih vaj  po sistemu NTC učenja  bodo otroci razvijali koordinacijo gibov in 
motoriko, ki pripomoreta k preprečevanju motenj pozornosti in koncentracije. Hkrati bodo izbrane aktivno-

sti spodbujale razvoj in nastajanje sinaps, ki so izjemnega pomena za  nadaljnji otrokov intelektualni razvoj.

SVET PRAVLJIC IN GIBANJA: 

Branje pravljic ali poslušanje, ugodno vpliva na jezikovni in intelektualni razvoj otroka, spod-
buja razvoj domišljije, bogati besedni zaklad, širi obzorja na različnih področjih znanja, bogati 

čustveno življenje ter poglablja čustvene vezi med otroki in odraslimi. Gibanje je eno najpomemb-
nejših področij v otrokovem razvoju. Če otrok to potrebo, poleg ostalih, uspešno zadovoljuje, je vesel 
in zadovoljen ter se razvija v celovito osebnost.

RAZGIBAJMO TELO: 

Otroci bodo skozi gibalno – športne dejavnosti preizkušali, zaznavali in odkrivali kaj njihovo telo zmore. Z ustreznimi 
gibalnimi dejavnostmi si otrok poleg gibalnih in funkcionalnih sposobnosti razvija tudi socialne, spoznavne in čustvene spo-
sobnosti ter lastnosti. Otroci bodo premagovali različne ovire, poligone ter se razgibavali z različnimi športnimi pripomočki.

PRAVLJIČNI KOVČEK: 

Pravljice so že od najzgodnejšega otroštva velikega pomena za razvoj čustev, moralnega čuta in osebnosti. Otroku 
pravljice pomagajo pri razvoju govornih in bralnih sposobnosti, z njimi stopijo v stik s svojo domišljijo in jo gradijo.. 
Pravljice zmorejo v otroku oživeti tiste notranje svetove podob, ki oblikujejo otrokovo duševno telo prav tam, kjer je 
realen zunanji svet brez moči. Nekoliko skrivnostno bodo otroci vsak mesec spoznali novo zgodbo iz kovčka, ki jo bodo 
doživljali ob slikah, lutkah, v PPT predstavitvi…, vsakič drugače. Zgodbe bodo povezane z letnimi časi in praznovanji. 
Nekaj zgodb in pravljic, ki se bodo predstavile iz pravljičnega kovčka so: Debela repa (Ljudska), Muca Copatarica (Ela 
Peroci),  Sapramiška (Svetlana Makarovič), Glasbena pravljica Gradič (Mira Voglar)… 

ELEMENTARNE IGRE: 

Z igro bodo otroci na zanimiv in njemu primeren način poleg gibalnih in funkcionalnih sposobnosti razvijali tudi spo-
znavne. Otroci  se bodo seznanjali in spoznavali vsebino in pravila iger, razvijali vztrajnost in odločnost ter  sodelovanje 
v skupini. Spoznali bodo različne elementarne igre kot so: Črni mož, Mačke in miši, Lisička, kaj rada ješ in druge.

IGRIVA MATEMATIKA: 

Otroci bodo skozi igro pridobivali matematično znanje in izkušnje. Preko različnih dejavnosti in NTC učenja bodo 
reševali matematične probleme, se seznanjali z matematičnimi pojmi in strategijami in iskali odgovore na svoja mate-
matična vprašanja.

MALI MOJSTER: 

V okviru obogatitvene dejavnosti bom otrokom ponudil izdelavo različnih stvari iz različnih materialov. 
Izdelovali bomo helikopterje, vozila, stojala za barvice in še marsikaj. Spoznavali se bomo z izdelavo 
načrta, z materiali kot so les, kovina, lepenka in orodji kot so klešče, kladivo, žeblji, vijaki, vrtalnik, ki 
jih bomo potrebovali pri izvedbi. Seznanili se bomo tudi z varnostjo pri delu s kladivom, žeblji, 
žago in pri vijačenju z električnim vrtalnikom. Cilj dejavnosti je seznaniti otroke s tehničnimi 
aktivnostmi, pridobivanje novih spretnosti in skrb za varnost.

POTOVANJE V SKRIVNOSTNI SVET PRAVLJIC: 

Pripovedovanje  pravljic našim najmlajšim, preživljanje skupnega časa v domišljijskem času, je  iz-
jemno dragocena aktivnost, ki otroku nudi neprecenljiv občutek povezanosti, varnosti in psihičnega 
udobja, ki je pomemben pri nadaljnjem razvoju in oblikovanju osebnosti.
Pravljice nas bodo  popeljale  v svet domišljije in nam predstavile  svet na zanimiv in prijazen način.  Pravljice bom 
otrokom približala ob pomoči slikopisov. Ob tem se bodo otroci seznanjali z novimi, različnimi vsebinami ter razvijali in 
bogatili besedni zaklad. Na urah pravljic  se nam bo  pridružila tudi lutka.
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Pot k ribniku 18, 1000 Ljubljana
• Telefon: 01 420 46 90
• Oddelki: 

RAČKE: 01 420 46 91, racke@vrtec-galjevica.si 
RIBICE: 01 420 46 92, ribice@vrtec-galjevica.si 
ŽABICE: 01 420 46 92, zabice@vrtec-galjevica.si

• Organizacijski vodja: Miha Mrak / 051 638 191
• Elektronski naslov: lokacija.ribnik@vrtec–galjevica.si
• Spletni naslov: www.vrtec-galjevica.si
• Poslovni čas: 6.00 – 17.00

39

Lokacija  

Pot k ribniku

Prostori vrtca na lokaciji Pot k ribniku so skriti ob  
vznožje Golovca v mirni stanovanjski soseski in v  
treh oddelkih sprejme 50 otrok starih od dveh let 
do vstopa v šolo. Prostori se nahajajo v pritličju 
stanovanjskega bloka, kar nam omogoča svojstven 
način življenja in dela. 
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Smo majhna hiša, kjer se med seboj vsi poznamo in sooblikujemo prijetno domače vzdušje. Otroci 
se medsebojno obiskujejo, igrajo v različnih kotičkih. Skupaj praznujemo praznike skozi celo leto, 
pripravljamo tudi skupna srečanja, prireditve in izlete.

Lega lokacije Pot k ribniku ob robu gozda nam ponuja možnost spremljanja narave preko celega 
leta. Do gozda in travnika imamo le nekaj korakov. Narava se nam ponuja tako rekoč na dlani. V 
neposredni bližini vrtca je tudi ribnik, ki nam nudi možnost spoznavanja življenja ob vodi in v njej. 

Narava otrokom nudi tudi možnost celovitega gibalnega razvoja. V ta namen uporabljamo 
tudi bližnje zelene površine v naselju in igrišče ob rakovniški cerkvi. Povezani smo tudi z bližnjim 
družbenim okoljem.

PROJEKTI
Izvajajo se vsi krovni projekti zavoda, ki so navedeni pod rubriko Projekti.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

IGRAMO SE Z GLASBO: 

Otrok z različnimi glasbenimi dražljaji lahko izrazi svoja najbolj skrita počutja in čustvene vsebine. S 
poslušanjem, igranjem, petjem, ritmično izreko …, otrok glasbo doživlja, poustvarja, ustvarja in 
se z njo izraža.

MATEMATIKA JE ZABAVNA:

Z matematičnimi igrami in nalogami bodo otroci pridobivali matematične izkušnje in nova znanja 
( logično mišljenje in predstavo ). Z novimi matematičnimi izzivi bodo iskali nove rešitve in se pri tem 
zabavali.

GIBALNO-RAJALNE IGRE: 

Gibanje je za otroka naravna in življenjska potreba. Dejavnosti s področja gibanja so v vrtcu  dnevno načrtovane. Z njimi 
razvijamo motorične in psiho-fizične sposobnosti otrok. Preko gibalnih iger pri najmlajših otrocih razvijamo predvsem 
ravnotežje in koordinacijo celega telesa.

KO PRAVLJICE OŽIVIJO: 

Dejavnosti s področja jezika so v vrtcu  dnevno načrtovane in izvedene. Z njimi razvijamo jezikovne kompetence otrok. 
Z obogatitveno dejavnostjo Ko pravljice oživijo, želim otroke popeljati v svet domišljije, preko katere se bodo seznanili z 
različnimi moralno-etičnimi dimenzijami.

USTVARJAMO Z GLINO: 

Otroci spoznavajo različne gline, različne  tehnike oblikovanja gline, orodja za glino  in poslikave izdelkov  z engobami - 
barvami za glino. Seznanjajo se s procesom oblikovanja in ustvarjanja z glino od »kepe zemlje« do žganega biskvita.

LJUDSKO IZROČILO SKOZI IGRO, PESEM IN PLES: 

Z otroci bomo s folklorno skupino podoživljali ljudsko glasbeno izročilo, ga poustvarjali in mu dodali svojo noto, pri obliko-
vanju novega ljudskega izročila, ki se vseskozi spreminja, iz generacije v generacijo, iz roda v rod.
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Dolenjska cesta 52, 1000 Ljubljana
• Telefon: 01 420 47 20
• Oddelki: 

SONČKI: 01 420 47 21, soncki@vrtec-galjevica.si 
ZVEZDICE: 01 420 47 20, zvezdice@vrtec-galjevica.si

• Organizacijska vodja: Mojca Kastelic  /  051 638 458
• Elektronski naslov: lokacija.dolenjka@vrtec–galjevica.si
• Spletni naslov: www.vrtec-galjevica.si
• Poslovni čas: 5.30 – 16.30
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Lokacija 

Dolenjska 
cesta

Lokacija Dolenjska cesta je najstarejša in 
najmanjša hiša vrtca Galjevica. Prostore ima v 
stanovanjskem bloku, kjer domujeta dve skupini 
otrok. Prostori so skoraj v celoti obnovljeni in 
sodobno opremljeni. 
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Majhnost je v vrtčevski hiši na lokaciji Do-
lenjska cesta prednost. Ob sorazmer-
no nizkem številu otrok, ki ga dopušča 

prostorski normativ, sta v vrtec na loka-
ciji pogosto vključena dva otro-

ka iz posameznih družin. Zaradi 
majhnosti je večja povezanost 
med vsemi sodelujočimi, kar da-

je vrtcu pridih domačnosti.

Obdajajo jo Golovec, Botanični vrt, 
Barje, ribnik in Ljubljanica, zato nam 

narava pomeni posebno vrednoto, ki jo nudimo in pribli-
žamo otrokom.

Raziskujemo bližnjo in daljno okolico, saj imamo dobre 
prometne povezave (vlak, avtobus), obiskujemo kulturne 
ustanove ter se udeležujemo različnih prireditev.
V bližini je knjižnica, kjer smo stalni gostje pri urah pra-
vljic, saj se zavedamo pomena bralne kulture. Že dolga le-
ta se posvečamo tudi vzgoji za zdravje in zdrav življenjski 
slog v okviru projekta Zdrav zobek, kjer sodelujemo z bli-
žnjim zdravstvenim domom. Znani smo po zaključnih iz-
letih skupaj s starši, ki jih preživimo v naravi na poučen in 
zabaven način. 

PROJEKTI
Izvajajo se vsi krovni projekti zavoda, ki so navedeni pod 
rubriko Projekti. Samo na tej lokaciji vrtca pa se izvaja 
tudi projekt:

ZDRAV ZOBEK 

Projekt Zdrav zobek je program dela na področju vzgoje 
za zdravje in zdrav življenjski slog s poudarkom na 
zobozdravstveni vzgoji. V našem vrtcu ima dolgoletno 
tradicijo in med drugim smo tudi po njem prepoznavni.
Zdrav zobek povezuje vse, ki že več let kontinuirano 
sodelujemo v procesu skrbi za otrokove zobe: starše, 
vzgojitelje in strokovne delavke iz ZD Vič - Rudnik. Glavni 
cilji, ki jim vsa leta sledimo so, da otroci pridobijo navade 
rednega in pravilnega umivanja zob, izgubijo strah pred 
zobozdravnikom in imajo do vstopa v šolo popravljene 
oziroma urejene zobe. Dosegamo jih z uživanjem zdrave 
hrane, vsakodnevnim umivanjem zob v vrtcu, učenjem 
pravilne tehnike umivanja zob ter z obiski pri zobozdravnici 
v dopoldanskem času s pregledi in zdravljenjem zob 
naročenih otrok. V knjižico Zdrav zobek evidentiramo 
dejavnosti, zapisujemo stanje zobovja otrok ter tako 
vodimo evidenco o sodelovanju otrok in staršev v projektu.

PRAZNIKI SKOZI LETNE ČASE

Težko bi se odrekli praznovanjem v vrtcu, saj imajo otroci 
radi priprave in vse vznemirjenje, ki spremlja praznovanja. 
Otroci spoznavajo in praznujejo različne praznike in 
običaje, spoznajo odvisnost ljudi od narave in povezanost 
z njo. V našem vrtcu v praznovanje pogosto vključimo 
tudi starše, tako da pripravljamo praznike za njihove 
družine. Priprave nam ponujajo ogromno možnosti za 
skupne dejavnosti otrok in s tem prispevajo k graditvi 
občutka pripadnosti vrtcu.

VRTNARJENJE 

Z vrtičkarstvom se ukvarjamo že vrsto let, saj imamo 
majhen vrtiček na vrtu naše upokojene sodelavke gospe 
Marije. Glavni cilj nam je, da otroci ohranjajo neposreden 
stik z naravo ter da spoznavajo način pridelave hrane – 
zelenjave, hkrati pa pri tem aktivno sodelujejo  in pri delu 
uživajo. Vsako leto znova pripravimo semena, obdelamo 
zemljo, uredimo gredice in posejemo solato, korenje ter 
redkvice. Spremljavo njihovo rast, skrbimo za vrtnine, 
pobiramo pridelke, ki jih tudi sami pripravimo in pojemo. 
Otroci so ponosni, da si sami pridelajo zdravo hrano, 
ki jo še posebej radi zaužijejo, saj je nekaj posebnega, 
''najboljše na svetu''.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

S CICIDOJEM SE UČIM IN VESELIM: 

S pomočjo Cicidoja bomo obravnavali zanimive teme in si 
širili znanje o kulturi oz. estetski vzgoji, socialnem učenju, 
družbi, naravoslovju, tehniki in športu. Spoznavali bomo 
sebe, svet okoli nas in razvijali radovednost, kreativnost, 
samostojnost in sposobnost reševanja problemov ter si 
ob tem bogatili tudi besedni zaklad in pridobivali izkušnje 
za življenje.

USTVARJAMO Z GLINO:  

Glina je odlično terapevtsko sredstvo, ki pomaga 
otrokom razvijati ročne spretnosti, občutek za tip, 
njihovo prostorsko zaznavo in kreativnost. Daje posebno 
sporočilo našim prstom. Lahko se je nežno dotikamo, 
jo gnetemo, mečkamo, valjamo, oblikujemo…  Pod 
spretnimi prstki pa lahko nastajajo  zanimivi izdelki 
neprecenljive vrednosti, saj so prav otroci pravi umetniki z 
neskončno domišljijo.

RADI SE GIBAMO IN RAJAMO: 

Otroci bodo spoznavali gibalne in rajalne 
igre v povezavi z NTC učenjem. Z igrami 
bomo spodbujali otrokov gibalni razvoj 
(koordinacija celega telesa). Dejavnosti bomo izvajali 
v igralnici in tudi na prostem. Cilj 
dejavnosti je otrokom približati 
gibalne in rajalne igre, da 
v njih uživajo in se ob njih dobro počutijo.

ČAROBNI SVET PRAVLJIC:  

Otroci bodo ob poslušanju zgodb, pravljic 
in deklamacij bogatili besedni zaklad ter z zamišljanjem 
pravljic ob vodeni vizualizaciji razvijali svojo domišljijo. 
Ob gibalnih zgodbah,  dramskem izražanju in igrah z 
asociacijami po sistemu NTC učenja, katere bomo izvajali 
tudi na prostem, bodo razvijali verbalne in neverbalne 
komunikacijske spretnosti v povezavi z mišljenjem. 
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Uprava

Barbara Novinec – ravnateljica 
t. 01 420 47 05 / m. 041 767-607 
ravnateljica@vrtec-galjevica.si 

Mojca Nimac – poslovna sekretarka  
t. 01 420 47 00, -712 / f. 01 420 47 09 
tajnistvo@vrtec-galjevica.si 

Stanka Sopotnik – računovodkinja 
t. 01 420 47 04 
racunovodstvo@vrtec-galjevica.si 

Sabina Adrović / Maja Novak – knjigovodkinja 
t. 01 420 47 06 / m. 041 562 610 
knjigovodstvo@vrtec-galjevica.si 

Maja Berlic – organizatorka prehrane  
in zdravstveno-higienskega režima 
t. 01 420 47 02 / m. 051 375 336 
prehrana.zhr@vrtec-galjevica.si

Vesna Podboj Panič – pomočnica ravnateljice 
t. 01 420 47 32 / m. 040 885 935 
pomocnica.ravnateljice@vrtec-galjevica.si 

Jasna Lalić  – mobilna specialna pedagoginja  
t. 01 420 47 40 
msp@vrtec-galjevica.si 

Marika Ravnik – logopedinja  
t. 01 420 47 40 
logoped@vrtec-galjevica.si

Lidija Hojč – glavna kuharica 
t. 01 420 47 30 / -736 / m. 051 375 337  
kuhinja.orlova@vrtec-galjevica.si

Urška Vajda / Sergeja Zemljarič  –  
svetovalna delavka 
t. 01 420 47 37 / m. 040 322 136 
svetovalna.delavka@vrtec-galjevica.si

Uprava je v enoti Galjevica in opravlja poslovne, upravne in administrativno-računovodske naloge zavoda. 

Poslovni čas: od ponedeljka do petka 7.00 – 16.00
Po predhodnem dogovoru lahko uredite nekatere zadeve tudi zunaj poslovnega časa.
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Naziv: VRTEC GALJEVICA
Naslov: Galjevica 35, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 420 47 00
Faks: 01 420 47 09
E-pošta: info@vrtec-galjevica.si
Spletni naslov: www.vrtec-galjevica.si
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Tako v družini kakor v vrtcu smo za otroka pomembni odrasli, ki mu postavljamo zahteve, meje, pravila in 
ob tem upoštevamo njegove potrebe, razvojne značilnosti in individualne lastnosti. Otrok ugotavlja, ka-
kšne so razlike in skuša najti povezave med enim in drugim življenjskim okoljem. 

Odrasli lahko le s partnerskim in vzajemnim sodelovanjem spoznavamo vzgojne postopke v družini in v vrt-
cu, jih usklajujemo, ugotavljamo, kaj je najboljše za posameznega otroka in tako skušamo zagotoviti, da 

se bo otrok v svetu odraslih počutil varnega in sprejetega.

PRVI RAZGOVOR Z VZGOJITELJEM

Pred vključitvijo otroka v vrtec, se lahko starši o svojem otroku pogovorite z vzgojiteljem, ki bo v času 
bivanja otroka v vrtcu vsakodnevno skrbel za vašega otroka. V pogovoru z vzgojiteljem si lahko izmenja-

te vse pomembne informacije o značilnostih, lastnostih in potrebah vašega otroka in obenem o bivanju v 
vrtcu in poteku uvajanja vašega otroka v vrtec.

UVAJALNO OBDOBJE

Starši imate v času vključevanja otroka v vrtec možnost in dolžnost, da ste v oddelku skupaj z otrokom. S tem zago-
tovimo varnost vsem udeleženim v uvajalnem obdobju. V času uvajanja ima otrok možnost varnega navezovanja stikov 
z novimi ljudmi in okoljem, postopnega vzpostavljanja odnosa zaupanja in bližine, kar otroku olajša prehod od enega 
k drugemu odraslemu.

PRISOTNOST STARŠEV V ODDELKU

Starši se lahko v življenje in vzgojno-izobraževalno delo v oddelku, katerega obiskuje vaš otrok, vključite tudi kasneje ob raz-
ličnih priložnostih. O načinu in vsebini vaše vključitve v oddelek se predhodno dogovorite s strokovnima delavcema v oddelku.

VSAKODNEVNA IZMENJAVA INFORMACIJ

Starši in strokovni delavci si redno vsak dan izmenjujemo informacije o otroku. Ker so te informacije praviloma kratke, ne 
motijo poteka dela v oddelku, so pa dragocene, saj lahko otroku tako omogočimo kontinuirano nadaljevanje dneva. Tako 
starši kot strokovni delavci v vrtcu laže razumemo otrokove potrebe in se ustrezno odzovemo na otrokove potrebe tistega 
dne, če smo seznanjeni z otrokovim počutjem in dogajanjem v vrtcu in doma.

RAZNE OBLIKE DRUŽENJA: PRAZNOVANJA, DELAVNICE, IZLETI, PIKNIKI, IDR.

Starši in otroci pokažete največ navdušenja za sodelovanje pri nerformalnih oblikah druženja. Čeprav se te oblike druženja 
odvijajo v sproščenem ozračju, imamo na teh srečanjih priložnost za pogovor povezan z vzgoji otrok in dogajanjem v oddel-
ku. V vrtcu organiziramo 3 interna srečanja na nivoju oddelka letno (jeseni, spomladi: EKO DAN, poleti: ZAKLJUČEK) ter štiri 
skupne dogodke letno za otroke in njihove starše: Varna pot v vrtec, Praznični december, UNESCOv šport in špas in Športne 
igre Galjevica. Vsi dogodki spodbujajo sodelovanje, povezovanje in dobrodelnost. 

GOVORILNE URE

Za obširnejše informacije o vašem otroku in njegovem razvoju ter počutju v vrtcu prihajate starši na govorilne ure k SD oddelka. Le-te 
so razpisane vsak 3. teden v mesecu (dan se določi na 1. roditeljskem sestanku v oddelku) med 16. in 17. uro in sicer vsak mesec, 
razen v mesecih, ko so organizirani roditeljski sestanki (september, maj). Termine govorilnih ur razpišejo vzgojitelji preko oddelč-
ne e-pošte  vsem staršem oddelka in preko napovednika dogodkov, ki je objavljen na oglasni deski oddelka.  Starši za posamezno 
srečanje na govorilnih urah lahko sporočijo vzgojitelju po e-pošti na oddelčni elektronski naslov ali pa osebno vzgojitelju v oddelku.

SESTANKI S STARŠI

Redni roditeljski sestanki s starši so načeloma informativne narave in potekajo dvakrat letno (septembra in maja), v 
oddelkih zadnje leto pred vstopom v šolo pa še v januarju. Na teh sestankih seznanjamo starše z letnimi delovnimi 
načrti, okvirnimi informacijami o poteku vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku in vrtcu, morebitnih spremembah 
ipd. Te sestanke lahko skličeta vzgojitelj ali predstavnik oddelka v svetu staršev. S termini oz. datumi sestankov s 
starši ste seznanjeni preko elektronskega sporočila, spletne strani vrtca in oglasne deske oddelka. Vaša udeležba 
na teh srečanjih je zaradi pretočnosti informacij ključna. 

ŠOLA ZA STARŠE V ŠOL. L. 2019/20 

Šola za starše se v različnih ljubljanskih vrtcih in šolah izvaja že vrsto let. Projektu se je leta 2005 pridružil tudi vrtec Galjevica 
z namenom, da nagovorimo interes in potrebo staršev po poglobljenem razmišljanju in pogovoru o vzgoji otrok s ciljem, da raz-
širimo, obogatimo in poglobimo sodelovanje s starši. Šola za starše, ki jo delno sofinancira Mestna občina Ljubljana in izvaja 
zunanji izvajalec, je namenjena pomoči in podpori staršev pri reševanju vzgojnih dilem. Srečanja šol za starše vodijo strokov-
njaki, ki delujejo na različnih področjih vzgoje in izobraževanja in lahko staršem, v obliki predavanj približajo svoje strokovno 
znanje, v pogovoru z njimi izmenjujejo svoje izkušnje in na konkretnih primerih skupaj iščejo nove premisleke, odstirajo nove 
vidike in poiščejo drugačne odgovore. Vsa srečanja so odprta za vse starše ne glede na to, kateri vrtec ali šolo otrok obiskuje 
in so brezplačna. Podrobne informacije o terminih, vsebini in kraju srečanj so redno objavljene na spletnih straneh vrtca. 

Izvedba vseh predavanj in delavnic bo potekala na lokaciji Vrtca Galjevica, enota Galjevica, Galjevica 35, Ljubljana.
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VSEBINA SREČANJA TERMIN IZVEDBE IZVAJALEC LOKACIJA IZVEDBE

Samozavest in samopodoba –
temelj osebnosti

Torek, 24. 9. 2019
17.30 - 19.00

Tanja Povšič,  
univ. dipl. učit. raz. pouka       

Vrtec Galjevica – Enota Galjevica, 
Galjevica 35, Ljubljana

Ravnotežje med zahtevami, 
pohvalami in kritiko v vzgoji

Sreda, 23. 10. 2019
17.30 – 19.00

  Saša Kronegger
  uni. dipl. soc. pedagog

Vrtec Galjevica – Enota Galjevica, 
Galjevica 35, Ljubljana

Osebne kompetence otrok, 
kot osebni kapital zdravega
 razvoja posameznika

Četrtek, 14. 11. 2019            
17.30 - 19.00                 

Damjan Habe, 
univ. dipl. soc. pedagog

Vrtec Galjevica – Enota Galjevica, 
Galjevica 35, Ljubljana
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SVET STARŠEV
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje Svet staršev, ki je sestavljen 
tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem sestanku s starši 

oddelka.
Bistvena naloga Sveta staršev je, da pregleda in obravnava predloge in mnenja, ki so jih izrazili 

starši na oddelčnih sestankih. Kadar se na Seji sveta pojavi nov predlog, vodstvo vrtca, vzgojite-
lji in člani Sveta poskrbijo, da ga obravnavajo starši na tistih oddelčnih sestankih, ki jih predlog 
zadeva. 

Svet staršev opravlja naslednje naloge:
1. predlaga nadstandardne programe,
2. daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

3. sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oz. šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šol-
skega reda ter poda mnenje o letnem delovnem načrtu,

4. daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
5. razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalnih problematiki,
6. obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
7. voli predstavnike staršev v Svet zavoda in druge organe vrtca,
8. lahko sprejme svoj program sodelovanja z vrtcem, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
9. v dogovoru z vodstvom vrtca lahko ustanavlja oz. oblikuje delovne skupine,
10. opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Opomba: povzeto po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS št.: 16/07, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09, 16/10, 46/10, 20/11).

SVET ZAVODA
Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja – MOL, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Svet imenuje 
in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja vrtca, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi 
nadstandardnih programov, obravnava poročila o vzgojni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami otrok in v 
zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja ter obravnava zadeve, ki mu jih predložijo 
šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih in Svet staršev.

Vsi, ki posredno in neposredno skrbimo za otroke vključene v Vrtec Galjevica, priznavamo, 
spoštujemo in si po svojih najboljših močeh prizadevamo za uveljavljanje pravic otrok in staršev, ki 
izhajajo iz Splošne deklaracije o človekovih pravicah (1948), Konvencije o otrokovih pravicah (OZN, 
1989), Deklaracije o psiholoških potrebah otroka (Mednarodno združenje šolskih psihologov, 1979), 
Ustave republike Slovenije (Ur.l.štev. 68/2006) in Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcu (2017).

Pravica vsakega otroka je varno, zdravo in srečno otroštvo. To v našem vrtcu vsakemu 
otroku zagotavljamo tako, da mu omogočimo varstvo, oskrbo, vodenje, vzgojo, učenje in 
igro. Vzgojno-izobraževalno delo poteka ob upoštevanju otrokovih individualnih posebnosti in 
razvojnih značilnosti, ki se tesno prepletajo z otrokovimi željami, mnenji, pobudami in interesi.

Obenem upoštevamo in spoštujemo ustavno pravico staršev 
do vzdrževanja, izobraževanja in vzgajanja svojih otrok. 
Priznavamo vam vlogo primarnih skrbnikov s pripadajočo 
odgovornostjo za otrokovo vzgojo in razvoj. Izhajajoč iz 
slednjega želimo z vami vzpostaviti in vzdrževati odprt dialog, 
ki nam omogoča obojestransko seznanjanje z različnimi 
informacijami, dejstvi, značilnostmi, vrednotami, načeli in 
strokovnimi spoznanji, ki so pomembna za otrokovo vzgojo in 
razvoj. Pri tem spoštujemo in varujemo zasebnost družine.
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• Starši so dolžni upoštevati akte Hišni red Vrtca Galjevica, Pravilnik o varnosti otrok in Kodeks etičnega ravnanja v 
Vrtcu Galjevica, ki so dosegljivi na spletnem naslovu: www.vrtec-galjevica.si (kotiček za starše, rubrika obrazci).

• Pred vstopom v vrtec so starši dolžni podpisati z vrtcem pogodbo o sprejemu otroka v vrtec.
• Pred vstopom v vrtec so starši dolžni predložiti zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju njihovega otroka. V 

primeru že znanih bolezni so starši dolžni o tem poročati strokovnemu delavcu.
• Zdravniško potrdilo o prehranskih alergijah je potrebno predložiti vrtcu vsako leto.
• Starši so dolžni upoštevati poslovni čas vrtca. V primeru zamude plačajo zamudnino (12 EUR na uro).
• Starši so dolžni sporočiti vzrok odsotnosti njihovega otroka iz vrtca.
• V primeru izpisa otroka iz vrtca so starši to dolžni sporočiti strokovnemu delavcu vrtca vsaj 15 dni pred izpisom.
• V primeru nalezljivih bolezni so starši dolžni o vrsti nalezljive bolezni za katero je otrok zbolel takoj poročati 

strokovnemu delavcu vrtca.
• Odsotnost otroka zaradi bolezni so starši dolžni sporočiti še isti dan, ko otrok izostane iz vrtca, oziroma takoj 

po potrditvi bolezni pri zdravniku. Če je otrok odsoten iz drugih razlogov, so starši to dolžni vzrok odsotnosti 
strokovnemu delavcu sporočiti najkasneje v roku dveh delovnih dni.

• Starši so dolžni spremljati in upoštevati navodila in obvestila za starše, ki so izobešena na oglasnih deskah.
• Starši so dolžni otroke obuti in obleči vremenu in napovedanim dejavnostim primerno. 
• Ob praznovanju rojstnih dni so starši dolžni upoštevati navodila OPZHR o tem, katera živila je dovoljeno prinašati 

v vrtec. Živila za katera velja, da jim je potrebno zagotavljati neprekinjeno hladno verigo v vrtec ni dovoljeno 
prinašati. Vsa živila, ki jih starši prinesejo v vrtec morajo vsebovati originalno deklaracijo (izjema sveže sadje in 
zelenjava).

• Redno plačevanje stroškov oskrbnine je dolžnost staršev. Po dveh mesecih neplačanih oskrbnin vrtec vloži 
izvršilni predlog na sodišče.

Temeljni cilj svetovalne dejavnosti je sodelovanje pri zagotavljanju pogojev za optimalni celostni razvoj  
vsakega otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter 
telesno in duševno konstitucijo.

Svetovalna delavka se s svojim strokovnim znanjem preko svetovalnega odnosa in na 
strokovno avtonomen način vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih 
vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu. To počne na način, da pomaga, svetuje 
in sodeluje z otroki in njihovimi starši, s strokovnimi delavci vrtca, z vodstvom vrtca in z 
zunanjimi institucijami. V življenje vrtca se vključuje na ravni pomoči, sodelovanja pri razvojnih 
in preventivnih dejavnostih, sodelovanja pri organizaciji in načrtovanju ter evalvaciji vzgojno-
izobraževalnega dela vrtca.

Svetovalna dejavnost temelji na načelih prostovoljnosti, pomoči, zaupnosti in skupnega delovanja v dobrobit otroka 
in družine. Namenjena je vsem otrokom, ki so vključeni v naš vrtec. Za nudenje pomoči in spodbud otrokom s 
posebnostmi v razvoju in vedenju pa je v vrtcu zaposlena tudi vzgojiteljica za izvajanje dodatne strokovne pomoči.

S svetovalno delavko se lahko pogovorite o naslednjih temah:
• posvetovanje ob vključitvi in uvajanju otroka v vrtec;
• posvetovanje o otrokovi vzgoji, razvoju in različnih težavah v otrokovem razvoju;
• razumevanje in pomoč ob iskanju rešitev različnih posebnosti, ki jih opazite pri svojem otroku (na primer pri 

hranjenju, spanju, močenju postelje, nemiru, strahu, neprimerno vedenje in drugem);
• posvetovanje ob spremembah, ki jih na svoji poti srečuje družina (rojstvo sorojenca, ločitev, selitev, smrt v družini);
• svetovanje o možni pomoči otroku s posebnostmi v razvoju ter nadarjenemu otroku;
• svetovanje ob vstopu otrok v šolo ali razmišljanju o odložitvi šolanja;
• svetovanje o morebitni pomoči strokovnjakov iz zunanjih institucij.
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Uravnotežena prehrana je izrednega pomena za zdrav in optimalen razvoj otroka. Pri načrtovanju jedilnikov 
upoštevamo prehranske normative in priporočila za predšolske otroke ter otrokove želje. Otrokom 
ponujamo uravnotežene, pestre obroke z veliko sadja in zelenjave. Hrana, ki jo uživajo otroci, je kalorično 

in biološko polnovredna. Otroci imajo ves čas bivanja v vrtcu na voljo zadostne količine napitkov (voda, čaj 
z limono, v poletnem času limonada).

Vsaj enkrat tedensko otrokom ponujamo slovenske tradicionalne jedi. Preko tradicionalno 
pripravljenih jedi otrokom predstavljamo slovensko zgodovino in kulturo. 

Otroci v vrtcu užijejo štiri obroke dnevno: zajtrk, dopoldansko malico v obliki sadnega ali 
zelenjavnega krožnika, kosilo in popoldansko malico. Otrokom I. starostnega obdobja (od 1 do 3 

let) skozi celo šolsko leto pri zajtrku ponujamo mlečne jedi. Otroci v starosti od 1 do 2 leti imajo ob 
vstopu v vrtec prilagojen časovni ritem prehranjevanja, kar pomeni, da kosilo pojedo po počitku, ob 13.30 uri. V drugi 
polovici leta, ob natančnem spremljanju odziva otrok, preidemo na enoten ritem prehranjevanja vrtca.
Prehrana v vrtcu je premišljeno in skrbno načrtovana za vse otroke, jedilniki so enotni za vseh 5 lokacij vrtca. Posebno 
pozornost namenjamo otrokom, pri katerih so bile ugotovljene bolezni povezane z motnjami presnove. Pri pripravi 
obrokov za te otroke se vrtec prilagaja dieti, ki jo predpiše otrokov pediater ali zdravnik specialist, kar pomeni, da 
morajo starši pridobiti Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka. Dietna obravnava poteka individualno za vsakega 
otroka posebej. Zdravniško potrdilo o vrsti dietne prehrane so starši dolžni prinesti v vrtec vsako leto ob začetku 
šolskega leta.
V vrtcu ne nudimo dietne prehrane, ki jo zahteva osebno prepričanje staršev (npr. vegetarijanska prehrana, prehrana 
iz verskih razlogov). Pri načrtovanju sledimo strokovnim priporočilom, ki zagovarjajo mešano, pestro in uravnoteženo 
prehrano s katero otrokom nudimo vse potrebne hranilne snovi, ki jih potrebujejo za rast in razvoj.

Vsa hrana, ki je pripravljena v vrtcu, je namenjena izključno prehranjevanju v vrtcu, zato obrokov hane iz vrtca  
ni dovoljeno odnašati.

Aktualne jedilnike tedensko objavljamo na spletni strani vrtca. 

Zdravo okolje v vrtcu predstavlja predpogoj za zdrav način življenja, zato si zaposleni v vrtcu 
prizadevamo omogočiti vsem otrokom, da v polni meri razvijejo svoje telesne, psihične in socialne 
potenciale.

Vzgoja za zdravje je sestavni del življenja in dela v vrtcu. Vsebine so vpete v vzgojno delo, 
poudarjen je dejaven in izkustven pristop pri njihovem izvajanju. V vsakodnevnih dejavnostih 
spodbujamo zdrav način življenja za vse: otroke, osebje, starše in obiskovalce vrtca. Pri 
tem upoštevamo veljavne zakonske predpise s področja zdravstvenega varstva, navodila in 
priporočila strokovnih institucij ter dogovore, ki smo jih sprejeli ali jih sprejmemo v vrtcu.
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ZDRAVJE OTROKA V VRTCU

Zdravje predstavlja splošno vrednoto in 
bistveni vir za produktivno in kakovostno 

življenje slehernega posameznika in 
skupnosti kot celote. Skrb za 

dobro počutje in zdravje naših 
otrok zato uvršamo med 
prednostne naloge našega 

vrtca. 

Naloge, ki jih uresničujemo v skrbi za 
dobro počutje in zdravje naših otrok so:

• upoštevanje osnovnih strokovnih načel sistema HACCP,
• razvijanje pravilnih odnosov do škodljivih razvad z 

zgledom in vodenimi dejavnostmi,
• vsakodnevno gibanje otrok, če je le mogoče na 

svežem zraku vsaj eno uro,
• skrbno prezračevanje prostorov, vzdrževanje ustrezne 

sobne temperature (20 do 23 ˚C), zagotavljanje 
ustrezne osvetlitve prostorov,

• izvajanje preventivnih zobozdravstvenih programov,
• izvajanje preventivnih ukrepov za zaščito pred 

nalezljivimi boleznimi.
Otrok, ki obiskuje vrtec mora biti zdrav, tako, da je 
sposoben prenašati aktivnosti, ki jih vsakodnevno 
izvajamo v vrtcu. Bolan otrok, ki obiskuje vrtec, je 
zaradi slabšega imunskega sistema, dovzetnejši za 
nove okužbe, kar podaljša njegovo zdravljenje, poleg 
tega pa predstavlja nevarnost za zdravje drugih otrok 
in zaposlenih. V vrtcu zato z namenom preprečevanja 
širjenja nalezljivih bolezni dosledno upoštevamo 
priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in 
določila internega sklepa Vrtca Galjevica, ki je dosegljiv 
na spletnem naslovu 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Ur.l.RS, štev. 16/07 in 36/08) v 135. 
členu določa, da lahko vrtec ustanovi sklad za tiste 
sestavine vzgojnega programa, ki se ne financirajo iz 
javnih sredstev, npr. nakup nadstandardne opreme, 
zviševanje standarda vzgojno-izobraževalnega dela, 
spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti, za 
promocijo vrtca v javnosti.

SKLAD VRTCA GALJEVICA

Sklad vrtca Galjevica je bil s sklepom Sveta zavoda 
ustanovljen dne 8.11.2007. Sklad upravlja upravni 
odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih 
so trije predstavniki vrtca in štirje predstavniki 
staršev.

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, 
donacij, sponzorstva in iz drugih virov. Vrtec 
organizira tudi pet dogodkov letno, ki so namenjeni 
sodelovanju in povezovanju vseh otrok in staršev in 
kjer poleg izvedbe programsko-tematskih vsebin, 
zbiramo tudi prostovoljne prispevke za izboljševanje 
programov ter pomoč socialno šibkejšim otrokom. 

Donatorska sredstva se po sklepu Sveta zavoda 
nakazujejo na transakcijski račun vrtca Galjevica pri UJP 
št.: 01261-6000000670, sklic 2019-20 s pripisom: 
Donacija v sklad Vrtca Galjevica. Donatorji lahko pod 
referenco vpišete tudi predhodno dogovorjeno oznako s 
knjigovodstvom v vrtcu. 
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FUNDACIJA VILA GALJA 

Dolgoletna tradicija dobrega  
sodelovanja s starši je odlika Vrtca 
Galjevica. Sodelovanje staršev z vrtcem 
se je še okrepilo z ustanovitvijo 
Fundacije Vila Galja, ustanove 
za pomoč otrokom. 

Fundacija Vila Galja podpira 
enakopravno vključevanje otrok 
iz socialno ogroženih družin v 
obogatitvene dejavnosti vrtca (letovanje, 
zimovanje, tabori), dvig raznolikosti in kakovosti dejavnosti 
za otroke ter zanimive projekte. Vsi člani fundacije so 
prostovoljci in opravljajo svoje delo brezplačno.

Posameznik ali pravna oseba postane podpornik 
fundacije s podpisom pristopne izjave. Fizična oseba, 
ki postane podpornik fundacije odda izjavo o namenitvi 
0,5 % dohodnine fundaciji oziroma donira 10 EUR v 
koledarskem letu. Pravna oseba donira znesek vsaj 100 
EUR letno.
• Pristopna izjava posameznika - podpornika fundacije
• Pristopna izjava pravne osebe - podpornice fundacije
• Davčni obrazec

Pristopno izjavo in davčni obrazec (oba obrazca) 
pošljete ali oddate na naslov Vrtca Galjevica (Galjevica 
35, Ljubljana). Na pristopni izjavi označite ali želite 
donirati tudi 10 EUR letno oz. namenjate 0,5 % 
dohodnine za donacijo. 
 
donacijo lahko nakažete na račun:  
IBAN SI56 1010 0005 2692 335,
SKLIC ZA VRTEC GALJEVICA: 2019-20.

http://www.vrtec-galjevica.si/prehrana/
obvestila-in-navodila.html

Otrokom v vrtcu ne dajemo nobenih zdravil, razen v 
primerih že znanih bolezni kot so vročinski krči, astma, 
alergije, epilepsija. 
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Starši lahko koristijo rezervacijo za namen iz prvega in 
drugega odstavka v skupnem trajanju največ 2 meseca 
letno. 
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega 
otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za 
katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz 
državnega proračuna. 
Za rezervacijo starši plačajo 30 % od njihovega, z odločbo 
določenega, dohodkovnega razreda, brez upoštevanja 
dodatnih znižanj iz 6. in 8. člena tega sklepa.

Starši iz drugih občin lahko uveljavljate rezervacijo, če 
občina pisno soglaša, da bo pokrila razliko med izplačilom 
rezervacij in ceno programa. 

IZPIS OTROKA IZ VRTCA 

V primeru, da otrok iz različnih razlogov ne bo več 
obiskoval vrtca, ga je potrebno pisno odjaviti najmanj 
15 dni pred odjavnim dnem. To velja tudi za otroke, ki 
odhajajo z naslednjim šolskim letom v osnovno šolo. 
Izpolnjeni obrazec izročite zaposleni osebi, ki s podpisom 
potrdi datum prejema izpolnjenega obrazca.

PLAČILO PROGRAMA

PLAČILO STARŠEV ZA VRTEC

Sistem določitve plačil staršev za 
programe vrtca določata Zakon o 
vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005) 
in Zakon o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev (Ur. 
l. RS, št. 62/2010, 40/2011, 
40/2012-ZUJF, 57/12-ZPCD-2D, 
14/2013, 56/2014-ZŠtip-1, 99/2013 
in nadaljni). Navedena predpisa 
določata način in pogoje za subvencioniranje programov 
predšolske vzgoje iz javnih sredstev. Do te subvencije 
ste upravičeni starši otrok, ki imate v Republiki Sloveniji 
prijavljeno stalno prebivališče oziroma ima vsaj eden od 
staršev začasno prebivališče in je hkrati zavezanec za 
dohodnino. Subvencijo oz. znižano plačilo vrtca lahko 
starši uveljavljate z oddajo Vloge za uveljavljanje pravic 
iz javnih sredstev na krajevno pristojnem Centru za 
socialno delo.

Plačilo staršev določi Center za socialno delo na podlagi 
dohodkov in premoženja, s katerim razpolaga vaša 
družina, kot odstotek cene programa, v katerega je 
otrok vključen. Center za socialno delo o določitvi plačila 
staršem izda odločbo. Z odločbo, s katero Center za 
socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi 
o znižanju plačila vrtca za drugega otroka, v kolikor je tudi 
ta otrok vključen v vrtec.
Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno 
programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v 
kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev 
plačila vrtca za rejenca odda rejnik.Po
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VPIS OTROK V VRTEC

Vrtec sprejema otroke od starosti enega 
leta oz. najmanj enajst mesecev do 

vstopa v osnovno šolo. Za vpis otroka 
v vrtec starši izpolnite Vlogo za 

sprejem otroka v vrtec, ki je 
dostopna na spletni strani 
vrtca in jo pošljete v vrtec 

po pošti ali jo oddate v tajništvo 
vrtca. Praviloma vpisi potekajo v prvi 
polovici marca tekočega leta, skladno 

z razpisom MOL.

Zakon o vrtcih (Ur. L. RS, št. 25/2008) določa, da v 
primeru, ko je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu 
prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem 
otrok v vrtec. Sestavo komisije za sprejem otrok v vrtec in 
merila za sprejem otrok določi občina ustanoviteljica na 
predlog Sveta zavoda.

POGODBA O VKLJUČITVI OTROKA V VRTEC

To je pravno formalni dokument, ki ureja odnos med 
starši in vrtcem. Šele podpis pogodbe zagotavlja 
vključitev otroka v vrtec.

ZDRAVNIŠKO POTRDILO

Za vstop otroka v vrtec potrebujemo zdravniško potrdilo, 
ki ne sme biti starejše od 30 dni. Prvi dan otrokovega 
prihoda v vrtec ga oddate vzgojiteljici v oddelku.

ZNIŽANO PLAČILO

Znižano plačilo vrtca uveljavljajo starši za otroke  z 
oddajo enotne vloge za uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev  na pristojni Center za socialno delo (Ur.l. št. 
62/2010) , kateri odloča o višini plačila oz. dohodkovnem 

razredu. Višina plačila vrtca je odvisna od povprečnega 
mesečnega dohodka družine, deljenega s številom oseb. 
Če imate v vrtec hkrati vključenih več otrok, za 
drugega na podlagi vložene vloge na CSD plačate 30% 
izračunanega plačila staršev, razliko pa krije država. Za 
vsakega nadaljnjega otoka je vrtec brezplačen.
Če gre otrok prvič v vrtec 1. septembra, morate vlogo 
oddati avgusta. Če ste vlogo na CSD oddali pravočasno, 
vam bo vrtec obračunal znižano plačilo vrtca po odločbi 
o dohodkovnem razredu, v katerega spadate. Odločbe 
vrtcu ni treba posredovati, saj jo dobijo sami. Če ste vlogo 
oddali z zamudo, boste morali prvi mesec plačati 77% 
cene vrtca.

Od 1. 12. 2018 vam ni treba ponovno oddajati vloge 
za subvencijo vrtca, če vam odločba preteče, saj o njej 
odloči CSD po uradni dolžnosti. Veljavnost odločbe je eno 
leto. V kolikor starši zaradi kakšnih sprememb v tem času 
ne boste oddajali nove vloge, boste naslednje leto dobili 
od države informativni izračun.

REZERVACIJA

Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana 
po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa 
predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo 
rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat 
letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo 
lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka 
najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu 
pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem 
odsotnosti otroka iz vrtca. 
O vlogi za koriščenje rezervacije izven termina iz prejšnjega 
odstavka v primeru bolezni ali poškodbe otroka, na podlagi 
ustreznih zdravniških potrdil, odloči organ Mestne uprave 
Mestne občine Ljubljana, pristojen za predšolsko vzgojo. 



Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega 
plačila vrtca (in so zavezanci za 
dohodnino v Republiki Sloveniji), 

vrtec izstavi račun v višini najvišjega 
dohodkovnega razreda po lestvici 

(77 %).

Starši, ki niso zavezanci za 
dohodnino v Republiki Sloveniji, 

plačujejo polno ceno programa, v 
katerega je vključen otrok.

Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer 
bi plačilo programa vrtca ogrozilo socialno varnost oseb 
ali iz drugih pomembnih razlogov, določi nižje plačilo za 
vrtec. Pri tem morajo biti posebej opredeljeni razlogi za 
neugoden socialni in materialni položaj osebe, na katere 
oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni pomoči 
centra za socialno delo pripravljena začeti odpravljati, v 
dogovorjenem roku in na dogovorjen način.

OBRAČUNAVANJE ODSOTNOSTI

Kadar starši veste, da otroka ne bo v vrtec, sporočite 
njegovo odsotnost strokovnim delavcem v oddelek 
najkasneje do 9.00 ure zjutraj. Od naslednjega dne 
odsotnosti do prihoda otroka v vrtec, vam stroškov 
prehrane ne bomo obračunali. Odsotnost otroka lahko 
sporočite telefonsko na oddelek ali v tajništvo vrtca 
oziroma po e-pošti: info@vrtec-galjevica.si.
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Galjevica 35, 1000 Ljubljana, Slovenija
• Telefon: 01 420 47 00
• Fax: 01 420 47 09
• Elektronski naslov: info@vrtec–galjevica.si
• Spletni naslov: www.vrtec-galjevica.si


