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PRAVNI OKVIR Letnega poročila 
 

 Zakon o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) – 62. in 99. člen 

 Zakon o računovodstvu (v nadaljevanju ZR) – 21., 26. in 51. člen 

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava 

 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega 
proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in 
rezultatih in posrednih uporabnikov proračuna 

 Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil pravnih oseb 
javnega prava 

 Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

 Drugi podzakonski predpisi in interni akti zavoda 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ravnateljica 
           Barbara Novinec 

 
 
 
 
 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v ženski obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 
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POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018 
 

UVOD 
 

Letno poročilo za leto 2018 je celovita informacija o poslovanju zavoda Vrtec Galjevica, v katerem 
predstavljamo poslovno in strokovno uspešnost zavoda. V njem navajamo dosežke in probleme s katerimi 
smo se ukvarjali v letu 2018 in načine reševanja. Izpostavili smo tudi probleme, katerih rešitev je v 
pristojnosti ustanovitelja in so predvsem finančne narave. Z ustanoviteljem MOL in OPVI odlično 
sodelujemo, v letu 2018 smo uresničili več kot je bilo prvotno načrtovano iz vidika investicijskega 
vzdrževanja, kar navajamo v nadaljevanju. Izvedena je obljubljena izgradnjo igrišča z parkirnimi prostori 
ob Mrzelovi ulici tri oddelčne enoti Jurček z večnamenskim prostorom, ki je z novembrom 2017 omogočila 
vstop v vrtec 42 otrokom v starosti 1-2 let. Na enoti Galjevica smo razširili vezni hodnik ter povečali oz. 
pridobili pomožne prostore, kot so pedagoška soba, knjižnica za otroke, pogovorna soba, zunanje otroške 
sanitarije z shrambo mobilnih igral, hkrati smo zamenjali celotno zunanjo ograjo enote in povečali igralno 
parkovno površino pred vrtcem, ki je bila v celoti na novo zatravljena, saniran je bil del elektro instalacij. 
Na enoti Orlova so bila opravljena dela sanacije fasade na Z in J strani objekta zaradi odstopanja toplotne 
izolacije od podlage ter zamenjave dotrajanih žlebov, prenovljeni so tlaki hodnika in garderobe I. trakta, 
vodovodna napeljava ter sanitarije na I. traktu. Na lokaciji Pot k ribniku so bila zamenjana vsa notranja 
vrata vrtca. Na enoti Jurček pa so bila izvedena dela za ureditev zunanjega igrišča s parkirnimi mesti, MOL 
je odkupila zemljišče za ureditev zunanjega igrišča, parkirišča in prostora okrog trafo postaje, vzporedno 
pa so potekala dela predelava plinske inštalacije ter obstoječe plinske kurilnice objekta.  
Zaradi dotrajanosti transportnega vozila in industrijskega pralnega stroja je bil opravljen nakup novega 
tovornega vozila za razvoz hrane in perila ter kupljen nov industrijski pralni stroj za centralno pralnico 
vrtca. Skupna vrednost investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2018 je znašala 719.879,68 EUR. 
 
Strokovno uspešnost zavoda in oceno izvajanja programov, ki jo predstavljamo v prvem delu poročila, 
smo analitično opisali že v Poročilu o delu za šolsko leto 2017/2018, dodajamo le še aktivnosti in naloge, ki 
smo jih izpeljali v obdobju od septembra do decembra 2018. Pri ocenjevanju organizacije dela in življenja 
v vrtcu je potrebno upoštevati tudi objektivne dejavnike (število otrok v oddelkih – normativi, število 
zaposlenih, razmerje med številom otrok in odraslih), ki jih predpisuje področna zakonodaja in nanje ne 
moremo vplivati. 
 
Kot visoko kakovostno področje dela izpostavljamo profesionalni razvoj zaposlenih. Vrtec spodbuja 
zaposlene k izobraževanju za pridobitev višje stopnje izobrazbe ter omogoča dopolnilne oblike 
neformalnih izobraževanj ter projektno delo v Sloveniji in na mednarodnem področju. S pridobljenim 
novim znanjem in spremljanjem sodobnih pristopov v vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok raste tudi 
avtonomnost in profesionalnost strokovnih delavcev. Ti suvereno prevzemajo vlogo koordinatorjev 
projektov in vlogo vodij obogatitvenih programov ter objavljajo članke in vodijo prispevke na strokovnih 
posvetih. Vsi strokovni delavci izpolnjujejo pogoje, vključno z opravljenim strokovnim izpitom, razen tistih, 
ki so zaposleni za določen čas in nadomeščajo odsotne strokovne delavke. Sodelovanje s starši je preraslo 
v partnerski odnos, v katerem imajo starši pomembno vlogo pri ustvarjanju optimalnih pogojev za 
celosten razvoj otrok znotraj sodelovanja z vrtcem. 
 
Oceno programov so poleg vodstva vrtca posredno sooblikovali strokovni delavci vrtca preko analiz dela v 
oddelkih, področna poročila pa so pripravile svetovalna delavka in vzgojiteljici za DSP, vodje strokovnih 
timov ter organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima.  
Vrtec Galjevica je, kot prvi slovenski vrtec, konec leta 2017 pridobil nagrado Varen vrtec, ki označuje visok 
standard varnosti, odličnega medsebojnega sodelovanja in nenasilja v VIZ. Standarde zagotavljanja 
varnosti je potrebno letno spremljati za ohranitev naziva.  
 
Svet staršev je ocenil programe posameznih oddelkov in vrtca za šolsko leto 2017/18 ter obravnaval in 
potrdil načrtovani program dela za šolsko leto 2018/19 na svoji seji dne 26.9.2018, Svet zavoda pa na seji 
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dne 27.9.2018. Oceno uspešnosti zavoda smo oblikovali tudi na podlagi predpisanih meril za ocenjevanje 
uspešnosti ravnateljice, kar je bilo obravnavano na seji Sveta zavoda 15.2.2019. 
 
V letu 2018 je bila marca izvedena samoevalvacija z naslovom »Sodelovanje in zadovoljstvo v Vrtcu 
Galjevica s spodbujanjem samostojnosti otrok, vrednot in etičnih standardov ter varnost v vrtcu«, ki je bila 
zastavljena  celostno, saj so bili v anketo zajeti vsi starši in zaposleni. Anketiranje staršev je potekalo v 
pisni obliki, zaposlenih pa v e-obliki. Anketiranje je zajelo več področij in sicer materialne pogoje dela, 
življenje v vrtcu, komunikacijo in pretočnost informacij, sodelovanje z drugimi zaposlenimi v vrtcu, 
spoštovanje vrednot in spodbujanje etičnih standardov v našem vrtcu, varnost v vrtcu, vsebovalo pa je 
tudi odprta vprašanja za komentarje in mnenja staršev o težavah v komunikaciji in sodelovanju z vrtcem 
ter zaposlenimi v vrtcu in predloge staršev za izboljšave na področju zagotavljanja varnosti ter sporočila 
vodstvu vrtca. 
 
Na anketo se je odzvalo 66,4 % (lani 63,6 %), prejeli smo 334 oz. 308 veljavnih (lani 260; v anketiranje še 
niso bili vključeni starši enote Jurček), izpolnjenih vprašalnikov (128 vprašalnikov oz. 69 % razdeljenih iz 
enote Galjevica, 112 vprašalnikov oz. 71 % razdeljenih iz enote Orlova, 20 oz. 42 % razdeljenih iz lokacije 
Pot k ribniku, 17 oz. 61 % razdeljenih iz lokacije Dolenjska c. in 29 oz. 69 % razdeljenih iz enote Jurček). 
Vzorec prejetih vprašalnikov je primerljiv z lanskim (2,8 % višji od lanskega), smo pa leta 2018 zopet izvedli 
e-anketo po 2 letnem pisnem anketiranju z oddajo anket v nabiralnike. Čas anketiranja v marcu omogoča 
kredibilno izpolnjevanje ankete tudi staršem novincev oz. najmlajših otrok v vrtcu, ki imajo do dneva 
anketiranja 6 mesecev izkušenj z delovanjem vrtca. Ankete so bile enotne (razlikovale so se glede na 
enote, vendar le v ponujenih izbirah oddelkov), kar je omogočalo tudi ločeno obdelavo podatkov, glede na 
enoto ali lokacijo vrtca ter skupino, ki jo otrok obiskuje.  
 
Skupni rezultati zadovoljstva z vrtcem so visoki, povečuje se delež zelo zadovoljnih staršev (80 %) po 
posameznih področjih ter delež zadovoljnih staršev (20 %), kar se pripisuje dobremu sodelovanju med 
starši in vrtcem.  Prav tako ni bistvenega odstopanja pri zadovoljstvu zaposlenih. 
 
V samoevalvacijskem procesu so sodelovali člani razvojnega tima za kakovost. Poročilo Samoevalvacije 
2017/2018 (v nadaljevanju: Poročilo) je ravnateljica vrtca ga. Barbara Novinec v maju 2018 predstavila 
strokovnim delavcem, članom Sveta staršev in članom Sveta zavoda, povzetek poročila pa so SD 
predstavili staršem na roditeljskih sestankih oddelkov v maju 2018.  
 
Leto 2018 ocenjujemo kot poslovno uspešno, saj smo izvedli večino načrtovanih aktivnosti na področju 
programskega dela. Presežek prihodkov nad odhodki v poslovanju v letu 2018 znaša 2.137,59 EUR, 
prenosa presežka preteklih let ni, ker smo ga porabili v celoti. Pri investicijah smo na podlagi pridobljenih 
investicijskih sredstev s strani MOL predelali plinsko kurilnico na enoti Jurček, zamenjali vrata v delavnici 
na enoti Orlova, zamenjali ograjo na enoti Galjevica, zamenjali notranja vrata na lokaciji Pot k ribniku, 
uredili zelene površine na enoti Galjevica, sanirali fasado na zahodni in južni strani objekta ter zamenjali 
žlebove na enoti Orlova, popravili toplotno črpalko na enoti Orlova, uredili vezni hodnik z ureditvijo 
pedagoške sobe, knjižnice in pogovorne sobe na enoti Galjevica, sanirali vodovodno instalacijo na enoti 
Orlova, uredili zunanje igrišče ter parkirišče na enoti Jurček, kupili tovorno vozilo za razvoz hrane in perila 
med lokacijami, aparat za pranje nočnih posod na enoti Jurček, industrijski pralni stroj, sanirali talne 
obloge v garderobi in hodniku I. trakta na enoti Orlova, sanirali teraso na enoti Orlova, kupili aparat za 
kuhinjo, pridobili projektno dokumentacijo za prizidek na enoti Galjevica, uredili elektro instalacije po 
vseh enotah in lokacijah. Z lastnimi sredstvi smo v letu 2018 kupili multifunkcijsko napravo v tajništvu 
uprave vrtca ter orodje za hišnika. Obnovili smo pogodbe za najem prenosnih računalnikov ter stacionarni 
računalnik in s tem zagotovili lažje delo vsem strokovnih delavcem v zavodu, kjer imata računalnik oba 
strokovna delavca v vseh oddelkih vrtca, ki tako lahko urejata vso vzgojno-izobraževalno gradivo oddelka 
ter spremljata informacije na e-zbornici, kjer imamo shranjeno pedagoško dokumentacijo ter knjižnično 
gradivo. Hkrati z boljšo IKT opremljenostjo izboljšujemo tudi sodobne učne pristope pri VI delu ter 
olajšamo delo spremljanja in beleženja otrokovega razvoja v oddelku. 
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 SPLOŠNI DEL 
 
1. PREDSTAVITEV ZAVODA 
 
Vrtec Galjevica je bil ustanovljen za izvajanje javne službe vzgoje in varstva predšolskih otrok kot 
samostojni vzgojno - izobraževalni zavod na 15. seji Mestne občine Ljubljana, dne 31.03.2008 (Uradni list 
RS št. 39/2008). 
 
Vrtec posluje na petih lokacijah v Ljubljani: 

 enota Galjevica, Galjevica 35, kjer je tudi uprava, 

 enota Jurček, Galjevica 52,  

 enota Orlova, Ob dolenjski železnici 10,  

 lokacija Dolenjska cesta 52,  

 lokacija Pot k ribniku 18. 
V vseh petih hišah vrtca je 26 igralnic, v katerih je 443 otrok (na dan 31.12.2018). 6 otrok, rojenih v letu 
2017/2018, bo v vrtec vstopilo meseca januarja, februarja, marca 2019.  
 

2. ORGANIZIRANOST IN ODGOVORNE OSEBE 
 
Poslovno in pedagoško delo zavoda vodi ravnateljica Barbara Novinec. Naloge pomočnice ravnateljice 
opravlja Vesna Podboj Panič. Stanka Dolenc  je odgovorna za računovodstvo. 

VRTEC GALJEVICA 
 

 
PISARNA, ODDELEK 

 
KONTAKTI 

 
UPRAVA 
 
Galjevica 35, 
SI-1000 Lj. 

TAJNIŠTVO 
Mojca Nimac 

T: 01/4204-700 (12), F:01/4204-709 
E: tajnistvo@vrtec-galjevica.si 

RAVNATELJICA 
Barbara Novinec 

T: 01/4204-705, M: 041/ 767-607 
E: ravnateljica@vrtec-galjevica.si 

RAČUNOVODSTVO 
Stanka Dolenc 

T: 01/4204-704  
E: racunovodstvo@vrtec-galjevica.si 

KNJIGOVODSTVO 
Anja Cvetan 

T: 01/4204-706, M: 041/ 562-610 
E: knjigovodstvo@vrtec-galjevica.si 

ORGANIZATOR  PZHR 
Maja Berlic 

T: 01/4204-702, M: 051/ 375-336 
E: prehrana.zhr@vrtec-galjevica.si 

 
Ob dolenjski železnici 
10, 
SI-1000 Lj. 

POMOČNICA RAVNATELJICE 
Vesna Podboj-Panič 

T: 01/4204-732, M: 040/885-935 
E: pomocnica.ravnateljice@vrtec-galjevica.si 

SVETOVALNA DELAVKA 
Sergeja Zemljarič 

T: 01/4204-737, M: 040/322-136 
E: svetovalna.delavka@vrtec-galjevica.si 

VZG. DSP, LOGOPEDINJA 
Urška Konc,  
Marika Ravnik 

T: 01/4204-740 
E: msp@vrtec-galjevica.si, , logoped@vrtec-galjevica.si 

Enota Galjevica Org. vodja: Jana Suhadolnik M: 051/609-637, E: org.galjevica@vrtec-galjevica.si 

Enota Jurček Org. vodja: Mateja Viršek M: 030/333-121, E: enota.jurcek@vrtec-galjevica.si 

Enota Orlova Org. vodja: Barbara Jakopin M: 051/609-641, E: org.orlova@vrtec-galjevica.si 

Lokacija Dolenjska c. Org. vodja: Mojca Kastelic M: 051/638-458, E: lokacija.dolenjka@vrtec-galjevica.si 

Lokacija Pot k ribniku Org. vodja: Miha Mrak M: 051/638-191, E: lokacija.ribnik@vrtec-galjevica.si 

mailto:tajnistvo@vrtec-galjevica.si
mailto:ravnateljica@vrtec-galjevica.si
mailto:racunovodstvo@vrtec-galjevica.si
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mailto:logoped@vrtec-galjevica.si
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3. ORGANI ZAVODA 
 
1. V skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom je oblikovan SVET VRTCA kot najvišji organ zavoda v 

naslednji sestavi: 
 

Konstituiranje sveta 14.11.2016 – 5 letni mandat. Nova sestava Sveta zavoda Vrtca Galjevica: 

Enota/lokacija Predstavniki staršev Predstavniki MOL-a Predstavniki delavcev 

Galjevica/Jurček Grošelj Tina  Šipraga Tina 

   Cvitkovič Jasna 

Orlova Doler Lina/Dugar 
Gregor* 

 Paradiž Lilijana 

   Podlipec Janez 

Pot k ribniku   Mrak Miha 

Dolenjska c. Đuranović Krička Dijana   

  Ilešič Tomaž  

  Juvanc Šinkovec Katarina  

  Žličar Ana  

*Gregor Dugar je nastopil funkcijo člana Sveta zavoda s 1.10.2018, po prenehanju funkcije Line Doler zaradi prepisa otroka v drug 
vrtec. 

 
Predsednik Sveta vrtca: Tomaž Ilešič, predstavnik Mestne občine Ljubljana. 
Namestnik predsednika Sveta vrtca: Miha Mrak, predstavnik delavcev vrtca, vzgojitelj. 
 
V obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 se je Svet zavoda Vrtca Galjevica sestal osemkrat, od tega petkrat 
preko preko dopisne seje). Svet vrtca je na svojih sejah obravnaval: 

- poročila o inventuri za leto 2017, 
- letno poročilo Vrtca Galjevica z bilanco stanja za leto 2017, 
- kadrovski in finančni načrt za leto 2018 in 2019 ter njihove dopolnitve, spremembe 
- program dela za leto 2018 in 2019 
- poročilo o samoevalvaciji za šolsko leto 2017/18, 
- poročilo o notranji reviziji, 
- oceno uspešnosti ravnateljice, 
- razpis volitev novih predstavnikov delavcev v Svet zavoda Vrtca Galjevica iz enote Galjevica in enote 

Jurček, 
- uvrstitev ravnateljice v nov plačni razred, 
- poročilo Komisije za sprejem otrok v vrtec, 
- pregled realizacije programov za šolsko leto 2017/2018, 
- potrditev Publikacije vrtca za 2018/19, 
- letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019, 
 

2. Za organizirano uresničevanje interesa staršev smo oblikovali SVET STARŠEV zavoda, ki je sestavljen 
tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem 
sestanku. Svet staršev se sestaja skupno, po potrebi, glede na problematiko pa lahko tudi ločeno po 
enotah.  
Sestava Sveta Staršev: Šolsko leto 2017/2018 (3.10.2017 potrditev novih članov; *potrditev članov 
12.2.2018) 

Enota Oddelek Starost  
otrok 

Predstavnik staršev Namestnik 

Galjevica Pikapolonice I.   1-2 Aleš Grnjak Bojan Vrhovnik 

 Mucki I.   1-2 Tjaša Korenčič Vesna Zupančič 

Metulji I.   2-3 Manuela Molnar Perger Katarina Špacapan 

Polži I.   2-3 Sara Bizilj Romina Jarc 

Srne K   2-4 Aleš Močnik Nina Milek 

Petelini K   2-4 Tina Grošelj Tanja Lipovec 

Ježi II.  4-5 Mateja Škufca Sterle Teja Lončarič 
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Kužki II.  4-5 Simona Zornada Tjaša Klančar Ponikvar 

Medvedi II.  5-6 Rosvita Cvikl Černelič Sara Bizilj 

Zmaji II.  5-6 Damjana Ivanovič Katarina Polajnar Horvat 

Jurček* Rumena I.   1-2 Miha Jurečič  Alfred Pevcin 

 Oranžna I.   1-2 Alenka Cvetko  Matej Šurk 

Modra I.   1-2 Gregor Dugar Maja Lepojević  

Orlova Gosenice I.   1-2    Anže Videnič Ota Širca Roš 

 Čebelice I.   2-3 Tomaž Ružman Andrej Petrič 

Miške K   2-4 Metka Jager Ida Roš 

Mravljice K   2-4 Tina Zalokar-Kebrič Gašper Strle 

Zajčki II.  4-5 Boštjan Plut Peter Cesar 

Krtki II.  4-5 Lina Doler Neja Plut Omahen 

Kresničke II.  5-6 Sanela Harbaš Nataša Lavrič 

Murenčki II.  5-6 Inka Nose Alenka Lohkar 

Dolenjka Sončki K   2-4 Monika Jeras Jana Logar 

 Zvezdice II.  4-6 Dijana Đuranović Krička Danijela Ivanič 

Ribnik Žabice I.   2-3 Tina Šuštaršič Urgan Brodnik 

 Ribice II.  3-4 Metka Glavan Lena Gasparič 

Račke II.  4-6 Aleksandra Škulj Al Markoč 

Predsednica Sveta staršev: Molnar Perger Manuela. 
Namestnica: Zornada Simona. 
 
Šolsko leto 2018/2019 – 2.10.2018 potrditev novih članov 

Enota Oddelek Starost  
otrok 

Predstavnik staršev 

Galjevica Pikapolonice I.   1-2 Knježević Snežana 

 Mucki I.   2-3 Cvetko Alenka 

Metulji I.   2-3 Grnjak Aleš 

Polži I.   2-3 Korenčič Tjaša 

Petelini II.  3-4 Molnar Perger Manuela 

Srne II.  3-4 Bizilj Sara 

Medvedi II.  4-5 Močnik Aleš 

Zmaji II.  4-5 Grošelj Tina 

Kužki II.  5-6 Zornada Simona 

Ježi II.  5-6 Škufca Sterle Mateja 

Jurček Lisičke I.   1-2 Zeljič Mirjana 

 Veverice I.   1-2 Podvornik Nuša 

Sovice I.   2-3 Maher Katarina 

Orlova Gosenice I.   1-2    Ograjenšek Martina 

 Čebelice I.   2-3 Dugar Gregor 

Mravljice I.   2-3 Videnič Anže 

Miške II.  3-4 Ružman Tomaž 

Zajčki II.  4-5 Lazič Dejan 

Krtki II.  4-5 Zalokar Kebrič Tine 

Kresničke II.  5-6 Plut Boštjan 

Murenčki II.  5-6 Plut Neja 

Dolenjka Sončki II.  3-4 Žunič Grega 

 Zvezdice II.  4-6 Đuranović Krička Dijana 

Ribnik Žabice I.   2-3 Ferenc Trampuš Tjaša 

 Ribice II.  3-4 Šuštaršič Tina 

Račke II.  4-6 Markočič Petra 

Predsednica Sveta staršev: Manuela Molnar Perger    
Namestnik: Simona Zornada 
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V obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 se je Svet staršev Vrtca Galjevica sestal trikrat. Na svojih sejah je 
spremljal uresničevanje programov in drugih pedagoških nalog v vseh štirih hišah vrtca. Člani Sveta staršev 
so dejavno poročali o dogajanjih v posameznih oddelkih vrtca. Med drugim so bili seznanjeni z naslednjimi 
nalogami in gradivi: 

- obravnava poročila o samoevalvaciji za šolsko leto 2017/18, 
- priprave na poletno delo, 
- poročanje staršev o programih posameznih oddelkov in skupno reševanje problemov, 
- obravnava Poročila o delu za šolsko leto 2017/2018, 
- obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019, 
- obravnava Letnega poročila Vrtca Galjevica z bilanco stanja za leto 2017, 
- evalvacija izvedbe dodatnih dejavnosti zunanjih izvajalcev, 
- vpis otrok v Vrtec Galjevica za šolsko leto 2018/19, 
- načrtovano oblikovanje oddelkov za šolsko leto 2018/19, 
- poročilo o poslovanju Sklada vrtca in Fundacije Vila Galja za leto 2017, 
- volitve predstavnikov v Sklad vrtca ter potrditev sestave sklada s predstavniki staršev, 
- volitve nadomestnega predstavnika staršev v Svet zavoda iz enote Orlova. 

 
3. RAVNATELJ ZAVODA je pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca. 
 
4. STROKOVNI ORGANI: 

 vzgojiteljski zbor Vrtca Galjevica, 

 strokovni aktivi strokovnih delavcev, 

 strokovne skupine/timi za posamezna področja dela. 
 
Vzgojiteljski zbor se je v letu 2018 sestal enajstkrat, od tega dvakrat skupno (junij in avgust) in devetkrat 
oddelčno (mesečno: januar-maj, september-december). 
Pomembnejše teme, ki jih je obravnaval poleg mesečnega načrtovanja in evalviranja vzgojno-
izobraževalnega dela so: 

- letno poročilo 2017, 
- mesečna obravnava načrtovanega dela in realizacije le-tega, 
- izobraževanja v letu 2018, 
- priprava na krovne dogodke, 
- analiza programov in nalog ob zaključku šolskega leta 2017/2018, 
- priprave na poletno delo, 
- načrtovanje programov in letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019, idr. 

 
Strokovni aktiv strokovnih delavcev je po strukturi oblikovan glede na lokacijo vrtca. Tako imamo: 

- aktiv strokovnih delavcev v oddelkih 1. starostnega obdobja (vodja: Pia Kuk, vzgojiteljica iz enote 
Orlova do 31.8.2018; od 1.9.2018 Janja Grum Duša, vzgojiteljica iz enote Jurček), 

- aktiv strokovnih delavcev v oddelkih 2. starostnega obdobja (vodja: Mateja Funkl, vzgojiteljica iz 
enote Galjevica). 

Strokovni aktivi se sestajajo mesečno, izvedli smo 2 izobraževanja z zunanjim strokovnjakom, sicer pa 
obravnava strokovne teme, ki so vezane na vsebinsko načrtovanje in analizo ter evalvacijo oddelčnega dela, 
spremljanje otrokovega razvoja, soočanje z agresivnostjo otrok, izboljševanje vzgojno-izobraževalnih 
pristopov, proces samoevalvacije, področje pedokinetike, preprečevanje izgorevanja na delovnem mestu, 
projektno delo, idr. 
 
Poleg strokovnih aktivov imamo še več internih delovnih in študijskih skupin,  ki obravnavajo posamezno 
strokovno tematiko, kot npr. aktiv OBOR (opazovanje in beleženje otrokovega razvoja), aktiv OPP (otrok s 
posebnimi potrebami), več v  LDN 2017-18, str. 11-14, 48 in LDN 2018-19, str. 12-14, 50. 
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POSEBNI DEL 
 
 

1. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 
 

1) Zagotavljati osnovne pogoje za delo in zdravo, varno bivanje otrok in odraslih v vseh petih hišah 
vrtca; ob ustvarjanju zaupanja, medsebojnega spoštovanja in odprtega dialoga s spoštovanjem 
strokovne avtonomije vrtca in avtonomnosti družine. 

2) Dvigovati kakovost programov z uvajanjem sodobnih, metodičnih in didaktičnih pristopov ob 
upoštevanju otrokove razvojne stopnje in individualnih zmožnosti. 

3) Vzdrževati in nadgrajevati informacijsko komunikacijski sistem, ki bo omogočal sodobne  oblike 
elektronskega komuniciranja. 

4) V vseh petih kolektivih ohranjati pripadnost in lojalnost zavodu ter delovno povezati vse zaposlene. 
5) Z novimi programi, ki bodo dostopni vsem staršem, prisluhniti potrebam družine, okolja. 
6) Zmanjšati število otrok, ki čakajo na naš vrtec oz. zvišati delež vključenosti otrok I. starostnega 

obdobja - prizadevati si za povečanje kapacitet vrtca. 
 

2. LETNI CILJI NA NIVOJU ZAVODA  
 
Poleg kurikularnih usmeritev in ciljev, smo si postavili naslednje cilje:  

 Ohranjanje in spodbujanje aktivnega vključevanja otrok v načrtovanje in izvajanje dejavnosti ter 
vsakodnevno bivanje z dejavnostmi na prostem. 

 Spremljanje in beleženje celostnega otrokovega razvoja po posameznih razvojnih področjih s 
poudarkom na spodbujanju otrokove samostojnosti in vztrajnosti. 

 Nadgrajevanje komunikacijskih sposobnosti in razvijanje socialnih veščin pri odraslih in otrocih, 
spodbujanje vsakodnevne komunikacije in sprotne pretočnosti informacij med vrtcem in starši. 

 Učiti se skrbeti za ohranitev lastnega zdravja ter skupnega doma – planeta Zemlje (področje 
ekologije – Eko vrtec nadaljevalna naloga, Unesco vrtec, Mreža gozdnih vrtcev Slovenije). 

 Poglobljeno spremljati izvedbeni kurikulum, razvijati metodo NTC učenja, izbrano področje: glasba 
in jezik ter čustveno-socialni razvoj otroka s spodbujanjem dejavnosti in aktivnosti na prostem 
(razvijanje socialnih veščin, komunikacijskih veščin, čustvena inteligenca). 

 Razvijati projektno-raziskovalno obliko dela v sodelovalnem, partnerskem odnosu z zunanjimi 
institucijami. 

 Ozaveščanje in motiviranje otrok in odraslih za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki, 
vrednotah in znanju. 

Letni cilji na nivoju zavoda: 
1) Sistematično pristopati k načrtovanju in izvedbi vsakodnevnega bivanja in dejavnosti na prostem z 

razvijanjem in uporabo metod aktivnega učenja otrok. 
2) Sistematično pristopati k osvajanju različnih spretnosti otrok in v največji možni meri spodbujati 

otrokovo vztrajnost in samostojnost na različnih razvojnih področjih (gibalnem, čustveno-
socialnem, spoznavnem in govorno-jezikovnem) v tesnem sodelovanju s starši. 

3) Pri izvajanju ciljev na področju kurikuluma poudarjeno slediti ciljem glasbe in jezika ob razvijanju  
jezikovnih kompetenc ter melodike pri otrocih in odraslih (sporazumevanje, pripovedovanje, 
socialne interakcije). 

4) V okviru vzgoje za trajnostni razvoj krepiti kompetence strokovnih delavcev za integracijo etike in 
vrednot v vsakodnevno VI delo za vzgojo v duhu splošno priznanih moralno-etičnih norm. 

5) Razvijati ljubezen do narave; spodbujati otroke k odkrivanju sveta z vsemi čuti in jim pomagati 
razumeti njihovo vlogo v okolju. Razvijati zavest o odgovornosti za varovanje okolja pri vseh 
udeležencih v procesu vzgoje. 

6) Omogočati strokovni razvoj zaposlenih in spodbujati doseganja visoke kakovosti načrtovanja,  
izvajanja in evalviranja dejavnosti VI dela. 

7) Nadgrajevati oblike obogatitvenih dejavnosti, ki jih izvajajo SD vrtca (vrtiljak dejavnosti). 
8) Nadgrajevati komunikacijske sposobnosti (verbalne in neverbalne) pri otrocih in odraslih. 
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9) Razvijati zdrav način življenja v zdravem okolju, s poudarkom na psihofizičnem zdravju otrok in 
odraslih v vrtcu (poudarjen razvoj čustvene inteligence, razvijanje dobre čustvene in kulturne klime 
v zavodu). 

10) Spodbujati spoštovanje do sebe, soljudi in okolja; razvijati enakovreden odnos in sprejemanje 
kakršnekoli drugačnosti (razvojne, jezikovne, kulturne in druge) ter razvijati čut solidarnosti do 
socialno prikrajšanih posameznikov v družbi. 

11) Ohranjati in izboljševati vzgojne pristope možnosti izbire pri počitku, z upoštevanjem starosti otroka 
ter bioritma in individualnih razlik med potrebami otrok po spanju. 

12) Programsko povezovanje in sodelovanje z OŠ Oskarja Kovačiča in partnerskimi organizacijami v 
tujini in doma: projekti mednarodnega povezovanja, vključevanje otrok v skupne programe, 
sodelovanje na dogodkih ter izmenjava izkušenj in znanj. 

13) Zagotavljati dobre delovne pogoje za kakovostno delo zaposlenih na področju IKT (nadaljevalna 
naloga). 

14) Posodobiti opremljenost igralnic, da bodo omogočale raznovrstno igro, dejavnosti in sproščeno 
druženje otrok (nadaljevalna naloga). 

15) Motivirati zaposlene za vseživljenjsko učenje (neformalne oblike izobraževanja s področja IKT, 
strokovna področja, glasba, tuj jezik idr.).  

16) Spodbujati zdrav način prehranjevanja s prilagojenim bioritmom v I. starostnem obdobju s 
pestrostjo/raznolikostjo prehrane ter spodbujanje kulture prehranjevalnih navad (nadaljevalna 
naloga). 

 

3. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
SPLOŠNA OCENA 
 
Pri opisu ocene uspešnosti zavoda smo postavili naslednja merila: 
 
Merila, ki se nanašajo na vložek: 

- stopnja strokovne izobrazbe strokovnih delavk, 
- število otrok na strokovnega delavca v oddelku, 
- raznovrstnost izobraževalnih storitev, 
- vlaganje v izobraževanje, 
- porabljena vzgojna sredstva na otroka, 
- vložek v promocijo zavoda, 
- sodelovanje s starši in lokalno skupnostjo. 

 
Merila, ki se nanašajo na proces: 

- uspešnost izvajanja kurikuluma,  
- raznovrstnost programov (projekti, obogatitveni in dodatni programi), 
- raznovrstnost pristopov.  

 
Merila, ki so opisana v Pravilniku o ocenjevanju uspešnosti ravnateljev. 
 
Metode ocenjevanja so:  

 pregled pedagoške dokumentacije,  
 hospitacije,  
 ankete,  
 delovne analize na sestankih,  
 osebni pogovori vodstva s strokovnimi delavci,  
 statistični podatki. 

 
Pri organizaciji dela smo upoštevali potrebe otrok in potrebe družine. Izpeljali smo anketo o poslovnem 
času vrtca in ga uskladili s potrebami staršev. O spremembah se odločamo na podlagi njihovih stališč in 
izraženih mnenj (poslovni čas, vsebina in organizacija dodatnih programov, vpeljava sprememb v izvajanje 
programa, načini plačevanja nadstandardnih storitev, itd.). Pretok informacij tako na nivoju oddelka, kot 
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vrtca oziroma zavoda je pravočasen in kontinuiran. Vzgojiteljeva vloga posredovalca informacij o razvoju 
otrok je prerasla v svetovalno vlogo. Strokovno podporo strokovnim delavkam pri njihovem profesionalnem 
razvoju nudijo vodstveni delavci, svetovalna delavka, vzgojiteljici za DSP, organizatorka prehrane in ZHR, pri 
nekaterih programih tudi zunanji strokovnjaki. 
 

OCENA URESNIČEVANJA LETNIH CILJEV 
 
Cilje letnega načrta za šolsko leto 2017/18 in 2018/19 smo poleg skrbno načrtovanega vzgojno-
izobraževalnega dela, ki je vezano na prednostne cilje v akcijskem načrtu izboljšav dela zavoda in 
posameznih oddelkov, kjer so ti cilji usklajeni z razvojno stopnjo otrok, vsebinsko uresničevali tudi v okviru 
projektov Eko vrtec, kot način življenja, Etika in vrednote v VIZ, Unesco, Zdravje v vrtcu, Erasmus+, NTC 
sistem učenja, Pasavček, Mali sonček, Varno s soncem, Turizem in vrtec, Čebelica moja prijateljica, Korak k 
sončku, Ciciuhec, Škratek prijateljčke, Zeleni nahrbtnik, v katere so bile vključene vse enote/ lokacije vrtca.  
V marcu 2018 smo se z analizo vprašalnikov samoevalvacije z naslovom »Sodelovanje in zadovoljstvo v 
Vrtcu Galjevica s spodbujanjem samostojnosti otrok, vrednot in etičnih standardov v vrtcu«, lotili posredne 
ravni kakovosti  predšolske vzgoje v našem vrtcu, in sicer smo ugotavljali kakovost na dveh področjih 
posredne ravni, t. j.: 
- sodelovanje med zaposlenimi v vrtcu in  
- sodelovanje med vrtcem in družino. 
V samoevalvacijo so bili vključeni tako strokovni delavci vrtca, kot tudi uporabniki naše storitve – starši (v 
nadaljevanju: starši). Tematika samoevalvacije oz. anketiranja staršev in tudi zaposlenih je nadaljevanje 
prednostnega področja izboljšav; letos smo se dotaknili področja sodelovanja in zadovoljstva v Vrtcu 
Galjevica s spodbujanjem samostojnosti otrok, vrednot in etičnih standardov ter varnost v vrtcu. Področje 
varnosti smo vključili skladno s programom Varen vrtec. Anketiranje staršev je v pisnih anketnih 
vprašalnikih marca 2018  zajelo več področij in sicer materialne pogoje dela, življenje v vrtcu, komunikacijo 
in pretočnost informacij, sodelovanje z drugimi zaposlenimi v vrtcu, spoštovanje vrednot in spodbujanje 
etičnih standardov v našem vrtcu, varnost v vrtcu, ter odprta vprašanja za komentarje in mnenja staršev o 
težavah v komunikaciji in sodelovanju z vrtcem in zaposlenimi v vrtcu ter predloge staršev po izboljšavah na 
področju zagotavljanja varnosti in sporočila staršev vodstvu vrtca. Strokovni delavci in tehnično-
administrativni delavci pa so v anketnih vprašalnikih v istem obdobju odgovarjali na vprašanja o njihovih 
socialnih stikih in sodelovanju z drugimi zaposlenimi v vrtcu, sodelovanju s starši in o njihovih socialnih 
interakcijah z otroki, zadovoljstvom z materialnimi pogoji dela, vodenjem zavoda, klimo in varnostjo v vrtcu. 
V samoevalvacijskem procesu so sodelovali člani razvojnega tima za kakovost. Poročilo Samoevalvacije 
2017-18: Sodelovanje in zadovoljstvo v Vrtcu Galjevica s spodbujanjem samostojnosti otrok, vrednot in 
etičnih standardov v vrtcu (v nadaljevanju: Poročilo) je ravnateljica vrtca Barbara Novinec v mesecu maju in 
začetku junija 2018 predstavila strokovnim delavcem, članom Sveta staršev in članom Sveta zavoda. Vzorec 
prejetih vprašalnikov je bil kar za 2,8 odstotne točke boljši od predhodnega v letu 2017 (66,4 %), že leta 
2016 pa smo spremenili čas anketiranja iz decembra v marec, ko imajo predvsem starši novincev oz. 
najmlajših otrok v vrtcu več izkušenj z delovanjem vrtca. 
Starši so z vrtcem celostno zelo zadovoljni, povečal se je delež zelo zadovoljnih staršev.  
 
V letnem poročilu povzemamo tudi zaključke analize Samoevalvacije 2018 s priporočili ter ukrepi 
izboljšav v prihodnje. Navajamo aktivnosti in ukrepe, ki so bili uvedeni na podlagi priporočil staršev v 
anketiranju in sicer: 

 Tudi v prihodnjem šolskem letu se bomo potrudili izvesti spletno anketiranje staršev, ki je bolj 
prijazna oblika anketiranja; pri oblikovanju vprašanj sodeluje strokovna ekipa tima za kakovost, ki 
vključuje tudi prisotnost predstavnika staršev.  

  Glede zagotavljanja varnosti je bilo v zadnjih dveh letih v vrtcu že sprejetih kar nekaj ukrepov, in 
sicer: vsa vhodna vrata v objekte vseh 5 hiš vrtca morajo biti zaklenjena med 9. in 15. uro, ko v 
vrtcu zaradi dela v oddelkih ne moremo nadzorovati hodnikov vrtca. V obeh enotah in na lokaciji 
Dolenjska c. starši lahko v tem času vstopijo z uporabo domofona v vseh oddelkih teh treh hiš, na 
lokaciji Pot k ribniku pa pozvonijo na zvonec. V enoti Orlova je bila zamenjana ograja v lanskem 
letu, aprila letos smo zamenjali tudi celotno ograjo enote Galjevica, in sicer smo v igralni del površin 
za otroke vključili tudi parkovno površino pred vrtcem, s čimer smo povečali tudi varnost izhodov iz 
trakta oddelkov 2. starosti. Video nadzora nad objekti ne bomo vzpostavili, kar je sicer ponovna 
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pobuda starša enote Galjevica za majsko sejo sveta staršev; za to namreč nimamo namenskih 
sredstev, hkrati pa ne beležimo vdorov v objekt oz. povzročene škode na objektu, ki bi ogrožala 
varnost otrok oz. ne bi bila povrnjena s strani odškodninskih zahtevkov na zavarovalnici. V ta 
namen smo na sejo povabili tudi predstavnika Policije. Dnevni jutranji obhodi obeh igrišč enot vrtca 
s strani hišnikov ter atrija na lokaciji Pot k ribniku s strani gospodinje je utečena praksa, prav tako 
vsi SD preverijo brezhibnost oddelčnih atrijev pred njihovo uporabo. Pooblaščenec vsako leto 
preverja ustreznost vseh igral na igriščih. SD morajo nadzirati igro otrok, kar pomeni, da je ob 
skupini otrok na zaprtem igrišču prisoten vsaj 1 SD iz oddelka, ob sprehodih v bližnji okolici vrtca pa 
skupino otrok spremljata po 2 SD. Oktobra 2017 smo kot prvi vrtec v Sloveniji prejeli naziv Varen 
vrtec. Pooblaščene osebe IVK Inštituta so v okviru programa Varen vrtec izvedle tudi varnostne 
preizkuse vstopa v objekte našega vrtca ter ocenili visoko stopno varnosti v našem vrtcu. Vendar pa 
je zelo pomembno, da tudi starši upoštevajo tveganja varnosti na področju vrtca, in sicer: ob 
prihodu v vrtec in odhodu iz njega z otroki naj ne uporabljajo službenega vhoda (enoti Galjevica in 
Orlova), ker ta vhoda ne zagotavljata varovala notranjega igrišča z dodatnimi izhodnimi vrati ograje 
vrtca, starši ne smejo parkirati na pločniku pred vrtcem (to se pogosto pojavlja v enoti Jurček, kljub 
oznaki na ograji pred vrtcem), ker s tem ogrožajo prometno varnost drugih otrok in udeležencev v 
prometu.   

  Otroci skupaj s SD skrbijo za urejenost atrijev ter pospravijo za seboj igrače. Trudimo se tudi za 
urejenost dostopnih poti v vrtec ter vzdrževanje zelenic, vendar pa dnevno ne skrbimo za pobiranje 
vseh iztrebkov psov, ki so v lasti okoliških prebivalcev, če ti niso na dostopnih poteh v vrtec. Vrtec 
ozavešča otroke in starše o pomenu skrbi za naravo tudi znotraj programskih usmeritev, vendar na 
odrasle nimamo takšnega vpliva, kot bi si želeli nekateri starši, ki živijo v okolici vrtca. Obnovili smo 
table na ograji igrišča enote Galjevica in dveh drevesih v parku pred enoto Galjevica z znaki za 
pobiranje pasjih iztrebkov, umestili smo tudi znak, da je prepovedano privezovanje koles na ograjo 
ter vodenje psov na funkcionalno zemljišče vrtca, razen če to ni del vnaprej dogovorjenega 
programa (skladno s Hišnim redom Vrtca Galjevica). V enoti Galjevica smo z aprilom 2018 vključili v 
notranje igrišče vrtca tudi parkovno površino pred vrtcem, tako da pasjih iztrebkov neposredno 
pred vhodom v vrtec ne bo več.   

 Število otrok v oddelku je zakonsko določeno, v našem vrtcu zaradi polne zasedenosti in velikega 
števila odklonjenih otrok, ki čakajo na naš vrtec, upoštevamo po določilu MOL fleksibilni normativ. 
Večina oddelkov je homogenih, kar pomeni, da je v oddelkih 14, 19 oz. 24 otrok, glede na starostno 
skupino otrok. Če imamo priporočilo za prednostni sprejem otrok s strani CSD ali ZD, lahko ravnatelj 
glede na število oddelkov (26) sprejme 2 otroka na vrtec čez normativ in o tem obvesti starše 
oddelka. Manjše število vključenih otrok v oddelke imamo samo na lokacijah, kjer imamo 
prostorske normative manjše (manjše igralnice). Manjše število otrok (do 3 otroke manj) imamo v 
oddelkih, kjer so skladno z odločbo o usmerjanju, vključeni v oddelek tudi otroci s posebnimi 
potrebami. Hkrati smo bili zaradi načina sprejema novih otrok v vrtec v letošnjem šolskem letu 
primorani oblikovati 2 kombinirana oddelka v enoti Galjevica in 2 v enoti Orlova, kar je sicer 
običajno v enoti Dolenjska c. Z oblikovanjem teh oddelkov starši starejših otrok v skupini ne 
plačujejo višje oskrbnine, ker je cena programa kombiniranega oddelka enaka ceni homogenega 
oddelka 3-4 letnih otrok in je nižja od oskrbnine homogenega oddelka 2-3 letnih otrok. Prav tako je 
oprema v vseh igralnicah naših 5 hiš vrtca sodobna in omogoča tudi v kombiniranih oddelkih varno 
delo SD pri higieni otrok (vsi ti oddelki imajo previjalno mizo in dostop do sanitarij), ki ga nadzirajo 
SD. SD imajo znotraj kombiniranega oddelka 5-urno sočasnost (v oddelkih 1-3 je te sočasnosti 6 ur, 
v oddelkih 3-6 pa 4 ure), delo v oddelku je organizirajo tako, da sta pri negi cele skupine otrok 
običajno prisotni 2 SD; s tem namenom smo z letošnjim šolskim letom preoblikovali delovni čas 
vzgojiteljev, ki praviloma ne odpirajo vrtca in so sedaj prisotni dnevno v vrtcu 7 ur (6 ur 
neposrednega dela, 0,5 ure odmora in 0,5 ure posrednega dela), da se lahko vrnejo v oddelek v 
času nege mlajših otrok po počitku.   

 Strinjamo se s starši, da bi bile igralnice lahko večje, ker bi tako lahko imeli boljše pogoje za delo in 
bivanje v vrtcu. Res pa je tudi, da so te večje pri novo zgrajenih objektih oz. v vrtcih, ki nimajo polne 
zasedenosti. Skladno s sklepom MOL št. 602-80/2017-2, z dne 26. 6. 2017 so namreč ponovno 
določene manjše notranje igralne površine v javnih vrtcih MOL za šolski leti 2017/2018 in 
2018/2019 (na podlagi 3.  člena Pravilnika o spremembah pravilnika o normativih in minimalnih 
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Ur. l. RS, št. 20/2017, z dne 21. 4. 2017): igralnice 1-2 
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3 m² na otroka, 2-3 2,6 m² na otroka, 3-6 1,75 m² na otroka, s čimer je usklajena prostorska 
površina igralnic na otroka v našem vrtcu. Nad prostorskim normativom so samo igralnice enote 
Jurček, ki je namensko na novo opremljena prilagojena nadstandardna enota vrtca z novembrom 
2017. V enoti Orlova imamo večnamenski prostor in razširjen prostor garderobe II. trakta, ki 
nekoliko razbremeni neposredno igro in delo v oddelkih. Prav tako v enoti Galjevica uporabljamo 
malo telovadnico OŠ Oskarja Kovačiča, z letom 2019 pa je predvidena preureditev oz. dozidava 
večnamenskega prostora tej enoti ter energetska sanacija objekta, kar bo izboljšalo prostorske 
kapacitete za delo in bivanje v tej enoti.  

 Veseli smo povratne informacije, da se vse manj otrok pritožuje, da mora popoldan spati. 
Nadaljevali bomo s programom popoldanskega počitka »Igraj se z mano«, kjer imajo vsi otroci po 
kosilu možnost 30-minutnega počitka na ležalnikih, otroci, ki po 30 minutah ne zaspijo pa se lahko 
odzovejo povabilu na usmerjeno zaposlitev, ki je organizirana za vse oddelke 3-6 in jih vodi SD iz 
enote ali pa vstanejo in se igrajo v oddelku. V starejših oddelkih 5-6 letnih otrok otroci pogosto ne 
hodijo več počivat na ležalnike, temveč imajo organizirano umirjeno dejavnost v oddelku, vendar pa 
omogočamo počitek vsem otrokom skladno z zmožnostmi oddelka.   

 Organizacija prehrane in načrtovanje jedilnikov poteka v vrtcu usklajeno s Smernicami zdravega 
prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in skupino za prehrano, v kateri so predstavniki 
staršev, SD, vodja kuhinje in vodja prehrane ter zdravstveno-higienskega režima. Jedilniki so 
zasnovani pestro, dnevno vključujemo sveže sadje, zelenjavo, mlečne izdelke, polnovredne žitne 
izdelke, večkrat tedensko vključujemo tudi ekološko pridelana živila. Jedilniki so objavljeni na 
oglasnih deskah ob vhodih v vrtec ter na spletni strani. V času bivanja v vrtcu zagotavljamo, da 
otroci niso lačni, skrbimo za zaužitje primerne količine hrane in vode oz. nesladkanega čaja. Kultura 
prehranjevanja je skrbno načrtovana, otroci vse obroke pojedo za mizo, časovni ritem prehrane je 
usklajen glede na čas prihoda otrok v vrtec in odhoda iz njega ter čas, ki je potreben med 
posameznimi obroki. Vrtčevska hrana je namenjena prehranjevanju otroka v času njegovega 
bivanja v vrtcu. Skladno s tem je bila pred šestimi leti sprejeta odločitev, da se popoldanske malice 
ne nosi domov (o vseh razlogih smo se pogovarjali že na uvodnih sestankih z novinci, na roditeljskih 
sestankih ter Svetu staršev in Svetu vrtca). Prav tako otroci vedno jedo za mizo in s hrano ne hodijo 
po vrtcu. Dogovor s starši je, da starši v času popoldanske malice počakate otroka, da poje malico. 
Prosimo, da starši spoštujete protokol, ki je v interesu spodbujanja kulturnih prehranjevalnih navad 
otrok. Nadaljevali bomo s protokolom,  da se preostala popoldanska malica, ki ostane v vrtcu 
nerazdeljena, lahko odnese iz vrtca med 16. in 17. uro v enotah oz. po 15.30 uri na lokacijah (starši 
ste v marcu prejeli e-obvestilo). Namen ukrepa je zmanjšati odpadlo hrano in omogočiti, da 
družine, ki potrebujejo dodatno hrano le-to lahko prevzamejo v vrtcu. Naš vrtec je bil prepoznan 
kot strateški partner pri končnem oblikovanju prenovljenih Smernic zdravega prehranjevanja v 
vzgojno-izobraževalnih zavodih Slovenije, ki jih pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje, v 
dogovoru z Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Ga. Maja 
Berlic (organizatorka prehrane iz ZHR).  

 Organizatorka prehrane in ZHR je na 2. seji Sveta staršev, glede na predhodno pripombo o 
prepogostem ponujanju kruha pojasnila, da v vrtcu ponujamo polnovredne vrste kruha, ki jih 
uvrščamo med ogljikove hidrate, ki so glavno energijsko hranilo in naj bi skladno s smernicami 
zdravega prehranjevanja predstavljali več kot 50 % dnevnega energijskega vnosa.  Ob načrtovanju 
posameznega obroka se upošteva priporočilo, da se v vsak obrok vključi ogljikove hidrate, ki se pri 
zajtrku in popoldanski malici najpogosteje ponudijo v obliki različnih vrst polnovrednega kruha, ki je 
osnovno živilo.  V zadnjem letu je bilo v vrtcu vpeljanih nekaj sistematičnih izboljšav popoldanskih 
malic, ko se otrokom namesto kruha ponudi v centralni kuhinji pripravljeno energijsko ploščico ali 
pa ovsene rezine, ki jih v vrtcu prav tako pripravimo sami. Pestrosti prehrane ne povečujemo s 
ponujanjem pripravljenih raznovrstnih pekovskih izdelkov /slaščic, saj strmimo k cilju, da delujemo 
kot močna podpora staršem pri oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad.. Meso in mesni izdelki 
se v jedilnik vključujejo 3-4 krat tedensko. ribe in ribji  izdelki  so ponujeni 1 - krat tedensko, 
brezmesno kosilo najmanj 1x tedensko, v oddelkih 5-6 let  pa imajo otroci 1x tedensko možnost 
izbire brezmesnega kosila. Uživanje mesa je pri zagotavljanju uravnotežene prehrane pomembno 
zaradi zadostnega vnosa cinka, železa, vitamina B12 ter esencialnih aminokislin in maščobnih kislin. 
Izrednega pomena je uživanje pestre mešane prehrane, kamor se vključuje sadje, zelenjava, 
polnovredna žita in žitne izdelke, mleko in mlečne izdelke, meso, stročnice ter kakovostne 
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maščobe. S kombinacijo različnih vrst živil lahko zagotovimo zadosten vnos hranil, ki so potrebni za 
normalno rast, razvoj in delovanje organizma.   

 Skupina za prehrano, v kateri poleg kuhinjskih delavcev, organizatorke prehrane in SD sodeluje tudi 
predstavnica staršev, se sestaja 2-3 x letno.. Na sestankih skupine za prehrano se obravnavajo vsa 
opažanja o kvaliteti pripravljenih obrokov, o sprejemanju posameznih jedi s strani otrok, o sestavi 
jedilnikov ter oblikujejo smernice za nadaljnje načrtovanje jedilnikov.  V centralni kuhinji na Orlovi 
dnevno pripravljajo sveže obroke hrane, pripravljene iz osnovnih živil, brez uporabe umetnih barvil, 
ojačevalcev okusa, predpakiranih polpripravljenih izdelkov. V kuhinji se pripravijo vsi namazi, ki jih 
otrokom ponudimo za zajtrk, domači jogurti, skute z dodano sadno kašo,  vsa peciva, ki jih otrokom 
1x tedensko ponudimo ob kosilu, žemlje za popoldansko malico idr.,. Jedilniki so skrbno načrtovani 
in usklajeni z dogovori, ki se jih sprejme na sestankih skupine za prehrano. Ponovno bomo preverili 
sestavo jedilnikov v maju in juniju ter jih uskladili s priporočili skupine za prehrano.   

 Pretočnost informacij med strokovnim delavcem in staršem je pogosto odgovornost tudi samih 
staršev. Že v lanskem letu smo v vrtcu v oddelkih 1. starostnega obdobja (do 3. leta) uvedli 
evidenco vsakodnevnega beleženja otrokovega počutja v vrtcu (prehrana, nega, počitek), ki je 
obešena in na vpogled staršem v oddelku otroka. V 4 od 9 oddelkov so se starši na RS odločili, da 
tovrstnega spremljanja ne potrebujejo. V zbirnih sobah (po 15.30 oz. 16. uri) so dežurni strokovni 
delavci seznanjeni samo o posebnostih otroka in njegovega počutja tekom dneva, ker se združujejo 
v oddelku otroci iz več skupin. V vrtcu si tako SD kot tudi vodstvo želimo, da bi bilo sodelovanje s 
starši in pretočnost informacij  dobra, zato tudi izboljšujemo poti komuniciranja, starše pa 
naprošamo za odzivnost. Govorilne oz. pogovorne ure so organizirane mesečno, možne pa so tudi 
bolj pogosto, če starši za to zaprosijo SD v oddelku in se dogovorijo za termin, vendar ne v času 
neposrednega dela v oddelku. Starši ste na roditeljske sestanke povabljeni preko e-pošte in 
obvestila na oglasni deski, s termini za govorilne ure ste bili seznanjeni preko oglasnih desk 
oddelkov. Z novim šolskim letom boste prejeli povabilo na govorilne ure (termini so dogovorjeni na 
1. roditeljskih sestankih) tudi po e-pošti in se s SD dogovorili glede vaše udeležbe.  

 Vsebina dela v oddelkih je načrtovana z mesečnim načrtom dela ter vsebinskim tedenskim načrtom, 
ki je staršem na vpogled na oglasni deski oddelka. O vseh posebnih dogodkih, na katere morate biti 
starši še posebej pozorni (npr. odhod v gledališče, kros, obisk galerije idr.) ste starši vedno, poleg 
obvestil na oglasni deski, obveščeni še preko e-pošte, in bomo na to še posebej pozorni. Program 
dela je predstavljen vsem staršem na 1. roditeljskem sestanku, SD pa so avtonomni pri vsebinskem 
oblikovanju posameznih dejavnosti, ki morajo biti usklajene s prednostnimi cilji po posameznih 
kurikularnih področjih. Poleg usmerjenih dejavnosti, ki pravilom potekajo v akcijsko-raziskovalnem 
duhu (v letošnjem letu je bil namreč poudarek tudi na razvoju NTC učenja), imajo znotraj 
celodnevnega, 8-9 urnega bivanja v vrtcu otroci tudi veliko proste igre. Program dela v vrtcu je 
zasnovan tako, da ga razvojno lahko spremljajo vsi otroci v oddelku, starši pa se s SD na pogovornih 
urah dogovarjate o potrebnih dodatnih spodbudah otroku tudi doma. Pri vseh otrocih SD namreč 
sistemsko opazujejo in beležijo njihov razvoj na vseh razvojnih področjih. SD v oddelkih 2. starosti 
vodijo Mapo utrinka oddelka, SD delavci v oddelkih 1. starosti pa poleg te še Mapo otroka, mesečno 
se objavijo na spletni strani tudi do 3 utrinki bolj pomembnih dogodkov v oddelku otroka.   

 Področje zdravstveno-higienskega režima v vrtcu je še posebej skrbno načrtovano in spremljano, in 
sicer je odločitev Sveta staršev in Sveta zavoda, da se obvešča o pojavu nalezljivih bolezni in 
bolezenskih pojavih samo starše iz oddelka (oglasna deska na dan obvestila starša o pojavi 
nalezljive bolezni v vrtec – na obvestilu je označen datum seznanitve vrtca in z e-pošto), kjer je do 
obolelosti otrok prišlo. Protokol ob pojavu nalezljive bolezni je takšen, da ob ugotovitvi bolezenskih 
znakov pri otroku takoj pokličemo starše, ki otroka v najkrajšem možnem času odpeljejo iz vrtca. Do 
prihoda staršev otroka umaknemo v kotiček in ga poležemo na ležalnik, kjer mu je omogočen 
počitek. Glede na vrsto nalezljive bolezni izvedemo ustrezne ukrepe, s katerimi preprečujemo 
širjenje mikroorganizmov na druge otroke.. Po izpraznitvi igralnice le to pripravimo za sprejem 
zdravih otrok (temeljito očistimo in dezinficiramo, preoblečemo vse ležalnike, dezinficiramo igrače) 
zato ni potrebe, da zdravih otrok iz te igralnice ne bi združevali z otroki iz sosednjih oddelkov. Ob 
tem predpostavljamo, da starši v vrtec pripeljejo izključno zdrave otroke, kar je odgovornost 
staršev. V začetku leta je bila izdana zgibanka za starše z navodili o preprečevanju širjenja nalezljivih 
bolezni; ta je skupaj s priporočili kdaj se otroka lahko pripelje v vrtec na voljo tudi na naših spletni 
strani v Kotičku za starše-prehrana in zdravje-obvestila. Obveščanje staršev o zdravstvenem stanju 
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otroka je vsakodnevna naloga SD oddelka, starši, ki si želijo biti obveščeni o vseh pojavih bolezni v 
vrtcu, pa morajo to sporočiti vodji PZHR ge. Maji Berlic: prehrana.zhr@vrtecgaljevica.si.  

 Čiščenje enot (Galjevica in Orlova) se izvaja v popoldanskem in večernem času. Čistilke so v vrtcu 
prisotne od 11. ure dalje, zato v jutranjem oz. dopoldanskem času za čistočo sanitarij lahko skrbijo 
samo SD. Če starši opazite, da so sanitarije umazane (starejši otroci skrbijo za toaletni trening že 
sami), prosimo, da o tem obvestite SD v oddelku. V letošnjem šolskem letu smo imeli večji izpad 
tehničnih delavcev zaradi bolniških odsotnosti, ki jih skladno z zakonodajo do 30 delovnih dni 
odsotnosti tehničnega delavca ne moremo nadomeščati z nadomestnimi zaposlitvami manjkajočih 
delavcev, ampak le-te prerazporejamo skladno z nujnimi deli. Čistoča vrtca je eno od 
pomembnejših nalog v vrtcu in trudimo se zagotavljati čim višji standard le-te, zato bomo na to 
pozorni tudi v prihodnje. V enoti Orlova bomo poleti 2018 prenovili otroške sanitarije na II. traktu. 

  Starši si želijo, da bi bilo več individualnih srečanj na nivoju oddelkov in nekoliko manj krovnih 
dogodkov. Vsi krovni dogodki v vrtcu so namenjeni druženju in dobrodelnosti znotraj akcij vrtca za 
Sklad vrtca in Fundacijo Vila Galja. Na nivoju oddelkov se vsaj dvakrat letno srečate samo starši in 
otroci posameznih skupin (jesenske oz. decembrske delavnice ter srečanje ob zaključku šolskega 
leta). Hkrati je v okviru dveh krovnih dogodkov organizirano tudi druženje otrok in staršev znotraj 
vseh oddelkov (jesenska Varna pot v vrtec in spomladanski Eko dan). Krovna dogodka Pravljični 
december in Športne igre Galjevica pa sta namenjena skupnemu druženju vseh otrok in staršev v 
vrtcu, prav tako medgeneracijski dogodek Šport in špas v okviru sobotne dobrodelne košarkarske 
tekme. V vseh oddelkih organiziramo še dopoldansko srečanje s starimi starši v oddelku, ki so vsako 
leto povabljeni tudi na čistilno akcijo v vrtcu. Udeležba staršev z otroki na organiziranih dogodkih 
vrtca je odločitev posamezne družine in verjamemo, da se vsi starši težko udeležijo vseh 
načrtovanih dogodkov v vrtcu, ki so v vrtcu načrtovani in organizirani vsak drugi mesec.  

 Tudi v prihodnjem letu bo za vse najstarejše otroke v vrtcu (oddelki 5-6 letnikov) organiziran 
program tečaja drsanja in plavanja, vendar skladno z dogovorom z izvajalci ob zaključku ne bo več 
nastopov za starše, ker s tem zmanjšamo pozornost otrok za pridobivanje veščin v programu, ki je 
že tako omejen na samo 6 drsalnih dni oz. 5 plavalnih srečanj. Prav tako bomo organizirali za vse 
otroke v starosti 2-6 let obiske kulturnih ustanov (Glasbena šola Rakovnik, Cankarjev dom in KGBL – 
letos nam zaradi tekmovanj dijakov in študentov v tujini ni uspelo uskladiti terminov). V vseh 3-6 
letnih oddelkih imamo tedensko integrirane urice angleškega jezika ter športno–gibalne urice s 
športnim pedagogom, kar je za starše brezplačno. V vrtcu sta organizirana tudi 2 otroška pevska 
zbora v obeh večjih enotah, v popoldanskem času pa v vrtcu po 15.30 uri potekajo različni programi 
zunanjih izvajalcev: plesne urice, šport, gimnastika, na katere starši prijavljajo otroke in jih tudi 
doplačujejo. Vsako leto se programi zunanjih izvajalcev evalvirajo na majskih roditeljskih sestankih, 
ko se potrjujejo tudi vsebine in izvajalci za prihodnje šolsko leto, ki jih potrjujejo starši na svetu 
zavoda, starši se tudi individualno odločajo o vpisu otroka na ta program.  

 Skladno s predlogom staršev, da bi otrokom omogočali vsakodnevno bivanje na prostem, ne glede 
na vremenske pogoje, to že upoštevamo in bomo na to v prihodnjem šolskem letu še posebej 
pozorni. Dva najstarejša oddelka bosta v prihodnjem letu postala tudi t. i. gozdna oddelka. Vsi 
oddelki imajo zasnovano prednostno področje vsakodnevnega sistematičnega načrtovanja 
dejavnosti na prostem, ki se bo izvajalo tudi ob slabem vremenu, kar do sedaj ni bilo realizirano v 
popolnosti. Sicer pa je zelo pomembno, da so otroci ob prihodu v vrtec ustrezno oblečeni in imajo s 
seboj dovolj oblačil glede na zunanje vremenske razmere. Otroci so ob izhodu iz vrtca vedno 
primerno oblečeni, otroci jasličnih oddelkov lahko zaradi ritma dnevne rutine (prehrana in počitek) 
preživijo dejavnosti na prostem samo v dopoldanskem času po zajtrku, ko sta v oddelku sočasno 
prisotni obe SD. Prednostne naloge bodo poleg glasbeno-jezikovnega področja in spodbujanja 
samostojnosti in otrokove pozitivne samopodobe tudi vsakodnevne dejavnosti iger na prostem. V 
spomladanskem in poletnem času je mogoče bivanje otrok na prostem v obeh enotah tudi v 
popoldanskem času ob združevanju skupin, saj vsi SD že poznajo otroke v posamezni hiši, kar je v 
jesenskem času težje (to ni mogoče na lokaciji Dolenjska c., ker tam nimajo igrišča oz. atrija). V 
zadnjih petih letih smo na igrišču enote Orlova postavili večnamensko igralo Hutko hiško ter 
košarasto gugalnico, prenovljeni so vsi jaslični atriji. V enoti Galjevica smo dopolnili igrišče s 5 igrali, 
in sicer: Hutko hiša, plezalna stena, piramida in trim steza na skupnem igrišču ter peskovnik v 
atrijskem prostoru II. trakta, dozidani so atriji vsem oddelkom, letos smo asfaltirali krožno 
kolesarsko pot in prenovili gugalni del igrišča, pravkar prenavljamo travnati del atrijev jasličnega 
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trakta in I. trakta. Na Dolenjski c. smo v dogovoru z upravnikom postavili poleg tobogana na koncu 
naselja še peskovnik, ki je zaradi zagotavljanja varnosti uporabe zaprt oz. zaklenjen. Na lokaciji Pot k 
ribniku je jeseni 2016 potekala prenova atrija, vendar ga ni moč povečati.   

 Do kadrovskih sprememb v oddelkih prihaja zaradi zdravstvenih omejitev strokovnih delavcev ter 
njihovih bolniških oz. porodniških odsotnosti ter potreb po prerazporejanju delavcev na nivoju vseh 
26 oddelkov. Ob zamenjavi strokovnih delavcev ste bili na nivoju oddelkov seznanjeni, v jaslični 
skupini enote Orlova se SD ni odločila podaljšati pogodbe o zaposlitvi, ker je odšla na lastno 
poslovno pot. Prav tako v vrtcu beležimo večje število daljših bolniških odsotnosti, zaradi katerih je 
bilo treba preoblikovati kadrovsko strukturo zaposlenih med letom. O okvirni kadrovski zasedbi 
oddelkov za šolsko leto 2018/2019 bodo vsi starši seznanjeni na roditeljskih sestankih v maju; z 
otroki naj bi prehajala v novo skupino vsaj 1 SD. 

 
Timsko delo je področje, kjer smo naredili korak v razvoju tako znotraj posameznih enot/lokacij vrtca, kot 
na nivoju zavoda. Poleg stalnih timov (strokovni aktivi, tim za kakovost, tim za prehrano) smo oblikovali 
tudi nestalne time (Programski svet Eko vrtca, Razvojni tim za kakovost, tim za izpeljavo športno gibalnih 
dejavnosti, zaključkov šolskega leta in kulturnih dejavnosti, tim za povezovanje programov z OŠ, tim za 
mednarodno povezovanje Erasmus+, tim za oblikovanje/nadgrajevanje spletne strani). Njihov učinek v 
praksi je: večja motiviranost zaposlenih za skupni cilj, medsebojna povezanost, izmenjava izkušenj in skupna 
refleksija. 
 
 

OCENA PROGRAMOV 
 

A. STRUKTURNA RAVEN KAKOVOSTI 
 
1. Velikost skupine in število otrok na odraslega 
Šolsko leto smo pričeli z enakim številom oddelkov kot smo jih imeli 1.11.2017, to je 26. Zasedene so vse 
igralnice. V šolskem letu 2017/2018 je bilo vpisanih 451 otrok, v šolskem letu 2018/2019 oz. decembra 
2018 pa 443 otrok.  6 otrok, rojenih v letu 2017/2018, bo v vrtec vstopilo meseca januarja, februarja, marca 
2019.  
 
Podatki o površini na otroka - 31.12.2018 

Enota ime 
igralnice 

površina 
igralnice 
v m2 

površina na 
otroka v m2 

število  
otrok 

starostno 
obdobje 
 in starost 
otrok 

Galjevica PIKAPOLONICE 46,83 3,35 14 I.   1-2 

 MUCKI 44,25 3,16 14 I.   2-3 

 METULJI 40,75 2,91 14 I.   2-3 

 POLŽI 40,75 2,91 14 I.   2-3 

 PETELINI 42,7 2,38 18 II   3-4 

 SRNE 42,7 2,25 19 II.  3-4 

 MEDVEDI 42,7 2,04 21 II.  4-5 

 ZMAJI 42,7 2,04 21 II.  4-5 

 JEŽI 42,7 1,86 23 II.  5-6 

 KUŽKI 42,7 1,78 24 II.  5-6 

Skupaj  428,78  182  

Orlova GOSENICE 42,12 3,01 14 I.   1-2 

 ČEBELICE 39,06 2,79 14 I.   1-2 

 MRAVLJICE 38,55 2,76 14 I.   2-3 

 MIŠKE 38,55 2,03 19 II.  3-4 

 KRTKI 40,31 1,76 23 II.  4-5 

 ZAJČKI 39,98 1,91 21 II.  4-5 

 MURENČKI 43,48 1,89 23 II.  5-6 
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 KRESNIČKE 43,62 1,82 24 II.  5-6 

Skupaj  325,67  152  

Jurček LISIČKE 50,00 4,55 11 I.   1-2 

 VEVERICE 50,00 4,55 11 I.   1-2 

 SOVICE 50,00 3,58 14 I.   2-3 

Skupaj    36  

Dolenjka SONČKI 27,56 2,76 10 K   3-4 

 ZVEZDICE 32,13 2,01 16 II.  4-6 

Skupaj  59,69  26  

Ribnik RAČKE 50,82 2,55 20 II.  4-6 

 RIBICE 57,15 3,18 18 II.  3-4 

 ŽABICE 20,87 2,32 9 I.   2-3 

Skupaj  107,97  47  

 26 igralnic   443  

 
Za zagotavljanje kakovostnega vzajemnega sodelovanja med vzgojitelji in otroki je bistveno primerno 
število otrok na vzgojitelja. Po navodilih Mestne občine Ljubljana še vedno uporabljamo fleksibilni normativ 
(14 otrok v I. starostni skupini in 24 v II. starostni skupini). 
Razmerje število otrok na odraslega v enoti Galjevica je 7,92:1. Razmerje število otrok na odraslega je v 
enoti Orlova 8,45:1, na enoti Jurček 5,15:1, na lokaciji Dolenjka 5,20:1 in lokaciji Pot k ribniku 7,84:1.  
 
Obseg dejavnosti    

 1.1.2018                   31.12.2018 

 Število Število Struktura Število Število Struktura 
 oddelkov otrok v % oddelkov otrok v % 

I. star. obdobje 10 126 27,94 11 143 32,28 
       

II. star. obdobje 11 237 52,55 15 300 67,72 
       

Kombiniran oddelek 5 88 19,51 0 0 0 

SKUPAJ 26 451 100 26 443 100 

 
V devetnajstih oddelkih smo dosegali polni fleksibilni normativ.   
Poseben problem je zagotavljanje hkratne prisotnosti delavk v oddelkih I. starostnega obdobja v času 
bolniških odsotnosti. Reševali smo ga s prerazporeditvijo urnika strokovnih delavk, občasnim 
zaposlovanjem študentk.   
 
2. Kvaliteta in kvantiteta prostora, opreme in materialov 
Notranji prostor in oprema 
Uresničevanje ciljev, posodobitev opreme igralnic in zunanjih površin je odvisno od finančnih sredstev, ki 
nam jih namensko dodeli MOL iz svojega proračuna. V letu 2018 smo od MOL za namen investicijskega 
vzdrževanja in investicij prejeli skupaj 719.879,68 EUR: 

 163.169,26 EUR intervencijskih sredstev,  

 556.710,42 EUR investicijskih sredstev,    
Iz lastnih sredstev  smo za investicijska vlaganja oz. opremo porabili 2.717,30 EUR – presežek preteklih let  
Na enoti Galjevica smo sanirali in širili ter prenovili pedagoško sobo ob kateri smo pridobili otroško 
knjižnico in pogovorno sobo. Na enoti Orlova pa smo sanirali tlake hodnika in garderobe I. trakta ter 
prenovili otroške sanitarije na I. traktu. Na lokaciji Pot k ribniku so bila zamenjana vsa notranja vrata. 
 
Postopno izboljšujemo opremljenost z IKT. V letu 2018 smo najeli nov računalnik z monitorjem in 
projektorjem ter dodatnih 6 prenosnih računalnikov s projektorjem in tiskalnikom, ki jih bomo tudi odkupili. 
Tako smo zagotovili računalniško opremljenost vseh strokovnih delavcev v vseh 26 oddelkih ter obeh 
vzgojiteljic za dodatno strokovno pomoč, kar je obogatilo delo v vseh oddelkih vrtca, hkrati pa olajšalo delo 
strokovnim delavcem. Vzgojna sredstva obnavljamo in posodabljamo v skladu s finančnimi zmožnostmi. Pri 
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vzgojnem delu se uporablja tudi naravni in nestrukturiran material, ki nam ga večkrat prinašajo v vrtec tudi 
starši. 
 
Zunanji prostor 
Za tekoče vzdrževanje igrišč smo namenili 3.309,35 EUR lastnih sredstev in sicer za mivko, zemljo in 
zatravitev. Največja investicija v letu 2018 je bila izgradnja novega zunanjega igrišča s parkiriščem pri enoti 
Jurček. Na enoti Galjevica smo iz investicijskih sredstev MOL prenovili celotno ograjo zunanjega igrišča 
vrtca, ga povečali za parkovni del pred vrtcem, ki je na novo zatravljen, vzpostavili smo asfaltirano krožno 
kolesarsko pot z obnovo peskovnikov, na enoti Orlova je dokončana sanacija fasade na Z in J strani objekta. 
 
3. Izobrazba in praktične izkušnje strokovnih delavk/cev – na dan 31.12.2018  
 

Delovno mesto Stopnja izobrazbe Število delavcev 
 

Vzgojiteljica VII. 15 

V. 11 

Pomočnik/ca vzgojiteljice VII. 11 

VI. 1 

V. 18 

Vzgojiteljica za DSP VII. 2 

Spremljevalka za OPP V. in VII. 4 (0,5) 

Skupaj  62 

 
Med vzgojiteljicami še vedno beležimo velik delež srednješolske izobrazbe, zaradi starejše populacije, ki je 
na podlagi tedaj veljavnega Zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (Uradni list SRS, številka 5/80) 
izpolnjevala pogoje za delovno mesto vzgojitelja. Hkrati je bil leta 1996 izdan nov zakon, Zakon o vrtcih 
(Uradni list RS, številka 12/96), ki je v svojem 56. členu določal, da vzgojitelji v vrtcih, ki so izpolnjevali 
pogoje za opravljanje dela v vrtcih do uveljavitve tega zakona, lahko opravljajo dela vzgojiteljev po tem 
zakonu. 
 
4. Stalnost vzgojiteljic 
Pri kadrovanju strokovnih delavk v oddelkih velja pravilo, da le te prehajajo z otroki. Pri dopolnjevanju 
skupin, ki je pogojeno z normativi za oblikovanje starostnih skupin oddelkov, upoštevamo pravilo, da s 
skupino otrok preide v novo oblikovano skupino vsaj 1 od strokovnih delavk oddelka. Na stalnost kadra v 
oddelkih vplivajo daljše bolniške odsotnosti in porodniški dopusti delavk, kar pokrivamo s prerazporejanjem 
strokovnega kadra in z zaposlovanjem študentk oziroma novimi kadri. 
 

B. PROCESNA RAVEN KAKOVOSTI 
 
1. Izvajanje kurikuluma 
Delo v oddelkih poteka po predpisanem nacionalnem programu – kurikulumu za vrtce. Če smo bili v 
preteklih letih usmerjeni v poglobljeno proučevanje teoretskih osnov kurikuluma, pa se zadnji dve leti 
posvečamo proučevanju kurikuluma na izvedbeni ravni. Naša pozornost je usmerjena v vzgojni proces, v 
odnose na vseh nivojih in v poglobljeno načrtovanje in dokumentiranje vzgojnega dela.  
Poglobljeno smo spremljali in analizirali rutino in kakovost dejavnosti v popoldanskem času. 
 
2. Programi in projekti 
 

 PROGRAMI 

Vrsta programa Udeleženci Izvajanje, spremljanje in strokovna podpora 
Kurikulum vsi oddelki - vse strokovne delavke 

- organizatorka prehrane in  ZHR 
- svetovalna delavka  
- ravnateljica in pomočnica ravnateljice 

Otroci s 19 otrok na dan 1.1.2018 - strokovne delavke v oddelku, 
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posebnimi 
potrebami 

22 otrok na dan 31.12.2018 
         
 

- vzg. za izvajanje DSP in svetovalna delavka 
- spremljevalki 
- zunanji strokovnjaki, 
- ravnateljica, pomočnica ravnateljice 

Zdrava prehrana 
 

vsi oddelki vrtca 
 

- strokovne delavke v oddelku, 
- organizatorka prehrane in ZHR, 
- vodja kuhinje, starši 

Otroci z dieto Enota Galjevica: 29 
Enota Orlova: 25 
Enota Jurček: 11 
Lokacija Dolenjska c.: 4 
Lokacija Pot k ribniku: 9 

- strokovne delavke v oddelku, 
- organizatorka prehrane in ZHR, 
- vodje kuhinje, starši 

 
Program za otroke s posebnimi potrebami: 
V redne oddelke vrtca  se vključuje vse več otrok s posebnostmi, in sicer: 

 zdravstvenimi -  narašča namreč število otrok z dieto, ki terjajo posebno pozornost tako 
strokovnih delavk v oddelku kot organizatorke prehrane in kuhinjskih delavcev. Vključujejo se 
tudi drugi  otroci s specifičnimi zdravstvenimi težavami (srčno obolenje, diabetes, astmatiki) in 

 s posebnostmi v razvoju, torej otroci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno 
izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela in dodatno strokovno pomoč. Vzgojno-izobraževalno 
delo z njimi poteka po individualiziranih vzgojno-izobraževalnih programih, ki ga v oddelkih 
izvajajo vzgojiteljice in z dodatno strokovno pomočjo, ki jo na podlagi individualnega načrta za 
vsakega posameznega otroka s posebnimi potrebami opravlja vzgojiteljica za izvajanje dodatne 
strokovne pomoči (vso leto 2018 smo imeli sistemizirani dve delovni mesti vzgojiteljice za DSP. 
Njuni strokovni izobrazbi sta profesor logopedije - surdopedagog in univ. dipl. psihologinja). 
Dodatna strokovna pomoč poteka individualno ali v manjši skupini v oddelku ali izven njega. 
Srečanja strokovnih skupin za otroke s posebnimi potrebami koordinira svetovalna delavka. 
Vsako šolsko leto se za posameznega otroka, ki ima odločbo o usmeritvi oz. je v postopku 
usmerjanja, organizira tri srečanja s starši, na katerih se predstavlja oz. evalvira izvajanje 
individualiziranega programa in individualnega načrta dodatne pomoči.   

 Posebno pozornost namenjamo otrokom z vedenjskimi težavami in otrokom iz težjih socialnih 
razmer. Intenzivno se pri delu povezujemo s Centrom za socialno delo, Zavodom za šolstvo, 
Zdravstvenimi domovi – Centri za duševno zdravje, Mestno občino Ljubljana in drugimi. 

 
Konec leta 2018 je bilo integriranih v redne oddelke vrtca 22 otrok z odločbo ali otrok, ki so v postopku 
usmerjanja oz. v postopku pridobivanja odločbe. 
Z novim šolskim letom 2018/19 smo zaposlili štiri spremljevalke za polovični delovni čas, in sicer so 
dodeljene otrokom, ki imajo primanjkljaje v socialnem prilagajanju in razvoju socialnih veščin ter 
komunikacije (vzpostavljanje in vzdrževanje komunikacije). Eden izmed otrok pa potrebuje spodbude tudi 
na področju senzorne integracije.  
Velika kadrovska prednost, ki nam jo omogoča Mestna občina Ljubljana, je zaposlitev vzgojiteljic za 
izvajanje dodatne strokovne pomoči, ki obravnavata otroke s posebnimi potrebami in nudita strokovno 
podporo strokovnim delavkam v oddelkih, kjer poteka integracija teh otrok. V nekaterih oddelkih opažamo 
večje število otrok, pri katerih se kažejo posebnosti v vedenju oz. socialnem prilagajanju in je pri delu z njimi 
zaželeno uporabljati drugačne pristope in strategije dela. S tem namenom smo z mislijo o razbremenitvi in 
opolnomočenju strokovnih delavcev v oddelkih ter v dogovoru z njimi, v oddelke vpeljali kot dodatno 
pomoč pri delu še prostovoljce, ki smo jih pridobili s pomočjo sodelovanja s Slovensko filantropijo. 
Prostovoljci prihajajo v vrtec nekajkrat tedensko in v sodelovanju ter pod mentorstvom strokovnega 
delavca izvajajo podporne dejavnosti za delo v oddelku. Prizadevamo si za stalno strokovno izpopolnjevanje 
strokovnih delavcev na področju opazovanja in prepoznavanja otrok s posebnostmi/odstopanji v razvoju. 
Obenem si prizadevamo tudi za preventivno delovanje v smislu zgodnje obravnave otrok in optimalnega 
celostnega razvoja vsakega otroka vključenega v naš vrtec.  Pri uresničevanju slednjega cilja je ključno 
intenzivno in učinkovito sodelovanje med strokovnimi delavci v oddelkih in svetovalno službo vrtca.  
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Zobozdravstvena preventiva 
Že več let sodelujemo z Zdravstvenim domom Vič-Rudnik. Strokovna služba zdravstvenega doma, enota 
Rakovnik oblikuje strokoven program zobozdravstvene preventive, ki poteka v vseh oddelkih od 3. do 6. 
leta. Otroci iz vseh oddelkov vrtca starosti otrok 5-6 let si v vrtcu redno umivajo zobe. V vrtcu na lokaciji 
Dolenjska cesta temu področju namenjajo še posebno pozornost v okviru obogatitvenega progama Zdrav 
zobek. 
 
Področne analize so bile predstavljene v Poročilu o delu za šolsko leto 2017/2018. 
 

OBOGATITVNE DEJAVNOSTI 

 
Obogatitvene dejavnosti v okviru Vrtiljaka dejavnosti v šolskem letu 2017/18 

Enota/ 
lokacija 

Dejavnost Izvajalec 

dejavnosti 

ODDELEK: 

starost vključenih 

otrok 

Dan in št. 

izvedb 

Enota 
Galjevica 

VAJE ZA RAZVOJ GROBE IN FINE MOTORIKE: Otroci so s 
pomočjo različnih tematskih sestavljank, vtikank, z 
nizanjem kroglic/zamaškov/gumbov na vrvico, z 
vstavljanjem različnih oblik v ustrezne odprtine razvijali 
fino motoriko in pincetni prijem. Z različnimi gibalnimi 
poligoni, na raznovrstnih površinah, pa so premagovali 
tudi številne gibalne izzive in tako urili tudi grobo 
motoriko. 

Nataša 
Kriletić/ 
Anastazija 
Pograjc 

PIKAPOLONICE 
1-2 leti 

(PIKAPOLONICE, 
MUCKI) 

 

1. 
ponedeljek 

3X  
(od aprila do 

junija) 

PRAVLJIČNE URICE Z LIKOVNIM PODOŽIVLJANJEM:  
Otrokom sem tekom leta prebrala kar nekaj različnih 
pravljic. Največkrat sem jim predstavila zgodbo skozi 
dramatizacijo. Izdelali smo si tudi svojo lutko nogavičko, 
pobarvali smo glavne junake in jih izrezali, oponašali smo 
nastopajoče živali, skratka otrokom sem predstavila 
zgodbe na različne načine. Želela sem jim tudi predstaviti 
še druge možnosti podoživljanja in ne samo likovnega. 
Velikokrat so se otroci tudi sami igrali s prstnimi lutkami.  

Anica 
Hočevar 

PIKAPOLONICE 
1-2 leti 

(PIKAPOLONICE, 
MUCKI) 

 

3. 
ponedeljek 

11x 

BIBARIJE - IGRE ZA NAJMLAJŠE: Z bibarijami so otroci 
razvijali svoje socialne odnose, govor, predvsem v 
začetku leta pridobili zaupanje pri SD in drugih otrocih. 
Spoznali smo veliko prstnih iger (Deset prstkov, Križ kraž 
kralj Matjaž, Kuham, kuham kavico, …), rajalnih iger 
(plesali smo na pesem Ringa ringa raja, Biba buba baja, 
…), gibalnih iger (Medved stopa, Cipa copa copatki, …). 

Nives 
Pahulje 

MUCKI 
1-2 leti 

(PIKAPOLONICE, 
MUCKI) 

 
 

1. 
ponedeljek 

6x 

GIBALNE ZGODBE IN MASAŽE ZA OTROKE:  
Otroci dveh najmlajših oddelkov starosti 1-2 leti so se 
preko gibalnih zgodb z različnimi vsebinami plesno in 
gibno izražali,  včasih z vnaprej začrtano koreografijo 
prek demonstracije SD, drugič pa prosto z lastnim 
ustvarjalnim gibom ob poslušanju zgodbe in glasbe. Ob 
tem so urili tako gibalne, kot jezikovne spretnosti ter 
usvajali različne oblike izražanja. Vsaka dejavnost se je 
zaključila s kratko masažo za umiritev, ki so jo otroci 
izvedli med seboj in ki je ravno tako imela spremljevalno 
zgodbo. Ob tem so se otroci sprostili in utrdili socialne 
odnose znotraj skupine. 

Mina Pišljar MUCKI  
1-2 leti 

(PIKAPOLONICE, 
MUCKI) 

 

3. 
ponedeljek 

7x 

RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE: 
Vrtiljak je potekal največkrat v telovadnici, ker nudi več 
možnosti raznolike vadbe oziroma igre.  
To so bile vodene dejavnosti, kjer sem otrokom 
predstavila osnovne elemente atletike, gimnastike, 
manipulacije z žogo in drugimi rekviziti. Vse to je osnova 
za otrokovo ustvarjalno, samostojno reševanje gibalnih 
izzivov. 

Jana Tomc METULJI 
2-4 (POLŽI, 

SRNE,METULJI) 

1. 
ponedeljek 

6x 
 
 

BIBA POJE:  
Otroci so ob poslušanju glasbe oz. petja odraslega 
doživljali glasbo, kot prijetno izkušnjo in z lastnim 

Nina 
Lukančič 

METULJI 
2-4 (POLŽI, 

SRNE,METULJI) 

3. 
ponedeljek 

6x 
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prepevanjem poustvarjali glasbo. Z igranjem na male in 
lastne instrumente ( ploskanje, topotanje, tleskanje, 
ipd…) so izvajali ritmične vzorce, ter med dejavnostjo 
razvijali pozitiven odnos do glasbenih dejavnosti in  
doživljali ugodje, veselje in zabavo. 

 

MATEMATIKA ZA NAJMLAJŠE:  
Otrokom sem s pripravo pripomočkov – žoge in odpadni 
zamaški različnih barv in velikosti, palice različnih dolžin, 
škatle z različnimi odprtinami in različnih oblik, drevesni 
diagrami, posode različnih velikosti - ustvarjala 
priložnosti za igro pri kateri so na zabaven način razvijali 
osnove matematičnega mišljenja. Pri tem se trudila 
dejavnosti tudi vsebinsko prilagoditi tekočim temam v 
oddelkih in jih izvajati tako v notranjih prostorih vrtca 
(igralnica, telovadnica) kot tudi izkoristiti zunanje pogoje. 

Jana Šefic 
Globokar 

POLŽI 
2-4 (POLŽI, 

PETELINI,METULJI) 

1. 
ponedeljek 

7x 

LUTKOVNI SVET:  
Skupaj z otroci smo spoznavali različne vrste lutk. 
Povezali smo se tudi z glasbo in preko lutk uprizarjali 
različne glasbene pravljice. Preko igre pa smo utrdili cilj, 
da otrok animira igrače, predmete in lutke. Spoznavali pa 
smo tudi igro posnemanja  živali in ljudi.  

Veronika 
Indihar 

POLŽI 
2-3 (POLŽI, 
METULJI) 

3. 
ponedeljek 

4x 

ČUTILA IN ČUTNE POTI:  Otroci so se pri dejavnostih učili 
na podlagi raziskovanja z uporabo vseh čutil in tako na 
zabaven način prišli do novih spoznanj.  
Rokovali so  z različnimi materiali, doživeli izkušnje, 
povezovali spoznanja pri igra s sipkim materialom, 
občutenju zemlje, čutna poti iz naravnih materialov,  
prepoznavali hrano po vonju in okusu, razvijali slušno 
pozornost, izražali svoja občutja, predvidevali, 
eksperimentirali.  ugotavljali in tako na zabaven način 
prišli do novih spoznanj. 

Silva Skubic SRNE 
2-4 (PETELINI, SRNE, 

METULJI) 

1. 
ponedeljek 

7x 

USTVARJAJMO Z BARVO: 
Otroci so v vsakem mesecu ustvarjali z drugačnim 
pripomočkom in barvami: roke, časopisni papir, klasje, 
listje, veje, debeli in tanki čopič. 

Mojca Bilban SRNE  
2-4 (PETELINI, SRNE, 

METULJI) 

3. 
ponedeljek 

8x 

IGRAMO SE Z GLINO:  
V vrtiljaku dejavnosti smo ustvarjali z različnimi  
gnetljivimi materiali.  Ročne spretnosti, spretnosti 
zamišljanja in ustvarjanja  tako  realističnih  kot 
domišljijskih oblik, vztrajnost  ter  navdušenje nad 
izdelkom smo razvijali preko različnih vrst gline,  das 
mase. Dejavnost z glino je  otroke visoko motivirala, saj 
jih je delo z naravnim materialom sproščalo, povezovalo 
v timsko celoto ter hkrati dopuščalo individualne 
ustvarjalne potenciale.  

Jana 
Suhadolnik 

PETELINI  
2-4 (POLŽI, 

SRNE,METULJI, 
PETELINI) 

1. 
ponedeljek 

7X 

NARAVA V IGRALNICI: 
Otroci so spoznali kako lahko naravo opazujemo in 
raziskujemo tudi v igralnici. Ponudila sem jim možnost 
rokovanja z različnimi materiali zemlja, pesek, sneg. 
Vzgajali smo zelišča in skrbeli za rastline od skalitve in 
plodu in iz njih smo pripravljali tudi različne jedi. 

Tina  
Šipraga 

PETELINI 
2-4 (POLŽI, 

SRNE,METULJI, 
PETELINI) 

 
 

3. 
ponedeljek 

7x 

NARAVOSLOVJE Z ZELIŠČI IN ENCIBENCI NA KAMENCI: 
Obogatitvena dejavnost je zajemala dva  vsebinska 
sklopa: 
-vzgoja zelišč za zeliščni vrt in za domači vrt. Vzgoja in 
nega zelišč, sušenje zelišč, oblikovanje herbarija, 
priprava napitkov in namazov- tudi za prireditve in 
pogostitve( občani, stari starši in starši), povabimo 
sosednjo skupino na pogostitev 
-ljudske kratke pesmi- posredovane otrokom na 
primeren način, saj s pripovedovanjem ob slikah otroci 
pridobivajo občutek za rimo, ritem, podoživljajo veselje 
ob prebiranju ter oblikovali smo lastno knjigo 

Metoda 
Lenarčič 

JEŽI 
4-6 (MEDVEDI, 

ZMAJI, JEŽI, KUŽKI) 

 

1. 
ponedeljek 

9x 
 

1,2,3, RAZGIBAJMO SE MI: 
Dejavnost je združevala gibanje in ples. Otroci so se 
naučili različnih plesov. Plesali so tudi ne vodeno, tako da 
so lahko izražali svoja čustva. Pri gibanju sem otrokom 

Klavdija 
Skarlovnik 

JEŽI 
4-6 (MEDVEDI, 

ZMAJI, JEŽI, KUŽKI) 

3. 
ponedeljek 

8x 
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postavila različne poligone. Gibalne dejavnosti sem 
izvajala v telovadnici, zunanjih površinah in po potrebi 
tudi na hodniku vrtca. 

 

LJUDSKO IZROČILO SKOZI IGRO, PESEM, PLES:  
V letošnjem letu smo se veliko igrali igre , ki so se jih 
včasih igrali otroci. Otroke sem seznanila z ljudskimi, 
rajalnimi  in tudi gibalnimi igrami. 
Spoznavali so tradicijo preko knjige o obrteh na 
slovenskem. Spoznali so folklorna oblačila, stare ljudske 
instrumente ter osvojili ples v parih in krogu ter ljudsko 
pesmico ZAJČEK KAM TAKO HITIŠ.  Tako so se na igriv 
način srečevali s folkloro in ljudskimi običaji ter tradicijo 
na Slovenskem. 

Andreja 
Košir 

KUŽKI 
4-6 (MEDVEDI, 

ZMAJI, JEŽI, KUŽKI) 

 

1. 
ponedeljek 

8x 

MALI FIZIK: Poizkusi so za otroke zanimivi in zabavni, 
preko njih se igraje seznanjajo z osnovnimi fizikalnimi 
zakonitostmi v naravi. Spoznavali smo vodo in njeno 
pojavnost v naravi ter prisotnost zraka, v povezavi s tem 
tudi vodni in zračni tlak. Preizkušali smo gravitacijo, 
gibanje teles, načine pri premagovanje teže in njihovo 
uporabnost v vsakdanjem življenju (npr. škripec). Otroci 
so imeli možnost lastne aktivnosti, iskanja rešitev in 
napovedovanja rezultatov- pri tem so pokazali precejšno 
mero kreativnosti.     

Jasna 
Cvitkovič 

KUŽKI 
4-6(KUŽKI, JEŽI, 

ZMAJI, MEDVEDI) 

3. 
ponedeljek 

7x 

IGRAJE Z MATEMATIKO: Pri matematiki smo spoznali 
vsa matematična področja in se na zabaven način in 
skozi igro naučili matematično logično razmišljati. 
Spoznali smo matematične prikaze, interpretirali 
rezultate, se igrali s simetrijo, orientacijo, merjenjem, 
razvrščali, šteli in urejali neurejene množice. 
Matematične dejavnosti smo izvajali tudi v naravnem 
okolju, uspešno smo jih povezali z NTC – učenjem in 
glasbenimi dejavnostmi. Z lastnim aktivnim učenjem in 
pridobivanjem matematičnih izkušenj, idej smo gradili na 
znanju.  

Mateja 
Funkl 
 
 
 
 
 
 
 

        MEDVEDI 
4-6(KUŽKI, JEŽI, 

ZMAJI, MEDVEDI) 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
ponedeljek 

8X 
 
 
 
 

BASNI IN PRIPOVEDKE: S prebiranjem basni in pripovedk 
sem pri otrocih razvijal bralne navade, ter krepil njihov 
domišljijski svet. Hkrati, pa smo tudi preko zgodbic prišli 
skupaj s pomočjo napeljanih vprašanj do nauka, ki je 
vedno bil poučen in vpet v vsakodnevno življenje. 

Samuel 
Kranjc  

MEDVEDI,  
4-6(KUŽKI, JEŽI, 

ZMAJI, MEDVEDI) 
 

3. 
ponedeljek 

7x 

LJUDSKO IZROČILO V PRAVLJICAH IN PRIPOVEDKAH: 
Otrokom sem v okviru Vrtiljaka dejavnosti pripovedovala 
izbrane slovenske ljudske zgodbe, ki so se oblikovale 
skozi leta in so se dogajale v času, drugačnem od 
sedanjega. Pripovedovanje sem popestrila z različnimi 
rekviziti in drobnimi detajli (predmeti), ki so otroke še 
dodatno pritegnile k poslušanju. Vse zgodbe so v 
ospredje postavile preprostega človeka; družine, otroke 
in pa seveda različna bajeslovna bitja in živali, ki so imela 
čudežne lastnosti in nadnaravno moč. V zgodbah so 
otroci lahko prepoznali dobroto, zavzemanje za šibkejše 
in pravičnost ter življenje nekoč v primerjavi z današnjim. 
 

Tanja Virant ZMAJI 
4-6(KUŽKI, JEŽI, 

ZMAJI, MEDVEDI) 
 

1. 
ponedeljek 

7X 

IKT V VRTCU: 
Otroci so preko igre spoznavali kako deluje interaktivna 
tabla, projektor, posebno pisalo, ter računalnik. 
Preizkusili so se v različnih didaktičnih nalogah kot na 
primer: barvanju likov, reševanju matematičnih in 
gibalnih nalog, povezovanje parov, družabne igre, 
izbiranje oblačil glede na letni čas, prepoznavanje zvokov 
iz narave. S tem so pridobili spretnost rokovanje z 
elektronskim pisalom in spoznavali računalniško 
tehnologijo. 

Marjan 
Perger 

ZMAJI  
4-6(KUŽKI, JEŽI, 

ZMAJI, MEDVEDI) 
 

3. 
ponedeljek 

7× 

Enota 
Jurček 

MALI GLASBENIKI:  
Otroci so s poslušanjem petja odraslega in igranja na 
instrumente glasbo doživljali, se preko nje gibalno, 
verbalno in čustveno izražali ter z njo komunicirali. 
Poslušali so različne instrumente kot so kitara, flavta in 

Mateja 
Viršek 

RUMENA 
1-2 (RUMENA, 

ORANŽNA, MODRA) 

1. 
ponedeljek 

5x 
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zvončki. Postopoma so začeli ob igranju na instrumente 
tudi pripevati ali ustvarjati ritme z malimi ali lastnimi 
instrumenti. Izbor pesmi je bil prilagojen aktualnim 
temam oz. letnemu času. 

GIBALNE MINUTKE:  
Dejavnosti sem vsakič izvedla v drugem prostoru: na 
prostem, v telovadnici, na hodniku, v igralnici. Z 
različnimi rekviziti sem otroke spodbujala v zaupanje v 
svoje telesne sposobnosti. Skozi poligon so se spopadali 
z izzivi in ovirami. V gibalne dejavnosti sem poskušala 
vnesti čim več NTC metod. Prilagajala sem jih otrokovim 
razvojnim sposobnostim in jih skozi leto tudi stopnjevala 
po težavnosti. 

Anja Mihelič RUMENA 
1-2 (RUMENA, 

ORANŽNA, MODRA) 

3. 
ponedeljek 

5X 

ČUTNA IZKUŠNJA IN USTVARJALNI GIB: 
ustvarjalni gib, je otroku omogočal, da se je zavedal 
samega sebe, svojih gibalnih zmožnosti in se ob tem 
sprostil. Pozitivno je vplival na otrokov razvoj ter 
spodbujal izražanje naravnih oblik gibanja na dogajanje, 
ki ga je otrok s čutili (tip, sluh, vid) zaznal v sebi in okrog 
sebe. Tako smo otroku s spodbudami pomagali, da se je 
odprl in izrazil, česar z besedami ni mogel. Hkrati smo 
videli, kako dobro se je otrok zavedal čutil in kako si je 
določeno čutno izkušnjo interpretiral (igra s čarobnimi 
palčkami, mavrično padalo, čutna pot z bosimi nogami). 

Simona 
Milost 
Dežman 

ORANŽNA 
1-2 (RUMENA, 

ORANŽNA, MODRA) 

1. 
ponedeljek 

5x 

GIBALNE IGRE S PETJEM BANSI: 
Otrokom sem dala možnosti misliti ustvarjalno z 
gibanjem.. Otroci so spoznavali osnovne elemente 
plesnega gibanja s časom, prostorom, kakovostjo. Ob 
petju Gosenica je lezla, Tri male žabice in bibariji -
Medved stopa,  sem najmlajše otroke spodbujala k 
osnovnim oblikam gibanja, ki so jih postopno osvojili 
skozi več mesecev našega vrtiljaka. 

Anamari 
Tivadar 

ORANŽNA 
1-2 (RUMENA, 

ORANŽNA, MODRA) 

3. 
ponedeljek 

5x 

MATEMATIKA SKOZI IGRO:  
Otroci so se preko bibarij, izštevank in pravljic srečevali z 
matematiko. Spoznavali so  številke, oblike, simbole in se 
orientirali na lastnem telesu. Te matematične izkušnje in 
znanja so uporabljali pri reševanju vsakdanjih problemov 
na igriv in zabaven način. 

Janja Grum 
Duša 

MODRA 
1-2 (RUMENA, 

ORANŽNA, MODRA) 

1. 
ponedeljek 

4X 

ČAROBNI SVET GLASBE: 
Skupaj z otroci smo peli in igrali na male inštrumente. 
Otroci so peli v obsegu svojega glasu, otroške in ljudske 
pesmi. Skupaj z malimi inštrumenti so izvajali ritmične 
vzorce. Odraslega pa so poslušali pri petju in igranju na 
klaviature.  

Veronika 
Indihar 

MODRA 
1-2 (RUMENA, 

ORANŽNA, MODRA) 

3. 
ponedeljek 

         4x 

MI SE IMAMO RADI: 
Enkrat mesečno sem izvedla različne socialne igre. Preko 
dejavnosti sem otroke ozaveščala, da so v vrtcu tudi 
drugi otroci in da se imamo med seboj radi. Ozaveščala 
sem jih o zavedanju prisotnosti sovrstnikov v vrtcu (kdo 
je v vrtcu prisoten in kdo ni). Na začetku, ko so se otroci 
uvajali, so bile igre preproste, kasneje pa bolj 
kompleksne. Ko so bil otroci že uvedeni, sem izvajala 
socialno igro »Kdo je je skrit pod odejico«. Tako smo 
krepili zavedanje o prisotnosti ostalih Izjemno radi 
prepevajo pesem Mi se imamo radi. Nekateri se med 
pesmico tudi objemajo. Skupaj  s strokovnimi delavkami 
v oddelku smo pripomogli, da so se okrepili socialni 
odnosi med otroci.   

Andreja 
Zgonc 

MODRA 
1-2 (RUMENA, 

ORANŽNA, MODRA) 

1. 
ponedeljek 

5x 

Enota  
Orlova 

PRAVLJICA NA OBISKU: Otroci so preko pravljic pridobili 
na jezikovnem področju. Spoznavali so nove besede, 
napredovali v artikulaciji glasov in se učili prisluhniti. 
Zabavali so se ob slikah v IKT tehnologiji, ob slikanicah so 
se učili lepega ravnanja s knjigami. Vživeli so se v vlogo 
pripovedovalca pravljice in pogosto so se igrali, da  sami 
»berejo« knjige.  

Marjeta 
Rozman 

GOSENICE 
1-3(GOSENICE 

ČEBELICE) 

1. sreda  

8x 

MALI SVET ŽIVALI: 
Otrokom je bil  svet živali zelo zanimiv. Na sprehodih so 

Suzana 
Jeršin Pintar 

GOSENICE 
1-3(GOSENICE 

3. sreda  

8X 
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opazovali različne  vrste živali, jih raziskovali preko 
branja knjig o živalih, spoznavali njihove tipične 
značilnosti, posebnosti in življenjska okolja. 

ČEBELICE) 

GLASBENE MINUTKE: 
Z otroki smo se pri dejavnostih pogovarjali o glasbilih, 
katere poznajo in jih podrobneje opisali ter si jih ogledali.  
Otroci so poslušali melodije, ki sem jih igrala na kitaro ter 
poskušali uganiti za katero pesem gre. Prepevali smo 
pesmi, ki jih poznajo ter se ob petju tudi gibalno izražali.  

Monika 
Bučevec 

ZAJČKI 
2-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

1. sreda  

 

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

Pia Kuk ČEBELICE 
1-3(GOSENICE 

ČEBELICE) 

3. sreda  

8x 

VELIKA USTVARJALNICA MALIH UMETNIKOV: Otroci so 
na likovnih delavnicah spoznavali, raziskovali in 
eksperimentirali z različnimi likovnimi tehnikami: 
odtiskovanjem, lepljenjem, slikanjem… Uporabljali so 
različne materiale in vsakdanje predmete (alu folija, 
rolice toaletnega papirja …).  

Špela 
Loparič/ 
Tatjana 
Špoljarič 

ČEBELICE  
1-3(GOSENICE 

ČEBELICE) 

1. sreda  

7x 

SOCIALNE IGRE:  V okviru obogatitvene dejavnosti smo 
se družili ob igrah, ki namesto tekmovalnosti v ospredje 
postavljajo socialne odnose med otroki. Igrali smo se igre 
spoznavanja, igre za tvorjenje ekipe, igre za sprostitev in 
tematske igre. Otroci so pridobivali in krepili socialne 
stike, medosebno komunikacijo, gradili so pozitivno 
samopodobo ter se zabavali in gibalno sproščali. 

Anka Gale MIŠKE 
2-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 
 
 

3. sreda  

7X 

ELEMENTARNE IGRE: Z elementarnimi igrami so otroci 
spoznali različne igre (ČRNI MOŽ, KANGLICA, KANGLICA 
VODO DRŽI, SEMAFOR, OKAMENELI,..) in se seznanjali s 
pravili, ki so jih morali upoštevati pri igrah.   

Katarina 
Mihevc 

MIŠKE 
2-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 
 

1. sreda  

7x 

GLASBENO DIDAKTIČNE IGRE: otroci so z igranjem 
glasbeno didaktičnih iger (GDI) razvijali slušne občutke in 
slušno pozornost ter bogatili slušno predstavo. Pri 
igranju GDI so razvijali glasbeno pomnjenje. GDI so prav 
tako spodbujale njihove miselne aktivnosti ter otroško 
fantazijo. Nekatere igre  so vplivale na oblikovanje 
otrokovega glasu in so pospeševale otrokove govorne 
sposobnosti. Razvijale so tudi ritmični čut in melodični 
posluh. 

Tatjana 
Šoberl  

MRAVLJICE 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

3. sreda  

7x 

GLASBA IN PLES MALO DRUGAČE: Otroci so se spoznali z 
glasbo in plesom v angleškem jeziku. Spoznavali in 
nadgrajevali so že poznane angleške otroške pesmi ter 
jih skladno z besedilom zaplesali. Obenem so spoznavali 
osnovne glagole (hoditi, plesati, usesti se…) in jih vtkali v 
igre in ples. Otroci so ob plesu in igrah izredno uživali ter 
ob enem ponavljali in se učili novega besedišča. 

Tamara 
Milinčič 
Medven 

MRAVLJICE 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

1. sreda  

5x 

KNJIŽNA VZGOJA- SVET PRAVLJIC:  Otroci so spoznali 
različne zvrsti pravljic, odkrivali sporočila pravljic, se jih 
učili samostojno pripovedovati. Izmišljali so si 
nadaljevanje pravljice, se igrali z besedami, iskali rime,… 
Pravljice so nam bile motivacija za različne oblike 
ustvarjanja. Preko pravljic  so se sproščali, zabavali,  
razvijali socialne odnose, govor, čustva in komunikacijske 
spretnosti. 

Martina 
Šporar 

KRTKI 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

3. sreda  
6x 

NTC SISTEM UČENJA: Otroci so se  preko NTC sistema 
učenja v različnih igrah (telesno-gibalne igre, igre za 
akomodacijo, igre s simboli, igre za spodbujanje 
ustvarjalnega mišljenja, glasbene dejavnosti) zabavali, 
zelo radi so sodelovali, bili so motivirani, zadovoljni, ves 
čas aktivni in ustvarjalni.  S pomočjo asociacij so novo 
znanje hitro osvajali ter ga niso pozabili.  Novo 
pridobljeno znanje so smiselno  povezovali z vsakdanjim 
življenjem in različnimi situacijami. 

Eva 
Semolič 

MURENČKI 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

1. sreda  

7x 

USTVARJAMO Z GLINO:  Otroci so spoznavali različne 
gline, različne  tehnike oblikovanja gline, orodja za glino  

Sabina MURENČKI 3. sreda  
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in poslikave izdelkov  z engobami - barvami za glino. 
Seznanjali so se s procesom oblikovanja in ustvarjanja z 
glino od »kepe zemlje« do žganega biskvita. 

Kaplar 2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 
3x 

ČAR LESA: Otroci so se seznanjali in spoznavali z lesom. 
Izdelovali so z lesenimi konstruktorji stolpe, gradove, 
hišic, lepili lesene ploščice in izdelovali hišice, izdelovali 
male lesene instrumente .. Otroci so se naučili veliko o 
pomenu lesa, zakaj ga uporabljamo in čemu vse je 
namenjen. Preko igre z lesom so razvijali socialne 
odnose, govor in fino motoriko.  

Katarina 
Orel 

MURENČKI 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

1. sreda  

5x 

IGRIVA MATEMATIKA:  otroci so ob matematičnih did. 
igrah, ki sem jih izdelala sama (Zelo lačna gosenica, 
Zelenjavni vrt; Sestavi vlak od 1-10, labirint, itd.) ter 
preko gibalnih iger (Veverica in želodki, Geometrijski liki, 
Drsaj k prijatelju, Potoček, Ura je ena, medved še spi, 
Mama, koliko je ura…) na igriv in zabaven način 
spoznavali barve, geometrijske like, vzorce, velikost, 
količino, šteli, se orientirali v prostoru, ter usvajali izraze 
za prostorska in časovna razmerja. Vzporedno so razvijali 
grobo in fino motoriko.  

Barbara 
Jakopin 

ZAJČKI 
2-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

3. sreda  

7X 

POJEM IN PLEŠEM:  
Ob spremljavi kitare so otroci prepevali znane pesmi. Ob 
tem so razvijali glasbene zmožnosti, mentalno in slušno 
pozornost, pomnjenje, bogatili besedni zaklad. Ob peti 
pesmi, smo besedilo pesmi gibalno ponazorili. Otroci so 
razvijali koordinacijo celega telesa, ravnotežje in 
orientacijo v prostoru. Ples in ustvarjalni gib ob 
ponazarjanju besedila pesmi sta otrokom ponudila za  
sprostitev duha, misli in telo. 

Ana Bukovec 
Krenn 

ZAJČKI 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

1. sreda  

7x 

EKO DELAVNICE:  
V letošnjem šolskem letu so otroci v Eko delavnicah 
spoznavali različne odpadne in  naravne materiale  in jih 
uporabili za igro in ustvarjanje. Ob tem so otroci 
spoznavali pomen ločevanja odpadkov in varovanja 
narave. Iskali so možnosti ponovne uporabe odpadkov in 
se učili prepoznavati vrste materialov in njihove 
lastnosti. 
Razvijali so pozitiven odnos do ekologije in pridobivali 
nove izkušnje in znanja.    

Lilijana 
Paradiž 

KRESNIČKE 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

3. sreda  

5x 

VESELA MATEMATIKA: 
Otroci v vseh starostnih skupinah so se na različne 
načine  srečevali z matematiko. Spoznavali so številke, 
velikosti, oblike, barve...  
Nove matematične izkušnje in znanja  so otroci 
uporabljali pri reševanju vsakdanjih problemov. Otroci so 
se z matematiko srečevali in jo uporabljali v igri na 
zabaven način.. 
Med dejavnostmi ki so bile izvede so otroci zelo dobro 
sodelovali. Posebej všeč jim je bila matematična igra za 
razvijanje številskih predstav. 

Aljaž Levičar KRESNIČKE 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

1. sreda  

4x 
( obveznosti-

drsanje, 
zimovanje, 

Praga, tabor, 
plavanje in 
letovanje in 

mali pohodnik)  

Lokacija 
Dolenjska 
cesta 

ČISTKO NARAVOSLOVEC:  
Pri navajanju otrok na okoljsko odgovornost in zdrav 
način življenja nam je v vrtcu pomagala lutka ČISTKO. 
Otroke je navajala  k ločevanju odpadkov v vrtcu ter 
spoštljivemu odnosu do narave. Sodelovali smo tudi pri 
drugih ekoloških dejavnostih: poslušanje pravljic z 
ekološko vsebino, zbiranje zamaškov, papirja, 
oblikovanje z odpadnim in naravnim materialom, petje 
Eko himne. 

Majda 
Podržaj 

SONČKI 
2-6(ZVEZDICE, 

SONČKI) 

1. četrtek 

6 x 

ČAROBNI SVET PRAVLJIC:  
Otroci so ob poslušanju zgodb, pravljic in deklamacij 
bogatili besedni zaklad ter ob gibalni zgodbi, dramskem 
izražanju in igri z asociacijami razvijali verbalne in 
neverbalne komunikacijske spretnosti v povezavi z 
mišljenjem. Z zamišljanjem pravljic ob vodeni vizualizaciji 
so razvijali svojo domišljijo.   

Daša Lampič SONČKI 
2-6(ZVEZDICE, 

SONČKI) 

3. četrtek 

6X 

S CICIDOJEM SE UČIM IN VESELIM:  Mojca ZVEZDICE 1. četrtek 
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S pomočjo Cicidoja smo obravnavali zanimive teme in si 
širili znanje o kulturi oz. estetski vzgoji, socialnem 
učenju, družbi in naravoslovju. Spoznavali smo sebe, svet 
okoli nas in razvijali radovednost, samostojnost in 
sposobnost reševanja problemov ter si ob tem bogatili 
besedni zaklad in pridobivali izkušnje za življenje. Ob 
učenju in druženju smo se tudi zabavali. 
Nekaj zanimivih tem: Nakupovanje, Moj vrtec,  Svetloba, 
To zmorem tudi sam, za mlajše pa igrive naloge s 
Kukujem in Mimi.  

Kastelic 2-6(ZVEZDICE, 
SONČKI) 

6x 

ČUTNA IZKUŠNJA IN USTVARJALNI GIB:  
ustvarjalni gib, je otroku omogočal, da se je zavedal 
samega sebe, svojih gibalnih zmožnosti in se ob tem 
sprostil. Pozitivno je vplival na otrokov razvoj ter 
spodbujal izražanje naravnih oblik gibanja na dogajanje, 
ki ga je otrok s čutili (tip, sluh, vid) zaznal v sebi in okrog 
sebe. Tako smo otroku s spodbudami pomagali, da se je 
odprl in izrazil, česar z besedami ni mogel. Hkrati smo 
videli, kako dobro se je otrok zavedal čutil in kako si je 
določeno čutno izkušnjo interpretiral (zvoki in sredstva iz 
narave). 

Simona 
Milost 
Dežman 

ZVEZDICE 
2-6(ZVEZDICE, 

SONČKI) 

3. četrtek 

1x 

Z GLASBO SE IGRAMO: S petjem in igranjem na glasbila 
so otroci razvijali svoj posluh in spretnosti pri igranju na 
instrumente. Ob petju pesmic (Himna vrtca Galjevica, 
Bela lilija, Ob bistrem potoku je mlin, Eko himna,..), so se 
otroci veselili, zabavali in rajali. Pri zadnji izvedbi vrtiljaka 
pa smo z otroki zapeli Eko himno s pomočjo slikovnega 
zapisa pesmi po programu NTC. 

Karin 
Brodnik 

ZVEZDICE 
2-6(ZVEZDICE, 

SONČKI) 

3. četrtek 

5x 

Lokacija  
Pot k 
ribniku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIB ZA ZABAVO IN SPROSTITEV: 
Z dejavnostjo so otroci spoznavali svet in sebe.  
Dejavnost sem prilagajala starosti otrok, kot tudi, da je 
bila raznolika in ustvarjalna.  Z igrami in preprostimi 
tehnikami so si  otroci razvijali gibalne sposobnosti  in 
spretnosti, našli svojo umirjenost, sprostitev in 
kreativnost. Moje izkušnje s tovrstnimi dejavnostmi so 
pozitivne, saj  z dejavnostjo doprinašamo  h kvalitetnejši  
in pestrejši ponudbi programa ter  ustvarjamo boljše in 
povezovalne  medsebojne odnose z otroki tudi  iz drugih 
skupin. 

Tatjana 
Sušnik 

ŽABICE 
2-6  ( ŽABICE, 

RIBICE, RAČKE ) 

1. četrtek 

2x 

IGRAMO SE Z GLASBO: Glasba je del našega življenja, 
glasba izzove podobne občutke pri otrocih, ne glede na 
narodnost, jezik, starost … Zato sem otroke skozi različne 
dejavnosti »popeljala« v svet glasbe. Tako so otroci 
prisluhnili glasbeno-didaktični igri, kjer so pesem izrazili z 
gibi, igrali so na lastna glasbila z rokami (ploskanje, 
tleskanje, trkanje …), z nogami (topotanje drsenje …) in 
govorili (tleskanje z jezikom, brbranje, sikanje …), 
spoznali so različne glasbeno – rajalne igre ter se 
seznanili s klasično glasbo, poskušali so tudi zaigrati 
različne ritme in tone z boomwhockersi in instrumenti iz 
naše glasbene skrinje. 

Tina Dragić ŽABICE 
2-6  ( ŽABICE, 

RIBICE, RAČKE ) 

3. četrtek 

7x 

KO PRAVLJICE OŽIVIJO: Zgodbe sem glede na starost 
skrajšala in priredila, tako da je zanimanje ostalo do 
konca. Otrokom so bile pravljice zanimive, največje 
zanimanje so pokazali nad pravljico Živali pri babici zimi, 
zato ker so v njej nastopale živali, ki so jim dobro 
poznane. Po koncu pravljic  sem otrokom dala različne 
dejavnosti za zaključek (npr. riše po knjigi, odčitava 
diagram dolžine pravljice, šteje različne predmete v 
knjigi …). Otroci so doživljali ugodje ob poslušanju 
različnih zvrsti. Radi so sodelovali pri dejavnostih po 
branju pravljice in posebej uživali pri reševanju ugank.  

Karmen 
Kogoj 

RIBICE 
2-6  ( ŽABICE, 

RIBICE, RAČKE ) 
 

1. četrtek 

7x 
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V letu 2018 (oz. šolsko leto 2017/18) smo sodelovali na razpisu Mestne občine Ljubljana za sofinanciranje 
obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL. Prijavili smo tri dejavnosti (Ljubljana-
mesto umetnosti: Ljubljana moje mesto, Zelena Ljubljana: Za lepšo Ljubljano in Jaz-ti-mi). Mestna občina je 
odobrila financiranje vseh treh dejavnosti  v skupni vrednosti 3.250,00 EUR letno. V prihodnjem letu pa 
bodo obogatitvene dejavnosti zajete že v pogodbi o financiranju. 
 
Obogatitveni programi, kot nadstandardne dejavnosti: dejavnosti, ki jih vodijo strokovni delavci vrtca v 
sodelovanju z zunanjimi institucijami, namenjene 5-6 letnim otrokom in so v celoti ali delno krite iz sredstev 
MOL-a. Porazdelitev oz. namen nadstandarda MOL za pokrivanje stroškov programa obravnava in sprejme 
Svet staršev in nato Svet zavoda na septembrski seji. 
Tudi v šolskem letu 2017/2018 in 2018/2019 je MOL financirala nadstandardni program za otroke zadnje 
leto pred vstopom v šolo v višini 75,00 EUR/ otroka. V šol. l. 2017/18 in letu 2018/19 je v Vrtcu Galjevica 30 
EUR/ otroka namenjenih za izvedbo celoletne integracije angleškega jezika v oddelke, 15 EUR/otroka za 
program plavanja (dodatne stroške v znesku 15 EUR v letu 2017/18 kot tudi v letu 2018/19 krije Sklad vrtca) 
in 30 EUR/ otroka za namen vrtca v naravi. Integracija angleškega jezika v oddelkih 3-5 se krije iz projektov 
in je za starše brezplačna, prav tako Športne urice za vse oddelek 3-6 letnikov. 
 
Tridnevni vrtec v naravi je po vsebini dogajanj zelo kakovosten, pozitivno so strokovne delavke ocenile 
nastanitev in ponudbo na izbranih turističnih kmetijah.  
 
Vrtec v naravi: v šol. letu 2017/2018 so vključeni vsi oddelki 4-6 

Enota Izvajalec Starost otrok Število otrok Lokacija 

Orlova Planet otrok 4-5 37 Zgornji Zavratnik nad Lučami 

Orlova, Dolenjka Planet otrok 4-6 43 Dom Emavs, Zgornje Gorje 

Orlova, Ribnik Planet otrok 4-6 38 Dom Emavs, Zgornje Gorje 

Galjevica Planet otrok 4-5 46 Dom Emavs, Zgornje Gorje 

Galjevica  Planet otrok 5-6 45 Zgornji Zavratnik nad Lučami 

 

Dejavnost Izvajalec Starost otrok Trajanje 
Vrtec v naravi – kmetija  Strokovni delavci v sodelovanju z 

zunanjo institucijo 
4-6 let 3 dni 

Integracija angleškega 
jezika 

Strokovni delavci v sodelovanju  
zunanjo institucijo 

3-6 let oktober-maj 
1 x tedensko 

Prvi gledališki abonma CD Cankarjev dom v sodelovanju s SD 4-6 let 2 predstavi/oddelek 

Mini baletni abonma Konservatorij za glasbo in balet v 
sodelovanju s SD  

2-4 let  2 predstavi oz. 1 
predstava/ oddelek 

Športno-gibalne urice za 
otroke 

Strokovni delavci v sodelovanju s 
SD Novinar 

3-6 let 
2-4 leta 

1 x ted. (okt-maj) 
1 x ted. (jan-apr) 

Plavanje  Strokovni delavci v sodelovanju z 
zunanjo institucijo - FŠ 

5-6 let 5 x v maju 
21.-29.5.2018 

Zimovanje s šolo smučanja 
- Pokljuka 

Strokovni delavci v sodelovanju z 
zunanjo institucijo – Planet otrok 

4-6 let 5 dni v januarju 
(15. – 19 . 1. 2018) 

Letovanje - Umag Strokovni delavci v sodelovanju z 4-6 let 5 dni v juniju 

GIBALNO-RAJALNE IGRE:  Otroci v vseh starostnih skupin 
so bili vključeni v dejavnost. Vsi so izvajali enako 
dejavnost prilagojeno svoji starosti. Preko gibanja, 
enostavnih koreografij in prepevanja smo spoznali 
različne  gibalne in rajalne igre. Otroci so aktivno 
sodelovali in se pri tem tudi zabavali. 

Miha Mrak RAČKE 
2-6  ( ŽABICE, 

RIBICE, RAČKE ) 

3. četrtek 

5x 

MATEMATIKA JE ZABAVNA 
Otroci so preko različnih matematičnih iger spoznavali, 
prepoznavali in poimenovali različne barve, oblike in 
števila. Razvijali so logično mišljenje in pridobivali nova 
znanja. Matematične naloge so reševali na sproščen in 
zabaven način. 

Andreja 
Hodak Jošt 

RAČKE 
2-6  ( ŽABICE, 

RIBICE, RAČKE ) 

1. četrtek 

7x 
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zunanjo institucijo - ZLRO (4.- 8. 6. 2018) 

Drsanje Strokovni delavci v sodelovanju z 
zunanjo institucijo – Lucky Luka 

5-6 let 5 x v oktobru 
12.-19.10.2018 

 
Obogatitvene dejavnosti izven vrtca, ki jih starši doplačajo oziroma nekatere v celoti plačajo. Vodijo jih 
strokovni delavci vrtca  skupno z zunanjimi izvajalci. V tabeli navedene dejavnosti omogočamo otrokom na 
vseh štirih enotah/lokacijah vrtca od 3. leta starosti dalje, nekatere pa po strokovnem dogovoru in soglasju 
staršev le od 5.-6. leta starosti. 
Dejavnost Izvajalec 

Lutkovne predstave in glasbeno-
gledališke predstave za otroke 

Lutkovno gledališče Ljubljana, 
Cankarjev dom, Ljubljana 

Obisk galerij, muzejev  strokovne delavke  v sodelovanju z zunanjo institucijo 

Hiša umetnosti  strokovne sodelavke  v sodelovanju z zunanjo institucijo 

Hiša eksperimentov strokovne delavke  v sodelovanju z zunanjo institucijo 

Vrtec v naravi strokovne delavke  v sodelovanju z zunanjo institucijo 

Letovanje:  Umag (5 dni) strokovne delavke  v sodelovanju z zunanjo institucijo 

Izleti strokovne delavke 

Voden ogled  ZOO Ljubljana strokovne sodelavke v sodelovanju z zunanjo institucijo 

Filmski in gledališki festivali zunanje institucije 

Sejem Narava zdravje zunanja institucija 

 
Obogatitvene dejavnosti v sodelovanju z zunanjimi izvajalci , ki jih Izvajajo strokovne delavke vrtca. 
Potekajo v okviru programa vrtca in so za starše brezplačne. V šolskem  letu 2017/2018 smo organizirali: 

Enota 
/lokacija 
 
 

Dejavnost Izvajalec Pogostost 
izvajanja 

Starost 
otrok 

Število 
otrok 

 
Enota 
Galjevica 

Festival Bobri MOL – odd. za kulturo 
(4 oddelki) 

jan. – feb. 4-6 90 

Kros MOL odd. za šport 
/interno 

1 x letno 1-6 184 

Pohod po PST 
 
 

MOL-odd. za šport 
 

1 x letno 
 

3-6 
 

128 

Glasbena  šola 
Rakovnik 

Glasbena šola Rakovnik 1x letno 4-6 90 

Teden otroka ZPM (vsi oddelki) oktober 1-6 184 

Pravljične minute/urice 
s knjižničarko Katjo 
knjižničarko Katjo 

Knjižnica Prežihov Voranc 
 

1x letno 1-3/ 
3-6 

56/ 
128 

Mini baletni abonma Konservatorij za glasbo in 
balet Ljubljana* 

2 x letno 
 

2-4 
 

66 

Prvi glasbeno- 
gledališki abonma 

Cankarjev dom * 2 x letno 4-6 90 

Športno-gibalne urice SD NOVINAR  1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 128 

Integracija angleškega 
jezika 

Živa Krapež Jeraj  1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 128 

Jezikovne igrarije – 
improliga za najmlajše 

Nika Kovač 1 x tedensko 
oktober - maj 

5-6 44 

 Otroški pevski zbor Mateja Viršek 1 x tedensko 
oktober - maj 

4-6 do 20 

Planinski krožek – mali 
pohodnik 

Mina Pišljar 1 x mesečno,  
3 x pohod 

5-6 do 15 
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Umetnost – škratek Gal Narodna galerija*  1 x letno 4-6 90 

Enota 
Jurček 

Kros MOL odd. za šport 
/interno 

1 x letno 1-2 42 

Pravljične minute/urice 
s knjižničarko Katjo 

Knjižnica Prežihov Voranc 
 

1x letno 1-2 42 

 
Enota 
Orlova 

Pravljične minute/urice 
s knjižničarko Katjo 

Knjižnica Prežihov Voranc 1 x letno 1-3/ 
3-6 

28/ 
131 

Kros MOL oddelek za šport 1 x letno 4-6 93 

Glasbena šola 
Rakovnik 

Glasbena šola Rakovnik 1 x letno 4-6 93 

Pohod po PST MOL-oddelek za šport 
(5 oddelkov) 

1 x letno 3-6 131 

Festival Bobri MOL – odd. za kulturo 
(3 oddelki) 

jan. – feb. 4-6 93 

Teden otroka ZPM (vsi oddelki) oktober 1-6 159 

Mini baletni abonma Konservatorij za glasbo in 
balet Ljubljana* 

2 x letno 
 

2-4 
 

52 

Prvi glasbeno – 
gledališki abonma 

Cankarjev dom * 2 x letno 4-6 93 

Športno-gibalne urice SD NOVINAR  1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 131 

Integracija angleškega 
jezika 

Živa Krapež Jeraj   1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 131 

 Otroški pevski zbor Pia Kuk 1 x tedensko 
januar - maj 

4-6 do 20 

Planinski krožek – mali 
pohodnik 

Aljaž Levičar 1 x mesečno,  
3 x pohod 

5-6 do 15 

 Umetnost - škratek Gal Narodna galerija*  1 x letno 4-6 93 

 
Lokacija 
Pot k 
ribniku 

Teden otroka ZPM (vsi oddelki) oktober 2-6 48 

Festival Bobri MOL – odd. za kulturo 
(1 oddelek) 

jan. – feb 4-6 20 

Kros MOL-oddelek za šport 
(1 oddelek) 

1 x letno 4-6 20 

Pohod po PST MOL-oddelek za šport 
(2 oddelka) 

1 x letno 3-6 39 

Pravljične minute/ 
urice s knjižničarko 
Katjo 

Knjižnica Prežihov Voranc 
((2 oddelka) 

1 x letno 2-4 
4-6 

28/ 
20 

Glasbeno dopoldne Glasbena šola Rakovnik 1 x letno 3-6 39 

Mini baletni abonma Konservatorij za glasbo in 
balet Ljubljana* 

1x letno 2-4 28 

Prvi glasbeno-gledališki 
abonma 

Cankarjev dom* 1x letno 4-6 20 

Športno-gibalne urice SD NOVINAR  1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 39 

Integracija angleškega 
jezika 

Živa Krapež Jeraj   1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 39 
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  Planinski krožek – mali       
pohodnik 

Miha Mrak 1 x mesečno,  
3 x pohod 

5-6 do 15 

 Umetnost - škratek Gal Narodna galerija*  1 x letno 4-6 20 

 
Lokacija 
Dolenjska 
c. 

Cici vesela šola Mojca Kastelic, Simona 
Milost Dežman 

celo leto 4-6 16 

Zdrav zobek vsi strokovni delavci celo leto 2-6 28 

Kros MOL-oddelek za šport 1 x letno 4-6 16 

Pohod po PST MOL-oddelek za šport 1 x letno 2-6 28 

Miniolimpijada Športna zveza Slovenije 1 x letno 4-6 16 

Festival Bobri MOL – odd. za kulturo Jan - feb 2-6 28 

Glasbena šola 
Rakovnik 

Glasbena šola Rakovnik 1x letno 2-6 28 

Prvi glasbeno – 
gledališki abonma 

Cankarjev dom* 1x letno 4-6 16 

Mini baletni abonma Konservatorij za glasbo in 
balet Ljubljana* 

1x letno 2-4 12 

Športno-gibalne urice SD NOVINAR  1 x tedensko  
oktober – maj 
Januar - maj 

 
4-6 
2-4 

 
16 
12 

Integracija angleškega 
jezika 

Živa Krapež Jeraj   1 x tedensko  
oktober - maj 

4-6 16 

Teden otroka ZPM oktober 2-6 28 

Pravljične minute/ 
urice s knjižničarko 
Katjo 

Knjižnica Prežihov Voranc 
(1 oddelek) 

1 x letno 2-4 12/ 
16 

 Umetnost - škratek Gal Narodna galerija*  1 x letno 4-6 16 

*Abonma – baletni, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana * (3,5 EUR/predstavo) oz. iz sredstev Sklada vrtca. 
*Abonma – gledališki, Cankarjev dom * (12 EUR/3 obroki) oz. iz sredstev Sklada vrtca. 
*Obisk delavnice – umetnost, Narodna galerija (1,3 EUR) oz. iz sredstev Sklada vrtca. 

 

V šolskem letu 2018/2019 organiziramo: 
Enota 
/lokacija 

Dejavnost Izvajalec Pogostost 
izvajanja 

Starost 
otrok 

Število 
otrok 

 
Enota 
Galjevica 

Festival Bobri MOL – odd. za kulturo 
(4 oddelki) 

jan. – feb. 4-6 89 

Kros MOL odd. za šport 
/interno 

1 x letno 1-6 183 

Pohod po PST 
 
 

MOL-odd. za šport 
 

1 x letno 
 

3-6 
 

127 

Glasbena  šola 
Rakovnik 

Glasbena šola Rakovnik 1x letno 4-6 89 

Teden otroka ZPM (vsi oddelki) oktober 1-6 183 

Pravljične minute/urice 
s knjižničarko 
Anamarijo 
knjižničarko Katjo 

Knjižnica Prežihov Voranc 
 

1x letno 1-3/ 
3-6 

56/ 
127 

Mini baletni abonma Konservatorij za glasbo in 
balet Ljubljana* 

1-2 x letno 
 

2-4 
 

66 

Prvi glasbeno- 
gledališki abonma 

Cankarjev dom * 2 x letno 4-6 89 

Športno-gibalne urice SD NOVINAR  1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 127 

Integracija angleškega 
jezika 

Živa Krapež Jeraj  1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 127 
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Jezikovne igrarije – 
improliga za najmlajše 

Nika Kovač 1 x tedensko 
oktober - maj 

5-6 47 

 Otroški pevski zbor Mateja Viršek 1 x tedensko 
oktober - maj 

4-6 do 20 

Otroška folklorna 
skupina 

Andreja Košir 2 x mesečno 
oktober-maj 

5-6 do 14 

Planinski krožek – mali 
pohodnik 

Mina Pišljar, Aljaž Levičar 1 x mesečno,  
3 x pohod 

5-6 do 15 

Umetnost – škratek Gal Narodna galerija*  1 x letno 4-6 89 

Enota 
Jurček 

Kros MOL odd. za šport 
/interno 

1 x letno 1-3 42 

Teden otroka ZPM (vsi oddelki) oktober 1-3 42 

Pravljične minute/urice 
s knjižničarko 
Anamarijo 

Knjižnica Prežihov Voranc 
 

1x letno 1-3 42 

 Mini baletni abonma Konservatorij za glasbo in 
balet Ljubljana* 

2 x letno 
 

2-3 
 

14 

 
Enota 
Orlova 

Pravljične minute/urice 
s knjižničarko 
Anamarijo 

Knjižnica Prežihov Voranc 1 x letno 1-3/ 
3-6 

42/ 
110 

Kros MOL oddelek za šport 1 x letno 4-6 91 

Glasbena šola 
Rakovnik 

Glasbena šola Rakovnik 1 x letno 4-6  91 

Pohod po PST MOL-oddelek za šport 
(5 oddelkov) 

1 x letno 3-6 110 

Festival Bobri MOL – odd. za kulturo 
(3 oddelki) 

jan. – feb. 4-6 91 

Teden otroka ZPM (vsi oddelki) oktober 1-6 152 

Mini baletni abonma Konservatorij za glasbo in 
balet Ljubljana* 

2 x letno 
 

2-4 
 

33 

Prvi glasbeno – 
gledališki abonma 

Cankarjev dom * 2 x letno 4-6 91 

Športno-gibalne urice SD NOVINAR  1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 110 

Integracija angleškega 
jezika 

Živa Krapež Jeraj   1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 110 

 Otroški pevski zbor Pia Kuk 1 x tedensko 
oktober - maj 

5-6 do 20 

Planinski krožek – mali 
pohodnik 

Samuel Kranjc, Monika 
Bučevec 

1 x mesečno,  
3 x pohod 

5-6 do 15 

 Umetnost - škratek Gal Narodna galerija*  1 x letno 4-6 91 

 
Lokacija 
Pot k 
ribniku 

Teden otroka ZPM (vsi oddelki) oktober 2-6 48 

Festival Bobri MOL – odd. za kulturo 
(1 oddelek) 

jan. – feb 4-6 20 

Kros MOL-oddelek za šport 
(1 oddelek) 

1 x letno 4-6 20 

Pohod po PST MOL-oddelek za šport 
(2 oddelka) 

1 x letno 3-6 39 

Pravljične minute/ 
urice s knjižničarko 
Anamarijo 

Knjižnica Prežihov Voranc 
((2 oddelka) 

1 x letno 2-4 
4-6 

28/ 
20 

Glasbeno dopoldne Glasbena šola Rakovnik 1 x letno 3-6 39 

Mini baletni abonma Konservatorij za glasbo in 
balet Ljubljana* 

1x letno 2-4 28 



 

Letno poročilo Vrtca Galjevica za leto 2018 

 

33 

Prvi glasbeno-gledališki 
abonma 

Cankarjev dom* 1x letno 4-6 20 

Športno-gibalne urice SD NOVINAR  1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 39 

Integracija angleškega 
jezika 

Živa Krapež Jeraj   1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 39 

  Planinski krožek – mali       
pohodnik 

Miha Mrak  1 x mesečno,  
 3 x pohod 

5-6 do 15 

  Umetnost - škratek Gal Narodna galerija*  1 x letno 4-6   20 

 
Lokacija 
Dolenjska 
c. 

Cici vesela šola Simona Milost Dežman celo leto 4-6 16 

Zdrav zobek vse strokovne delavke celo leto 3-6 28 

Kros MOL-oddelek za šport 1 x letno 4-6 16 

Pohod po PST MOL-oddelek za šport 1 x letno 3-6 28 

Miniolimpijada Športna zveza Slovenije 1 x letno 4-6 16 

Festival Bobri MOL – odd. za kulturo Jan - feb 4-6 16 

Glasbena šola 
Rakovnik 

Glasbena šola Rakovnik 1x letno 3-6 28 

Prvi glasbeno – 
gledališki abonma 

Cankarjev dom* 2 x letno 4-6 16 

Mini baletni abonma Konservatorij za glasbo in 
balet Ljubljana* 

1-2 x letno 3-4 12 

Športno-gibalne urice SD NOVINAR  1 x tedensko  
oktober – maj 
 

3-6 
 

28 
 
 Integracija angleškega 

jezika 
Živa Krapež Jeraj   1 x tedensko  

oktober - maj 
3-6 28 

Teden otroka ZPM oktober 3-6 28 

Pravljične minute/ 
urice s knjižničarko 
Anamarijo Katjo 

Knjižnica Prežihov Voranc 
(1 oddelek) 

1 x letno 3-4 28 

 Umetnost - škratek Gal Narodna galerija*  1 x letno 4-6  16 
*Abonma – baletni, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana * (3,5 EUR/predstavo) oz. iz sredstev Sklada vrtca. 
*Abonma – gledališki, Cankarjev dom * (12 EUR/3 obroki) oz. iz sredstev Sklada vrtca. 
*Obisk delavnice – umetnost, Narodna galerija (1,3 EUR) oz. iz sredstev Sklada vrtca. 

 
PROJEKTNO DELO 

 
Predstavljamo pregled projektov, ki so potekali v letu 2018 . 

 

MEDNARODNI PROJEKTI 
 

POROČILO PROJEKTA EKO VRTEC  

Koordinatorka na ravni vrtca: Vesna Podboj Panič 
 
Koordinatorji na ravni enot, lokacij: Barbara Jakopin, Mateja Funkl, Miha Mrak, Mojca Kastelic 
V krovni projekt vrtca so bili vključeni vsi oddelki vseh 4 hiš vrtca.  
 
V našem vrtcu svet naravoslovja temelji na učnem procesu svobodnega in ustvarjalnega spoznavanja 
narave. Narava je zaklad, ki nas bogati, spodbuja nas, da ji prisluhnemo, jo opazujemo in raziskujemo. Tega 
se še kako zavedamo, zato otroke že zgodaj uvajamo v svet naravoslovja. Pestrost naravnega okolja v naši 
bližnji okolici nas kar vabi k odkrivanju in raziskovanju, pa naj si bo to Golovec, Barje, Botanični vrt ali pa 
preprosta luža, ki nastane ob deževju. Preko celega leta smo veliko dejavnosti realizirali na prostem 
''učilnica v naravi'' in tako dosegli različne cilje na različnih  kurikularnih področjih. Veliko smo se ukvarjali 
tudi z okoljsko problematiko in s skrbjo za zdravo in čisto okolje, saj bomo le s primernim pristopom in 
varovanjem naravnega okolja lahko še dolgo občudovali lepote narave.  
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Projekt Eko Vrtec je bil razdeljen  v: 
- Projekt Zgodnje naravoslovje: Od semena, zelenjave, sadja do gibanja  in zdravja za zdravo srce. 
- Tri obvezne tematske sklope: Voda, Energija, Odpadki -  Krožno gospodarstvo. 
- Sodelovanje v drugih projektih: Eko branje za eko življenje, Eko paket, Likovno ustvarjanje.  

 
DOSEŽENI CILJI IZ  PROJEKTA ZGODNJE NARAVOSLOVJE – Od semena, zelenjave, sadja do gibanja  in    
zdravja za zdravo srce: 

 Pridobivanje temeljnega naravoslovnega znanja za vseživljenjski trajnostni razvoj. 

 Razvijanje naklonjenega, odgovornega in spoštljivega odnosa do žive in nežive narave. 

 Spoznavanje in odkrivanje osnovnih naravnih zakonitosti življenja in zaznavanje sprememb v naravi 
glede na letni čas. 

 Doživljanje in zaznavanje narave  z vsemi čutili. 

 Bivanje na prostem v vseh vremenskih razmerah (sonce, dež, sneg) in ustrezno zavarovanje ob 
trenutnih vremenskih razmerah in pojavih (ob sončni pripeki poiščemo senco, ob dežju poiščemo 
zavetje, odpremo dežnik, se ustrezno obujemo in oblečemo…). 

 Razvijanje zdravega načina življenja v zdravem okolju, s poudarkom na psihofizičnem zdravju. 
 
REALIZIRANE DEJAVNOSTI IZ PROJEKTA ZGODNJE NARAVOSLOVJE – Od semena, zelenjave, sadja do     
gibanja in zdravja za zdravo srce:  

 Od semena, zelenjave, sadja – ZELENJAVA , SADJE (zelenjavni vrt: sejanje, sajenje, urejanje in skrb 
za zelenjavne gredice; priprava sadnih in zelenjavnih obrokov: sadni in zelenjavni sokovi, sadna 
solata, zelenjavni krožnik…; obisk trgovine s sadjem in zelenjavo ter EKO trgovine); ZELIŠČA IN 
DIŠAVNICE (zeliščni vrt: urejanje in skrb za gredice z zdravilnimi zelišči in dišavnicami; uporaba: 
kuhanje čajev, zeliščni napitki, zeliščni namazi, bezgov sirup, sirup iz smrekovih vršičkov, sivkina sol); 
OD ZRNA DO KRUHA (spoznavanje različnih žit, pridobivanje moke, peka kruha in piškotov); ČEBELA 
(vloga čebele v naravi, čebelarjenje, čebelji produkti). 

 Do gibanja in zdravja za zdravo srce – GIBALNE DEJAVNOSTI ( igre in gibanje na prostem in v 
vsakem vremenu, sprehodi, pohodi, kros, kolesarjenje, rolanje, tečaji plavanja, drsanja in 
smučanja, Športno-gibalne urice, Športni program Mali sonček); SKRB ZA ZDRAVJE (zdrava 
prehrana: spoznavanje različnih vrst zdrave prehrane, pitje zadostne količine vode; skrb za osebno 
higieno v različnih okoljih; skrb za psihofizično zdravje: sprostitvene igre, senzorne škatle, 
potovanje v tišino, zgodbe vizualizacije…). 

 
DOSEŽENI CILJI IZ  TEMATSKEGA SKLOPA  – Voda, Energija: 

 Varčevanje z vodo in energijo. 

 Izvajanje naravoslovnih poskusov z vodo in energijo. 

 Spoznavanje lastnosti vode in vodnih biotopov. 

 Maksimalno izkoriščanje naravne svetlobe. 
 
REALIZIRANE DEJAVNOSTI IZ TEMATSKEGA SKLOPA – Voda, Energija:  

 Naravoslovni poskusi z vodo in energijo (mešanje tekočin, milni mehurčki, agregatna stanja vode, 
čiščenje vode, potovanje elektrike – tokokrog, prevodniki, električni kviz…). 

 Sodelovanje s študenti PEF Ljubljana v izvajanju naravoslovnih poskusov z vodo. 

 Opazovanje vodnih virov v oklici vrtca, spoznavanje kroženja vode in vodnih biotopov. 

 Življenje v in ob vodi - rastline in živali. 

 Izvedba delavnice umivanja rok z muckom Poldijem. 

 IKT (Modri Jan, interaktivne vsebine, didaktične naloge). 

 Spoznavanje naprav, ki delujejo na električno energijo. 
 
DOSEŽENI CILJI IZ  TEMATSKEGA SKLOPA B – Odpadki -  Krožno gospodarstvo: 

 Zbiranje, ločevanje in recikliranje odpadkov.  

 Aktivno sodelovanje v zbiralnih in humanitarnih akcijah. 

 Spodbujanje odgovornega ravnanja z odpadki, s poudarkom na preprečevanju nastajanja odpadkov 
in ponovni uporabi odpadnih surovin. 
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 Spremljanje urejenosti ekoloških otokov. 
 
REALIZIRANE DEJAVNOSTI IZ TEMATSKEGA SKLOPA – Odpadki -  Krožno gospodarstvo: 
Ločevanje in razvrščanje odpadkov, ponovna uporaba, recikliranje, ekološki otoki, Čistkov dan (maskota 
lokacije Dolenjska c.). 

 Ustvarjalne delavnice na nivoju oddelkov in s starši (izdelava športnih in navijaških rekvizitov, 
didaktičnih iger, eko igrač, lutk, glasbil, maket, recikliranje papirja, zimske in pomladne 
dekoracije…). 

 Zbiranje PVC zamaškov, kartuš, tonerjev, starega papirja, KEMS embalaže, zbiranje rabljenih 
otroških oblačil in priboljškov. 

 Eko sprehodi z opazovanjem dela delavcev, ki skrbijo za odvoz odpadkov, opazovanje črnih točk v 
okolici), spoznavanje poklicev povezanih z odpadki (smetar). 

 Sodelovanje na krovnem dogodku Eko dan, projekt Zeleni nahrbtnik in Ljubljana, Zelena prestolnica  
Evrope ter izvedba čistilne akcije Očistimo okolico vrtca. 

 
DOSEŽENI CILJI: 

 Seznanjanje z ekološkimi problemi in ozaveščanje pomena ohranjanja čistega okolja preko eko 
vsebin. 

 Razvijanje predstav o nastajanju odpadkov iz KEMS in PET embalaže ter o ponovni predelavi in 
uporabi. 

 Likovno ustvarjanje z različnimi materiali in v različnih likovnih tehnikah. 
 
REALIZIRANE DEJAVNOSTI: 

 Prebiranje literature z ekološko vsebino, obiski knjižnice in izposoja literature z ekološko tematiko, 
potovanje Eko bralnega nahrbtnika med družine otrok.  

 Zbiranje, razvrščanje, pravilno zlaganje, odlaganje in ustvarjanje iz KEMS embalaže.  

 Sodelovanje v Nagradnem natečaju "Ustvarjajte iz odpadne embalaže za mleko in sokove": izdelki in 
tehnika ustvarjanja in KEMS po lastnem izboru (risbe, skulpture, mozaiki, lutke…). 

 Sodelovanje v Likovnem natečaju za kreativne izdelke: GOZD – biotska raznovrstnost  (jesenska 
lepota gozda skozi risbo, gozdni plodovi, rastline in živali iz bližnjega gozda.... ). 

 
DRUGE REALIZIRANE AKTIVNOSTI: 

 Predstavitev Eko projekta na dogodku Četrtne skupnosti Rudnik (sept. 2018). 

 Sodelovanje s PEF Ljubljana, ČZS, OŠ Oskar Kovačič. 

 Sodelovanje z MEDEX v nagradnem natečaju »Bodi eko, ohrani čebelo in smreko« (dec. 2018). 

 Sodelovanje z lokalnimi čebelarji: obisk čebelarja; pokušina medu; spoznavanje in opazovanje 
kranjske sivke v naravnem okolju. 

 Sodelovanje z BIC Ljubljana, Ižanska c.: peka in pokušina pekovskih izdelkov. 

 Sodelovanje s podjetjem VO-KA, obisk predstavnikov Vodovod-Kanalizacija Ljubljana v vrtcu, 
delavnice na temo voda, obisk maskote. 

 Sodelovanje na ETM: Teden brez avtomobilov; spretnostna vožnja s kolesi; ustvarjalne delavnice. 

 Izvedba EKO DNEVA (april 2018). 

 Sodelovanje v akciji Za lepšo Ljubljano: čistilna akcija. 

 Objava eko utrinkov na spletni strani vrtca Galjevica. 

 Predstavitev eko dejavnosti v mapah oddelkov, na roditeljskih sestankih, v eko kotičkih. 

 Udeležba otrok na taborih na eko kmetijah. 

 

POROČILO PROJEKTA UNESCO VRTEC 
 

 

 

 

Koordinatorka na ravni vrtca: Mateja Funkl 
 
V letu 2017/2018 smo drugo leto vključeni v Unesco ASP mrežo. Ocenjujemo, da smo bili pri tem zelo 
aktivni, uspešni.  Z aktivnim izvajanjem dejavnosti smo sodelovali  v različnih  nacionalnih  in mednarodnih 
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projektih znotraj Unesco mreže ASP.  V letošnjem šolskem letu smo bili tudi mi izvajalci Unesco projekta-
Unescove igre brez meja. Projekt smo uspešno zaključili. Veliko pozornost smo posvetili klimatskim 
spremembam, ekološkim problemom, poudarjali smo vzgojo za mir in nenasilje, mirno in strpno reševali 
konfliktne situacije, spoštovali otrokove pravice, sodelovanje, solidarnost,  opozarjali na zagotavljanje 
boljših pogojev za zdravo življenje, uravnoteženo smo razvijali vse štiri Delorsove  stebre izobraževanja za 
21.stoletje. Z dejavnostmi, ki smo jih realizirali smo krepili medkulturno –sodelovalno učenje, medsebojno 
razumevanje, spodbujali smo socialno pravičnost, poglabljali smo znanje in spoštovanje drugih kultur, 
krepili smo vzgojo za demokracijo, kritično razmišljanje ter spodbujali možnost vseživljenjskega učenja za 
vsakogar.   
 
Dejavnosti, ki smo jih realizirali: 

1. Sodelovali smo v mednarodnih in nacionalnih Unesco projektih: Menjaj branje in sanje, 
Otroštvo podaja roko modrosti, Od pšeničke do potičke, Moder stol-nekdo misli name, 
Drugačnost nas bogati, Vzgajamo zelišča; 

2. Izvedli smo nacionalni –mednarodni projekt: Unescove igre brez meja; 
3. Šolsko leto smo začeli s predstavitvijo odprtih učnih okolij Vrtca Galjevica na svetovnem 

kongresu OER-Unesco v Cankarjevem domu. 
4. Aktivno smo sodelovali s središčem ASP mreže- OŠ Ledina Ljubljana ter z nacionalnim 

koordinatorjem ASP Unesco mreže. 
5. V mesecu novembru smo pridobili certifikat »LGTB prijazno«. Certifikat so nam podelili v 

Mestni hiši v Ljubljani in zagotavlja osveščenost do spoštovanja vseh temeljnih vrednot v 
kolektivu ter vključujoče okolje, ki ne dela razlik med osebami različnih spolnih usmeritev. 

6. Ponosni smo tudi na pridobljeni certifikat Inštituta za varnostno kulturo-Varen vrtec,  kjer smo 
aktivno s praktičnimi primeri predstavili delovanje vrtca Galjevica na področju varnosti. 

7. Obeležili smo Unescove mednarodne dneve: Svetovni dan okolja, Mednarodni dan svetlobe, 
Svetovni dan voda, Mednarodni dan miru, Mednarodni dan strpnosti, Teden otroka, Svetovni 
dan boja proti revščini.  

8. Sodelovali smo na krajevnih prireditvah, izvedli smo prostovoljne, solidarnostne in humanitarne 
akcije in se povezovali z vrtci iz tujine. 

9. Objavljali smo Unesco utrinke na spletni strani vrtca Galjevica, v mapah oddelkov, objavljali 
utrinke in poročila koordinatorjem posameznih Unesco projektov. 

10. Unesco projekte in vsebine smo uspešno povezovali tudi z nekaterimi projekti našega vrtca 
Galjevica: Unicef-Punčka iz cunj, Turizem in vrtec, Korak k sončku, Eko šola, Zmagujemo z 
vrednotami, Korak k sončku, Erasmus +, eTwinning.  

 

POROČILO PROJEKTA UNICEF – vrtec v programih izobraževanja 
za razvoj 

 

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Andreja Košir 
 

Naslov podprojekta: PUNČKA IZ CUNJ 
V projekt  je so bile letos vključene 4 skupine: MEDVEDI, ZMAJI, JEŽI, KUŽKI. 
 
Cilj projekta je zbiranje sredstev za UNICEF- ov program cepljenja otrok proti šestim nalezljivim otroškim 
boleznim v državah v razvoju.  
Punčka iz cunj je igrača, ki je poznana v vseh kulturah sveta. V preteklosti je marsikomu v otroštvu delala 
družbo, danes pa predstavlja otroka iz države v razvoju, ki ga je potrebno cepiti in potrebuje našo pomoč. 
 
Naši cilji projekta: 

 Seznanjanje s problematiko ne cepljenosti otrok v svetu. 

 Seznanjanje z revščino v svetu in pri nas. 

 Seznanjanje otrok s pomenom šolanja in izobraževanja. 

 Spodbujati otroke k medsebojni pomoči, strpnosti in empatiji. 

 Spoznati organizacijo UNICEF in njeno poslanstvo. 

 Razvijati pozitivne medsebojne odnose. 
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  Spodbujati k spoštovanju pravic posameznika in skupine. 

 Seznanjati otroke z njihovimi pravicami in dolžnostmi. 

 Seznanjanje otrok z različnimi kulturami in tradicijami. 
 
KRATEK OPIS POTEKA PROJEKTA: 
Vsak oddelek je izdelal svojo punčko iz cunj. Pri izdelavi nam je pomagala g. Funkel, ki je za nas izdelala tudi 
punčko METKO-GALJO, ki smo jo poslali na UNICEF, kjer so jo prodali na licitaciji punčk iz cunj v mestni hiši 
Ljubljana. 
Ena skupina je punčko izdelovala s pomočjo družin otrok iz oddelka. Punčko so kasneje otroci poimenovali 
in oblekli ter  skupaj s svojimi družinami ustvarjali dodatke, oblačila, obutev, igre…ter tako  poskrbeli za njen 
izgled in jo skupaj z dnevnikom odnašali domov v družine in zapisovali utrinke. Druge punčke so potovale po 
družinah skupaj z dnevnikom. 
Ob zaključku projekta, ki še poteka bomo punčki podarili UNICEFU. 
 
DEJAVNOSTI, KI SO POTEKALE OB PROJEKTU: 

- Ogled filma na temo lakote in revščine v svetu. 
- Pogovori ob ogledovanju ikt gradiva. 
- Izdelovanje plakatov. 
- Izdelovanje punčk iz cunj. 
- Unicefova pisma in zgodbe z različno tematiko. 
- Pogovor ob knjigah, priročnikih in revijah. 
- Seznanjanje z različnimi kulturami po svetu. 
- Pogovor o moralnih vrednotah, predvsem pomoči, solidarnosti, spoštovanju. 
- Spoznavanje pesmi in plesov iz različnih koncev sveta. 
- Pogovor o  otrokovih pravicah in tudi dolžnostih. 
- Likovno ustvarjanje na temo punčka iz cunj in otroci sveta. 
- Sodelovanje na delavnici ob otvoritvi razstave punčk z dnevniki v knjigarni KONZORCIJ. 

 

POROČILO PROJEKTA EVROPSKI SONČNI DNEVI –  
SONČNI DAN GALJEVICA 

 

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Maja Berlic 
 
Namen projekta je pritegniti pozornost otrok in  zaposlenih v vrtcu za okolju prijazno sončno energijo.  
Z organizacijo dogodka, ki smo ga pripravili 25.5.2018, smo otrokom preko različnih delavnic prikazali 
možne načine uporabe sončne energije. 
Menimo, da je z ozaveščanjem otrok o uporabi sončne energije potrebno pričeti že v predšolskem obdobju. 
Otroci vsako leto pokažejo velik interes ob posamezni delavnici in tako je bilo tudi letos. 
 
Sončni dan na Galjevici smo v letošnjem letu izvedli na enoti Galjevica, kamor so prišli otroci iz lokacije 
dolenjska cesta, otroci iz lokacije Ribnik ter otroci oddelkov 2-6 let iz enote Orlova. Strokovni delavci 
oddelkov 1-2 leti iz enote Jurček in enote Orlova, so za otroke prav tako pripravili delavnice, ki so se 
nanašale na uporabno vrednost sonca, vendar so se le te izvajale v omejenem obsegu in v matičnih hišah.  
Otroci so se udeležili tematskih delavnic, ki so bile prilagojene starostni skupini otrok: 

- Lupa in papir 
- Sončna ura 
- Sence  
- Lovljenje zajčka 
- Solarne celice 
- Voda in čopič 
- Risanje z ledom. 

S pomočjo risanja senc in sončne ure  so spremljali pot sonca, z lupo in papirjem pa moč sonca. Otroci so 
opazovali taljenje ledenih lističev ob risanju na papir,  s čopiči in vodo so barvali tla, delali odtise rok in nog 
ter opazovali kako sonce suši njihove umetnije. 
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Vse   tematske delavnice je sočasno vodilo več strokovnih delavcev, tako da je bil vsak oddelek otrok ob 
določeni uri pri eni delavnici, ki jo je vodil eden izmen strokovnih delavcev. 
 

POROČILO PROJEKTA ETIKA IN VREDNOTE 

 

Koordinatorka na ravni vrtca: Vesna Podboj Panič 
 
V projektu Etika in vrednote sodelujemo že četrto šolsko leto. V projektu je sodelovalo 26 oddelkov zavoda. 
Vsebine in cilji projekta so bili kot prednostni cilji vključeni v akcijski načrt izboljšav zavoda in vseh oddelkov. 
 
Do sedaj smo realizirali že vseh deset domen. V letošnjem letu smo bolj poglobljeno obdelali domene skrb 
za sočloveka; življenje, narava, zdravje in kultura. 
Ob predstavitvi posamezne domene smo se varuhi srečali v kongresnem centru Brdo. Za vsako domeno 
smo varuhinje prejele izpopolnjene priročnike, ki smo jih v elektronski obliki posredovale vsem strokovnim 
delavcem zavoda.   
S pomočjo teh smo dopolnile nabor dejavnosti, ki smo jih v preteklih letih oblikovali na strokovnih aktivih. 
Na nivoju oddelka so strokovni delavci posredovane dopolnjene vsebine vključevali v akcijske načrte 
oddelka in konkretne dejavnosti. 
     

POROČILO PROJEKTov ERASMUS+   

Koordinatorka na ravni vrtca: Barbara Novinec, Živa Krapež Jeraj 
 
V 7 mednarodnih projektih so vključeni vsi oddelki 3-6 letnih otrok ter strokovni delavci. Skupno je v 
šolskem letu 2018 na strokovna izobraževanja in projektne sestanke odšlo 34 strokovnih delavcev, 
odpotovali smo v 7 različnih ustanov (v 5 državah), spoznali italijanski, finski, norveški, češki ter španski 
šolski sistem, posebnosti Montessori ter gozdne pedagogike ter predstavili naš vrtec v različnih vrtcih in 
šolah po Evropi.  
 
Novi projekti v letu 2018: 
Smart child plus 
Smart Child+ (Bistra glavica +) je projekt v programu Erasmus + , ključni ukrep drugega strateškega 
partnerstva med zgolj šolami. Je triletni projekt, ki združuje 4 partnerske organizacije iz treh držav 
(Slovenija, Češka, Italija), glavni namen pa je izmenjava dobrih praks na področju celostnega razvoja otroka 
v predšolskem obdobju. Koordinator projekta je Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, ki sodeluje z enoto 
vrtca, ostali partnerji pa smo Vrtec Galjevica, Montessori Vrtec Andilek iz Prage in vrtec Al. Gatto iz Salerna. 
Projekt izhaja iz problema vse Evrope - da potenciali naših otrok niso dovolj izkoriščeni. Če želimo slediti 
ciljem Evrope 2020 za trajno rast, moramo začeti pri najmlajših. Vsaka od partnerskih organizacij je izreden 
strokovnjak na enem od področij, zato s pomočjo mednarodnega partnerstva nadgrajujemo področja v 
enoten program s priporočili strokovnim delavcem in politikam, kaj lahko naredimo za optimalni razvoj 
otroka. V projektu so bile načrtovane 4 aktivnosti usposabljanja učenja in poučevanja, od teh smo 3 že 
uspešno izvedli, v program so vključene tudi pomembne teme za strokovni razvoj delavcev. Namen srečanj 
je izmenjava primere dobrih praks, s pomočjo dveh zunanjih ekspertov, dr. Ranka Rajovića iz Srbije in 
Andreje Semolič iz Slovenije pa projektu dodali potrebno teorijo.  
Give me 5 
Give me 5 je Erasmus plus projekt med šolami in vrtci, njegova posebnost pa je, da v njem sodeluje tudi 
univerza iz Genove, ki skrbi za strokovno izobraževanje udeležencev srečanj. Koordinator projekta je 
osnovna šola iz mesta La Spezia. Tema projekta pa je krepitev socialnih kompetenc ter priprava predloga za 
uvrstitev posebnega programa o čustvih v italijanski kurikulum za vrtce in osnovne šole. V projektu sodeluje 
7 partnerjev iz 6 držav (Italija, Slovenija, Finska, Portugalska, Španija in Francija). Do sedaj smo v projektu 
izvedli en projektni sestanek (Italija, november 2017)  ter dve aktivnosti usposabljanja učenja in poučevanja 
(Finska, marec 2018 in Španija, maj 2018), skupaj se je izobraževanj udeležilo 6 strokovnih delavcev našega 
vrtca.  
Vrtec Galjevica v Evropi 
Za razliko od prejšnjih dveh projektov, kjer gre za izmenjavo primerov dobrih praks, gre pri tem projektu za 
drug tip – gre za učne mobilnosti posameznikov. V okviru projekta se je naš vrtec povezal z dvema vrtcema 
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iz Češke in Norveške. Gre za vrtca, ki delujeta po modelu gozdnih vrtcev. V projektu imamo odobrenih 15 
mobilnosti, namenjenih opazovanju na delovnem mestu ter eno mobilnost, namenjeno pedagoginji 
angleškega jezika, ki bo en teden vodila ure angleščine v češkem gozdnem vrtcu. Do sedaj smo izvedli 8 
mobilnosti (4 v češki gozdni vrtec v mestu Kunštat, februar 2018 ter 4 v norveški gozdni vrtec, april 2018), 
sledi pa še 8 mobilnosti v avgustu 2018 in marcu 2019. Na projekt smo navezali tudi naslednji projekt 
Erasmus plus KA1 (Učne mobilnosti posameznikov) z naslovom Evropski gozd in medkulturnost v vrtcu 
Galjevica, kjer načrtujemo 9 mobilnosti na Češko, v Belgijo ter na Škotsko. 
 
Aktivnosti za otroke: Integracijske urice angleškega jezika 
V letošnjem šolskem letu so prvič imeli angleščino tudi vsi oddelki otrok starih 2-4 leta. Urice so torej 
potekale v 3 oddelkih 2-4, 3 oddelkih 3-4, 4 oddelkih 4-5, 2 oddelkih 4-6 in 4 oddelkih 5-6. Izvedenih je bilo 
25 ur, otroci pa so se seznanili z osnovnim besediščem, enostavnimi frazami, otroškimi pesmicami in 
melodijo jezika. 
 

POROČILO PROJEKTOV e-Twinning       

Koordinatorki na ravni vrtca: Živa Krapež Jeraj, Mina Pišljar 
 
V šolskem letu 2017/2018 je naš vrtec sodeloval v treh projektih e-Twinning. Teme projektov so bile 
izmenjave novoletnih voščilnic, spoznavanje pustnih običajev ter zdrav način življenja ter sprehodi v naravo. 
Ta zadnji projekt smo usšeno povezali tudi z obogatitveno dejavnostjo Mladi pohodnik, ki smo jo začeli 
izvajati v šolskem letu 2017/18 in v katero je bilo vključenih 42 otrok starih 5-6 let. 
Na področju e-Twinninga so se strokovni delavci našega vrtca v letošnjem letu udeležili več webinarjev na 
temo vključevanja vrtcev v mednarodne projekte, načinov vključevanja e-Twinning projektov v vsakdanje 
delo vrtca ter delavnic za novince na portalu e-Twinning. Vse spletne seminarje ter delavnice je organizirala 
Slovenska nacionalna agencija CMEPIUS. 
V šolskem letu 2017/2018 smo v projektni tim sprejeli tudi ti nove strokovne delavce, ki se bodo v šolskem 
letu 2018/19 lotili svojih prvih samostojnih e-Twinning projektov.  
 

POROČILO PROJEKTA NTC UČENJE  

Koordinatorka na ravni vrtca: Barbara Jakopin 
 
V krovni projekt vrtca so bili vključeni vsi oddelki vseh 5 hiš vrtca.  
Eden izmed uspešnih načinov spodbujanja razvoja učnih potencialov otrok v predšolskem obdobju je NTC 
SISTEM UČENJA, katerega avtor je dr. Ranko Rajović iz centra Nikola Tesla Novi Sad – oddelek za nadarjene, 
Mensa.  
NTC učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov: odrasle 
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. Ker 
vemo, da se do 5 leta razvije okoli 50% sinaps in do 7 leta 75%, tega obdobja nikakor ne smemo zamuditi, 
kajti od števila sinaps je odvisen intelektualni razvoj posameznika. Več kot se jih vzpostavi, večje so umske 
sposobnosti otrok, višja je inteligenca. 
Z ustreznimi dejavnostmi, igro in spodbudnim okoljem, ki omogoča razvoj sinaps in nastajanje gostejše 
nevronske mreže, se ozaveščeno postavljajo dobre osnove za kasnejše uspešno učenje.  Zaradi svoje 
nevrofizološke osnove program dobro dopolnjuje izhodišča Kurikuluma za vrtce ter ga hkrati bogati.  
 
Kako program poteka? 
V vsakodnevno delo z otroki sistematično vnašamo elemente, ki dokazano spodbujajo mentalni razvoj 
otrok. Razdeljen je v tri stopnje. Na prvi stopnji vsebuje specifične vaje, s katerimi razvijamo ravnotežje, 
koordinacijo, spretnost rok in prstov in prilagoditev/akomodacijo očesa. Na naslednjih stopnjah pa se z 
igrami in dejavnostmi uri in spodbuja 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 vzpostavljene 
vezi med sinapsami utrjujejo. V igralnicah se ustvarja spodbudno okolje za vse otroke. 
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V šolskem letu 2017/18 smo sistem NTC učenja, ki je usklajen s Kurikulumom za vrtce, začeli vnašati v vse 
oddelke vrtca Galjevica.  Avgusta 2017 in januarja 2018 je bilo za vse strokovne delavce  vrtca organizirano 
izobraževanje, ki ga je vodil dr. Ranko Rajović. 
Vse primere dobre prakse smo nato predstavili na zaključnem vzgojiteljskem zboru. Primeri dobrih praks so 
zbrani tudi v pisni obliki in zajemajo tri kategorije: NTC dejavnosti; NTC igrače/igre; NTC uganke/asociacije. 
Realizacija ciljev: vsaka NTC dejavnost ima zastavljene svoje operativne cilje; najbolj pogosti cilji, ki se 
znotraj vseh dejavnosti pojavljajo so:  

- spodbujanje asociativnega in ustvarjalnega mišljenja; 
- razvijanje slušnega spomina in sposobnost aktivnega poslušanja z razumevanjem;  
- iskanje in uporabljanje različnih možnosti rešitve problema;  
- razvijanje koordinacije celega telesa, ravnotežja, finomotorike in prilagoditev/akomodacije očesa, 

vztrajnosti in  natančnosti.; 
 
S programom bomo nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu. 

 
 

REPUBLIŠKI PROJEKTI                                                                                                                                 
 

POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU  

 

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Maja Berlic 
 
V projekt je bilo vključenih vseh 26 oddelkov vrtca. 
 
Z željo krepitve zdravja naših najmlajših je v načrtovanje dela v oddelku vključeno vsakodnevno gibanje na 
prostem, ne glede na vremenske razmere – to področje je bilo tudi letos vključeno med prednostna 
področja.  
 
Z vključitvijo vseh, ki kakorkoli skrbimo za prehrano otrok, skušamo vplivati na razvoj zdravih 
prehranjevalnih navad, ki bodo otrokom dale dobro osnovo v kasnejšem življenjskem obdobju. Pri tem ne 
pozabljamo na pomembnost vnosa tekočine in na to, da smo ena izmed držav, ki ima srečo, da pitna voda 
priteče iz pipe, zato spodbujamo pitje vode od vstopa otroka v vrtec, pa do njegovega odhoda v šolske 
klopi. V sklop zdravega prehranjevanja prav tako sodi kultura prehranjevanja s katero smo v zadnjih letih 
dosegli zavidljivo visok nivo. Vsi otroci našega vrtca hrano pojedo za mizo, hrane se ne odnaša domov s 
čemer preprečimo odlaganje le te po garderobah in na hodniku vrtca. 
V vseh oddelkih 3-6 let uporabljamo pogrinjke in arkopal krožnike, kar otroke spodbuja h kulturnemu 
obnašanju za mizo in zagotovo pripomore k prijetnejšemu zaužitju obrokov.  
V sklopu programa Zdravje v vrtcu navajamo otroke na dobre higienske navade, pri čemer smo v letošnjem 
letu velik del pozornosti namenili spodbujanju samostojnosti.  
Želimo oblikovati okolje, ki postavlja zdravje kot pomembno vrednoto in ustvariti sposobnost otrok za 
ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju. 
 
V nadaljevanju predstavljamo aktivnosti, ki smo jih strokovni delavci v sodelovanju z zunanjimi sodelavci in 
starši izvajali v preteklem šolskem letu:  
 
1. GIBANJE  
V Vrtcu Galjevica gibanje prepoznavamo kot eno temeljnih aktivnosti, ki pomembno vplivajo na zdravje 
otrok zato je temu področju zagotovo posvečen del dneva, ki ga otroci preživijo v vrtcu. Otroci so skupaj z 
vzgojiteljicami izvajali redno dnevno gibanje na svežem zraku in hodili na sprehode v bližnjo in daljno 
okolico posameznega vrtca in sicer v vseh vremenskih razmerah. Otroci so obiskali Botanični vrt, redno so 
hodili tudi na sprehod na bližnji Golovec. V vseh oddelkih 3-6 let je 1x tedensko potekala gibalna urica, ki je 
bila organizirana s strani smučarskega društva Novinar.  Otroci iz vseh skupin so se udeležili krosa, ki smo ga 
organizirali znotraj vrtca ter izvedli vse preizkuse, ki so v skladu s programom Mali Sonček, predvidene za 
določeno starostno skupino. Strokovni delavci so spodbujali in z raznimi pripomočki aktivno vodili 
razgibavanja v naravnem okolju ter izvajali razne gibalne igre.  Skupaj smo izvajali sprostitvene dejavnosti v 
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smislu zgodbic, zabavnih interakcij, igrarij, šaljivk in izštevank ter gline za sproščanje. V sklopu krovnega 
dogodka v vrtcu smo izvedli tudi športne igre Galjevica. Skupaj s strokovnimi delavci so si otroci ogledali 
filme Ostal bom zdrav, Dobili bomo dojenčka in čiste roke za zdrave otroke. Izvedeni so bili tabori v 
Škratkovi deželi in na kmetiji v Gorjah, letovanje v Umagu, drsanje in plavalni tečaj.  
2.  ZDRAVA PREHRANA  
Področje zdrave prehrane je drugo področje, ki ima pomemben vpliv na zdravje otrok in razvoj zdravih 
prehranjevalnih navad, predvsem v kasnejšem življenjskem obdobju. Slovenija je na področju prehrane v 
vzgojno izobraževalnih ustanovah, v primerjavi z drugimi članicami evropske unije v precejšnji prednosti, saj 
ima v vrtcih in osnovnih šolah kuhinjo in organizatorja prehrane, ki le to načrtuje skladno s smernicami 
zdravega prehranjevanja. Organizatorka prehrane se stalno strokovno izpopolnjuje in na jedilnik uvršča jedi, 
ki otrokom nudijo optimalne pogoje za razvoj. V izogib ponujanju jedi, ki jih otroci ne zaužijejo v zadostni 
količini  je ustanovljena skupina za prehrano, ki se je v letošnjem šolskem letu sestala 2x in uskladila 
načrtovanje z realnim stanjem v oddelku.  
Otroci so spoznavali tradicionalne in manj poznane vrste jedi. Posebno pozornost  so strokovni delavci v 
oddelkih 1-3 namenili spoznavanju in okušanju različnih vrst sadja in zelenjave. Praznovanje rojstnih dni v 
vseh oddelkih vrtca je potekalo na zdrav način, s sadjem in zelenjavo ali knjigo oz dejavnostjo po izbiri 
slavljenca. Ustvarjali so razne sadne in zelenjavne napitke, sokove, sadna nabodala, ki so praznovanju 
dodale poseben čar. 
Otroci starejših oddelkov so odšli na tržnico, kjer so si podrobno ogledali ponudbo sadja, zelenjave, zelišč, 
ponudbe domačih, lokalno proizvedenih izdelkov. Skupaj z vzgojiteljicami so obiskali tudi  trgovino s sadjem 
in zelenjavo. Otroci so podrobneje spoznali poljščine in vrtnine. Aktivno so sodelovali pri pripravi nekaterih  
jedi, ki so jih pripravili v vrtcu; priprava koruznih žgancev, mafinov s sivko, polnozrnatega kruha, koruznega 
kruha, jabolk z medom, jabolčnega kompota in sadnih smootijev, medenjakov, zeliščnih namazov, 
zelenjavnih juh. Skupaj s strokovnimi delavci so otroci izdelali plakate na temo zdrave prehrane,  oblikovali 
so prehransko piramido, drevesni diagram sadja in zelenjave in semafor živil ter prebirali literaturo in 
enciklopedije na to temo. Skupaj so deklarirali in peli pesmi o sadju in zelenjavi (npr. Ježek in Hruška 
Debeluška, Rdeče češnje). Otroci so se učili pravilnih tehnik lupljenja sadja in zelenjave. Navajali smo jih na 
pitje vode ter nesladkanega čaja. Otroke smo spodbujali k uživanju sezonskega sadja in jih poučevali za 
zdravo in uravnoteženo prehranjevanje.  
3. OBISK MUCKA POLDIJA  
Tudi v letošnjem letu so otroci nestrpno pričakovali obisk mucka Poldija in vodjo PZHR Majo Berlic, ki otroke 
učita o prenosu mikroorganizmov in pravilnem umivanju rok. V sodelovanju s strokovnimi delavci oddelka 
smo skušali doseči zavedanje o pomembnosti umivanja rok z namenom preprečevanja širjenja nalezljivih 
bolezni. Na delavnicah sta otrokom predstavila pravilno in učinkovito tehniko umivanj rok po uporabi 
sanitarij, pred hranjenjem, po igri ter bivanju na prostem. Otroci so aktivno sodelovali v delavnici in ob 
spodbudah strokovnih delavcev tekom celega šolskega redno umivali roke.  
4.  ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA – ZDRAV ZOBEK  
V najstarejše oddelke je prišla profesorica zdravstvene vzgoje, ki je otrokom predstavila lutkovno igrico o 
bolečih zobkih, pravilno ščetkanje in urjenje pravilne tehnike umivanja zob.  
Na lokaciji dolenjska cesta že več let poteka projekt Zdrav zobek v okviru katerega vsi otroci obiščejo 
zobozdravnico in opravijo redni pregled. Ta način dela se je izkazal za zelo učinkovitega, saj marsikateri 
otrok izgubi strah pred zobozdravnikom. Zobozdravnica otroke pouči o pravilnem ščetkanju zob, 
vsakodnevnem umivanju le teh in pomenu zdrave prehrane za zdrave ter čvrste zobe.  
Skupaj s strokovnimi delavci so otroci prebirali otroško literaturo na temo čistih zob in zobozdravnika.  
5.  MEDIMEDO  
Tudi v letošnjem šolskem letu so na obisk prišli študentje Medicinske fakultete v Ljubljani, ki so našim 
otrokom med 4 in 6 letom starosti približali poklic zdravnika, jih spoznali z osnovnimi pojmi o telesu ter 
poskrbeli, da bo naslednji obisk pri zdravniku potekal z manjšim strahom in nervozo. Z improvizacijo 
zdravstvenega doma za igračke, s čakalnico, ambulantami, lekarno in rentgenom so otroci svoje bolne 
igrače prinesli na pregled. Prav tako so otroci so za lažje razumevanje poklica igrali različne vloge.  
6. MOJE TELO  
Otroci so ob plesu, igri, izražanju z mimiko, opazovanjem lastnega telesa in opisovanjem fotografij 
spoznavali svoje telo, zgradbo, njegovo funkcijo in s tem razvijali skrb za preprečevanje bolezni in 
ohranjanje zdravega telesa. Otroci so spoznali pravilno negovanje lastnega telesa, razvili samostojnost pri 
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oblačenju in skrbi za čisto telo in obleko. S pomočjo dojenčkov – igrač so se učili tudi odnosa do sočloveka 
in pomembnosti spolne nedotakljivosti. 
7. ČISTO OKOLJE in RAVNANJE Z ODPADKI  
V okviru ekološkega osveščanja so otroci obiskali ekološki otok, kjer jim je bil predstavljen način ločevanja 
posameznih odpadkov. Otroci so aktivno sodelovali pri izdelavi košev za ločeno zbiranje odpadkov, čistilni 
akciji Očistimo okolje, EKO dnevu, reciklaži odpadnega materiala in zbiranju starega papirja. V vrtcu 
odpadke ločujemo dosledno, z aktivnostmi na to temo pričnemo že v oddelkih 1-2 leti. 
 Otroci so spoznali pojem ponovne uporabe izdelkov in materiala ter pomen ohranjanja le teh. Na krovnem 
dogodku vrtca – eko dan – so otroci Izdelovali EKO igrače iz odpadne embalaže. 
Preko celega leta so v oddelkih potekale dejavnosti na temo varovanja okolja, prstne lutke, družabne igre 
na temo narave in čistega okolja, prebiranje EKO pravljice, izdelava športnih rekvizitov, zbiranje odpadnega 
materiala, papirja in zamaškov in  se pogovarjali o pomenu vode za življenje na planetu.  
8. VARNA POT V VRTEC  
Mesec oktober je bil posvečen varnosti v prometu. V sklopu teh aktivnosti je bil izveden tudi krovni 
dogodek vrtca: varna pot v vrtec, kjer vsem staršem našega vrtca organiziramo postaje, na katerih se 
spoznajo s pomembnostjo pripenjanja varnostnega pasu v avtomobilu, naletno tehtnico, pijanimi očali, 
delom gasilcev, reševalcev in policistov.  
Otroci so spoznali varno in aktivno udeležbo v prometu. Predstavljeni so jim bili prometni znaki, policist je 
otroke seznanil z varnim vedenjem na pločniku ter varno vožnjo v avtomobilu ali avtobusu. Za otroke smo 
organizirali tudi kviz na temo prometa, izvajali smo redne sprehode po varnih poteh, učili smo se na 
poligonih varne poti. Vsi otroci v starosti od 4-6 let so vključeni v projekt Pasavček, kjer jih strokovni delavci, 
na avtomobilskem sedežu, učijo pravilnega pripenjanja varnostnega pasu. 
9. OSTAL BOM ZDRAV 
Otroke smo poučili o pravilnem ravnanju ob kašljanju in kihanju, o nevarnostih mikroorganizmov, ki jih 
izločimo ob kihanju in kašljanju.  V okviru delavnice smo si ogledali lutkovni film Ostal bom zdrav. Za 
poučevanje smo prebirali knjige, zloženke in enciklopedije o zdravju in zdravem vedenju. Pripravili smo kviz 
na temo zdravja, se likovno in plesno izražali na temo sadja in zelenjave. Na temo sadja in zelenjave smo 
organizirali številne igre (npr. okušanje sadja in zelenjave z zaprtimi očmi). Otroci iz najstarejših oddelkov so 
aktivno skrbeli in negovali zeliščni vrt na enotah orlova in Galjevica, ter zeliščne lončke na lokacijah.  
10. DOBILI BOMO DOJENČKA  
Na to temo smo si ogledali lutkovni film z naslovom Dobili bomo dojenčka. Z otroki smo se s pomočjo knjig, 
ki so primerne njihovi starosti pogovarjali o razvoju ter rojstvu otroka, ogledali smo si materinsko knjižico,jo 
tudi izdelali ter fotografije iz ultrazvoka. Družino smo spoznavali tudi z igro vlog in pogovori o družinah, 
ogledovanju fotografij, ki so jih prinesli od doma ter branju zgodbic na temo družine (npr. Jakec dobi 
sestrico). V namen igranja in spoznavanja smo imeli po posameznih oddelkih vrtca tudi lutke z posameznimi 
imeni, s katerimi so otroci spoznavali dojenčke.  

                                                                                        

POROČILO PROJEKTA PASAVČEK   

Koordinatorki projekta na ravni vrtca: Martina Šporar in Tanja Virant  
 
V projektu so sodelovali oddelki: KRESNIČKE,KRTKI, KUŽKI, JEŽI, ZMAJI, MEDVEDI  
 
Projekt se je izvajal od oktobra do aprila. Projekt je bil uspešen, realizirani so bili vsi cilji. Otroci so bili 
vseskozi zelo motivirani, aktivno so se vključevali v dejavnosti, dajali pobude in predloge za nadgrajevaje 
posameznih dejavnosti. Učenje je bilo naravno, sproščeno in nazorno, otroci so spoznali in pridobili 
izkušnje, da je slogan ''Red je vedno pas pripet'' resna stvar. Pri pripenjanju z varnostnim pasom so postali 
zelo dosledni, na to pa ves čas opozarjajo tudi osebe, ki se vozijo skupaj z njimi (povratna informacija s 
strani staršev).  
Z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo vsi skupaj pripomogli k uspešnemu uresničevanju zastavljenih ciljev 
in k večji ozaveščenosti o varnosti otrok v prometu. Odrasli se moramo zavedati, da smo mi tisti, ki moramo 
biti najboljši zgled za dejanja, ki se jih bodo otroci naučili o varnem in kulturnem vedenju v prometu. Preko 
nas se otroci naučijo odgovornega ravnanja za lastno varnost in varnosti drugih.  
Prav tako smo spodbujali varno rabo drugih prevoznih sredstev ter tako tudi ekološko osveščali in velik 
poudarek namenili tudi pravilni rabi varnostnih čelad pri kolesarjenju, rolanju … 
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CILJI PROJEKTA: 

 spoznavanje lika Pasavček, 

 spodbujanje pravilne rabe in redne uporabe otroških varnostnih sedežev 

 spodbujanje staršev k sistematičnemu navajanju otrok k varnemu obnašanju na in ob cesti, 

 pridobivanje veščin, povezanih s prometno varnostjo otroka kot pešca in kot kolesarja. 
 
DEJAVNOSTI: (povzetek vseh dejavnosti ) 

 spoznavanje lika in živali ‘’PASAVEC’’ 

 EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI /razstava, poligon varne vožnje s kolesi 

 risanje, barvanje lika “pasavec”, likovno ustvarjanje na temo promet 

 skupni dogodek vrtca Galjevica: Varna pot v vrtec (predstavitev vozil: reševalno, policijsko, gasilski 
avto, poligon varne vožnje , ustvarjalne delavnice s starši na temo promet npr. izdelava prometnih 
znakov, vozil iz odpadne embalaže ipd.…) 

 likovno ustvarjanje na temo promet, (risanje, slikanje) 

 spoznavanje pomena in uporaba OVS in varnostnih pasov, dnevno beleženje pripetosti otrok in 
odraslih v avtu, (Kako prideš/odideš iz vrtca? Kaj storite, ko se odpravljate na pot z avtom? Ali sediš 
v varnostnem sedežu? Zakaj moraš uporabljati varnostni sedež? …). 

 naučili smo se, da v življenju vsepovsod vlada red. Tako mora biti tudi v avtu. Spoznamo slogan: Kaj 
je red v avtu? Red je vedno pas pripet. 

 kako se pravilno pripeti na OVS (praktičen prikaz na otroškem sedežu v avtu ) 

 ogled različnih zloženk o prometu, Knjig o vozilih, branje pravljic s poučno vsebino 

 didaktične igre npr. Kviz o prometu ter matematične igre: sestavljanka /kje se skriva pasavček?, 
sestavljanje sestavljank v celoto, razvrščanje ima kapo/nima kape, štetje pasavčkov in ugotavljanje 
več, manj, enako, 

 gibalna igra: Pasavček pravi (npr. počepni, poskoči), 

 izdelovanje in razvrščanje sedežev :primernost glede na starost otrok, 

 poimenovanje, opisovanje, pripovedovanje otrok, zapis zanimivih otroških komentarjev o udeležbi v 
prometu, ustvarjanje zgodb, izmišljanje pravljice o Pasavčku, stripov … učenje deklamacij (Jurček in 
semafor, Pasavček je moj prijatelj), 

 prepevanje pesmic o prometu, npr: Kolesarska, Z avtobusom k teti, 

 razdeljevanje reklamnega gradiva staršem (zloženke, baloni, kazala za knjige,…), 

 priprava razstave: Pasavček je moj prijatelj, 

 ogled krajših video posnetkov o nepravilnem/nevarnem ravnanju otrok v prometu,  

 sprehodi ob prometnih poteh v okolici vrtca ter učenje varnega prečkanja ceste, opazovanje 
prometa v neposredni bližini 

 jaz KOLESAR (spoznavanje varnega načina vožnje s kolesom, uporaba čelade) 

 seznanjanje staršev o dogajanju v oddelkih na temo varne udeležbe v prometu s pomočjo risbic, 
izjav otrok, plakatov… 

 Simbolne igre, igre vlog v oddelkih 

 obisk policista v vrtcu, spoznavanje poklica policist. 

 ogled mestnega prometa in vozil, 

 obisk  reševalne postaje Ljubljana, 

 obisk železniške postaje Rakovnik. 
 

POROČILO PROJEKTA VARNO S SONCEM  

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Maja Berlic 
 
V projekt je bilo vključenih vseh 26 oddelkov vrtca. 
 
Program Varno s soncem je nastal pod okriljem NIJZ kot prizadevanje za izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi 
zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože v Sloveniji (vir: Register 
raka RS) 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. Zaradi zavedanja o naši 
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moči na vplivanje na otrokovo obnašanje v kasnejšem življenjskem obdobju, smo v vrtcu program 
prepoznali kot primeren in ga implementirali v naše vsakdanje delo. 
 
V okviru programa opozarjamo na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in 
vzgajamo otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. S tem želimo dolgoročno prispevati k znižanju 
pojavljanja kožnega raka v Sloveniji. 
 
V vseh 26 oddelkih, ki so vključeni v program izvajamo preventivne ukrepe, ki so najučinkovitejši  pri 
preprečevanju neugodnih vplivov sončnih žarkov in so izogibanje soncu med 10.00 in 16.00 uro, 
upoštevanje pravila »kadar je dolžina sence krajša od dolžine telesa poiščemo senco«, redna uporaba 
zaščitnih pokrival,  uporaba sončnih očal ter pitje zadostne količine vode. Spodbujamo tudi zaščito s 
kremami z zaščitnim faktorjem za katero je najboljše, da jo starši nanesejo na otrokovo kožo predno le ta 
pride v vrtec. 
 

POROČILO PROJEKTA MALI SONČEK  

Koordinatorki projekta na ravni vrtca: Jana Tomc, Mojca Kastelic   
 
Gibalno-športni program Mali sonček je bil v šolskem letu 2012/13 uveden v vse slovenske vrtce. Vanj se je 
vključilo 255 vrtcev in preko 50.000 otrok. 
Program vsebuje 4 stopnje in se izvaja od 2. do 6. leta starosti. Je nadgradnja rednega gibalnega programa 
iz Kurikuluma. Ocenjuje se uspešnost in napredek otroka. Dejavnosti se izvajajo na prostem. Program in 
naloge so podrobno opisane v priročniku Mali sonček, skrajšano pa tudi v knjižicah Mali sonček in v 
zgibankah. Otrok za sodelovanje in uspešno opravljeno večino nalog dobi priznanje v barvi svojega 
programa. Zadnje leto pa dobi medaljo, če je v programu uspešno sodeloval najmanj 3 leta. 
V Vrtcu Galjevica je tudi letos športni program Mali sonček potekal v sodelovanju z Mestno občino 
Ljubljana, Oddelkom za šport. V šolskem letu 2017/18 so bili vanj vključeni vsi otroci v starosti od 2 do 6 let 
iz 20-ih skupin: 8 iz Galjevice, 6 iz Orlove, 3 iz Ribnika in 2 iz Dolenjke in 1 iz Jurčka, skupaj 380 otrok, od 
tega iz Orlove, Ribnika in Dolenjke 216 otrok, iz Galjevice pa 162 otrok in iz Jurčka 2 otroka. 
Izvajali smo vse, oziroma večino vseh predvidenih nalog in vsi otroci so uspešno izvedli program, kar je 
razvidno tudi s Poročila za MOL. V vseh vključenih skupinah je torej kar 376 otrok osvojilo priznanja, od tega 
81 otrok za Modri sonček, 87 otrok za Zeleni sonček, 100 otrok za Oranžni sonček in 108 otrok za medalje 
Rumeni sonček. 4-je otroci so medalje dobili že lansko leto, zato so letos dobili le interne medalje ali 
priznanja za sodelovanje. Vsi sodelujoči otroci so osvojili priznanje za Modri, Zeleni in Oranžni sonček, ne 
glede, koliko nalepk - sončkov jim je uspelo osvojiti. Vsi sodelujoči otroci za Rumeni sonček so tudi letos 
osvojili medalje za uspešno opravljenih 5 do 7 nalog svojega programa in za vsaj 3 letno skupno 
sodelovanje, razen otrok, ki so imeli odlog šolanja in so medaljo dobili že lansko leto, letos pa so dobili le 
interno medaljo oziroma priznanje za sodelovanje. 
Rezultate smo sproti beležili v knjižice Mali sonček, kamor so si otroci za vsako uspešno opravljeno nalogo 
prilepili sončka v barvi svoje stopnje.   
Knjižice Mali sonček skozi štiriletno obdobje trajanja programa hranimo v vrtcu in jih ob zaključku šolskega 
leta otroci ne nesejo domov. Vzgojiteljice poskrbijo, da knjižice prehajajo skupaj z otroki iz skupine v 
skupino celo predšolsko obdobje. Knjižice dobijo otroci domov, ko izvedejo še zadnji program, Rumeni 
sonček in se ob podelitvi medalj poslovijo iz vrtca (pred vstopom v OŠ). 
V okviru programa Mali sonček smo letos v sodelovanju z MOL izvajali tečaj drsanja  v Zalogu za vseh 113 
šoloobveznih otrok iz našega vrtca in sicer od 12.10. – 19.10.2017 (6 dni). Tudi letos smo imeli svoje 
vaditelje, 12 strokovnih delavcev, ki so dobro opravili svoje delo. Večina vključenih otrok je uspešno 
zaključilo tečaj drsanja in so prejeli zasluženo nalepko - sonček v knjižice Mali sonček. Tečaj pa je potekal v 
krasnem vzdušju.  
Vsi šoloobvezni otroci iz našega vrtca so imeli letos v obdobju od 21.5. – 29.5.2018 5-dnevni  intenzivni 
plavalni tečaj v sodelovanju s Fakulteto za šport. Vključenih je bilo 112 otrok, ki so bili razporejeni v 2 
skupini, ki sta imeli tečaj v različnih časovnih terminih (od 9.00 do 10.00 in od 10.00 do 11.00). Večina otrok 
je uspešno opravila vse naloge, ki so potrebne za osvojitev nalepke – sončka. Otroci ob koncu tečaja 
opravljali test, ki je pokazal, da so zelo napredovali, nimajo strahu pred vodo in veliko otrok je plovnih. 
Program je bil dobro izpeljan, vaditelji so bili zavzeti in strokovni. 
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Oba tečaja sta bila za starše brezplačna, plačati so morali le stroške avtobusnega prevoza. Na  tečaju 
drsanja so se starši v velikem številu udeležili  predstavitvene ure za starše. Na plavalnem tečaju 
predstavitvene ure ni bilo. 
V okviru programa Mali sonček (izlet) smo v sodelovanju z MOL (Timing) izvajali tudi Pohod ob žici. 
Udeležilo se ga je okrog 204 otrok, od tega 101 otrok iz Galjevice, 88 otrok iz Orlove in 15 otrok iz Dolenjke. 
Na letošnjem 62. Pohodu ob žici je bila udeležba slabša, ker je bilo v vrtcu zaradi prvomajskih praznikov 
prisotnih malo otrok. Za udeležbo na  Pohodu so otroci prejeli priznanje in žig v športne knjižice. 
Spomladanski kros za ljubljanske vrtce v Športnem parku Svoboda v sodelovanju z MOL (SD Novinar) je bil 
izpeljan v ponedeljek, 28.5.2018 in sta se ga udeležili 2 skupini: Zajčki iz Orlove in Ribice iz Ribnika. Otroci so 
bili pri teku zelo hitri in uspešni, saj so zasedli prva tri mesta, 2. in 3. mesto otroka iz skupine Zajčki, 1. 
mesto pa otrok iz skupine Ribice. 
Spomladanskega krosa v okolici vrtcev (v lastni režiji) se je udeležilo 9 skupin iz Galjevice, skupaj 171 
otrok, 6 skupin iz Orlove, skupaj 119 otrok, 1 skupina iz Ribnika, skupaj 18 otrok in 2 skupini iz Dolenjke, 
skupaj 27 otrok.  
Spomladanski kros je torej teklo skupaj 376 otrok Vrtca Galjevica. 
Rolanje so izvajali le v 3-h skupinah šoloobveznih otrok in sicer na Dolenjki (4-je otroci), Ribniku (9 otrok) in 
na Orlovi - Murenčki (10 otrok). Obe starejši skupini iz Galjevice rolanja nista izvajali. 
Kolesarjenje je potekalo v 4 skupinah na Galjevici (89 otrok), v 2 skupinah na Orlovi (44 otrok), v 1 skupini 
na Ribniku (9 otrok) in v 1 skupini na Dolenjki (8 otrok). Skupaj torej 150 otrok. 
Športne igre Vrtca Galjevica so bile zelo uspešno izvedene v četrtek, 31.5.2018 ob 17. 00 uri. Udeležba je 
bila zelo dobra. Potekale so v zelo prijetnem in sproščenem vzdušju, otroci in starši so delovali zelo 
zadovoljno, saj so uživali v druženju in programu. Poleg športnih dejavnosti, kjer so se otroci zabavali in 
razvijali svoje gibalne sposobnosti ter vztrajnost, so potekale tudi spremljajoče aktivnosti z dobrodelno 
noto. Za udeležbo so otroci dobili nalepko v športne knjižice Mali sonček (igre brez meja). 
Strokovni delavci niso imeli posebnih težav pri izvajanju programa Mali sonček, ki ga po šestih letih tudi 
bolje poznamo. Večina jih je program ocenila pozitivno, pohvalili so pestrost v dejavnostih programov. Prav 
tako so ugotovili, da je program Mali sonček odličen, ker spodbuja otroke h gibanju in športu, tudi tiste, ki 
doma nimajo spodbudnega »športnega okolja«. Otroci zelo radi sodelujejo, se trudijo, trenirajo in se 
veselijo osvojenih nalepk ter priznanj in medalj. 
Tudi v letošnjem letu so bile za izboljšanje gibalnih dejavnosti v našem vrtcu organizirane vodene Športne 
urice v sodelovanju s SD Novinar za vse skupine otrok v starosti 3-6 let. Vključenih je bilo 6 skupin iz 
Galjevice, 6 skupin iz Orlove in po 2 skupini iz Ribnika in Dolenjke, skupno 16 skupin. Gibalne urice so 
potekale v dopoldanskem času, v večnamenskem prostoru  na Orlovi, v mali telovadnici na Galjevici in v 
prostorih ČS Krim od septembra do  maja za vsako skupino po 1 uro. Izvajal jih je športni vaditelj SD 
Novinar. 
Zimovanje na Pokljuki je bilo izvedeno od 15.1. do 19.1.2018 za 51 otrok v starosti od  4 – 6 let in 7 
spremljevalcev, ki so smučali. Bivanje je bilo prijetno. Vsi otroci so usvojili veščine smučanja in uporabe 
vlečnice. 
Letovanje v Umagu je uspešno potekalo od 4.6.- 8.6.2018 za 62 otrok in 9 spremljevalcev. 
Koordinatorici športnega programa Vrtca Galjevica sva Jana Tomc, ki je vodja programa za Galjevico in 
enoto Jurček in Mojca Kastelic, ki je vodja programa za Orlovo, Ribnik in Dolenjko. 

 

POROČILO PROJEKTA TURIZEM IN VRTEC  

 

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Andreja Košir 

 
Letošnja nit projekta je bila KULTURA IN TURIZEM. 
V projektu so sodelovali 3 oddelki vrtca Galjevica: KUŽKI, ZVEZDICE, KRTKI.  
 
Glede na to, da se naš vrtec nahaja v bližini mestnega jedra je le ta idealno izhodišče za raziskovanje 
kulturnih ustanov, zgodovinskih znamenitosti in naravnih danosti, ki nas obdajajo.  
Letos smo predvsem želele otroke seznaniti z kulturno dediščino mesta Ljubljana, ustanovami, miti, 
ljudskimi pripovedkami, zgodovinskimi osebnostmi, ki predstavljajo posebnost Ljubljane in dogodka v 
Ljubljani.  
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Pri tem pa ne smemo zanemariti kulturnih in zgodovinskih spomenikov, ki nas obdajajo in ustanov, ki so 
idealno učno in raziskovalno okolje, ki nam je služilo kot izhodišče za odkrivanje preteklosti in tako zanimivo 
kulturno znamenitostno promocijo mesta Ljubljana. 
 
Cilji projekta: 

 Spodbujati otroke k domovinski kulturi. 

 Spoznavanje načina kako kvalitetno preživljati prosti čas. 

  Navduševati otroke in njihove družine z mitologijo, zgodbami, ki so značilne za naš kraj. 

 Spoznati mesto Ljubljana  kot prestolnico Slovenije. 

  Spoznati kulturne, arhitekturne in turistične  znamenitosti mesta.  

 Spoznati in podoživljati  ljudske pripovedke, mite, pravljične junake, zgodovinske osebnosti, ki 
opisujejo življenje v mestu .  

 Spoznati način življenja v mestu nekoč .  

 Se udeleževati kulturnih prireditev v mestu. 

 Navdušiti otroke nad lepotami mesta, izražati občudovanje, spoštovanje do umetniških stvaritev. 

 Omogočati različne načine podoživljanja, raziskovanja mesta in otroke v različnih izraznih 
spretnostih spodbujati.  

 
Realizirane dejavnosti:  

- Potepi po mestu, odkrivanje mitoloških bitij in z njimi povezanih kulturnih spomenikov. 
- Ogledi predstav, razstav, delavnic. 
- Seznanjanje s  folkloro in tradicijo mesta, kar vključuje pesmi, ples, običaje, kulinariko, poklice, 

obrti…. 
- Spoznavanje zemljevidov, priročnikov, turističnih vodnikov, promocijskega materiala. 
- Izdelovanje plakatov. 
- Slikanje po doživetjih in oblikovanje skulptur in spomenikov po doživetjih. 
-  Sodelovanje na kulturnih in športnih prireditvah v Ljubljani. 
- Seznanjanje z zgodbami, mitološkimi pripovedkami, pesnitvami, reki… 
- Ogled kulturnih ustanov, spomenikov , muzejev. 
- spoznavanje lokalnega okolja (pomembne ustanove v okolici, druge enote našega vrtca z igrišči, 

travniki, gozd, Golovec, potok Galjevec, Ljubljansko barje, observatorij). 
- Raziskovanje naravne in kulturne dediščine našega kraja: sprehodi in izleti po Ljubljani (Botanični 

vrt, Ljubljanski grad, Golovec, Ljubljanica z mostovi, tržnica, stari del mesta, Kodeljevo, Tivoli, 
kulturne in druge ustanove: stolnica, mestna hiša, avtobusna in železniška postajo, Opera, Narodna 
galerija, parlament, nebotičnik, pošta, pravoslavna cerkev, Tivolski grad, Plečnikova promenada, 
parki, trgi in igrišča, spomeniki…). 

 
Otroci so bili pri projektu izredno aktivni in dejavni in so z veseljem sodelovali.  
Doživljali so Ljubljano kot mesto, ki vsebuje veliko kulturno, zgodovinsko in naravno danost.  
Na sproščen, igriv, pravljičen način so otroci kot aktivni raziskovalci odkrivali lepote našega mesta, se čudili 
mogočnosti stavb, bogati zakladnici muzejev, galerij, spomenikov,… To je bil  projekt, preko katerega so 
otroci razvijali pozitivno naklonjenost do svojega mesta in zavedanje, da ga s primernim načinom življenja 
lahko ohranjajo lepega in zelenega.  
 

POROČILO PROJEKTA ČEBELICA MOJA PRIJATELJICA   

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Maja Berlic 
Sodelovalo je vseh 26 oddelkov vrtca. 
 
V vrtcu že več let sodelujemo v projektu Čebelarske zveze Slovenija »Čebelica moja prijateljica«, v okviru 
katerega naj bi vrtci vsaj enkrat letno, na dan Slovenskega tradicionalnega zajtrka,  otroku ponudili 
slovenski med za zajtrk. V vrtcu Galjevico smo zavezo temu projektu nadgradili, saj našim otrokom skozi vse 
leto ponujamo slovenski med z označenim geografskim poreklom, ki ga nabavimo pri predsedniku 
čebelarskega društva Barje, g. Milanu Ovca. Otrokom tudi sicer ponudimo slovenski tradicionalni zajtrk vsaj 
1x mesečno. 
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V sklopu projekta  se je tudi v letošnjem šolskem letu, v  10  oddelkih, oglasila čebelarka, ki je otrokom 
predstavila poklic čebelarja, pokazala opremo ter vse pripomočke, ki jih čebelar potrebuje za opravljanje 
svojega dela. Otroke je čebelarka seznanila in spoznala s  čebelo Kranjsko Sivko in čebeljo družino.  
 
Strokovni delavci v oddelkih so z otroki pripravljali čaja z medom, pekli medenjake, izdelovali medene 
namaze in organizirali čajanke. Pogovarjali so se o vrstah medu in spoznali kako posamezne vrste medu 
vplivajo na naše zdravje.   
Akacijev med pomaga pri nespečnosti, umirja razdražen imunski sistem in odpravlja posledice 
nakopičenega stresa. Priporočajo jemanje zvečer, pred spanjem.  
Kostanjev med pomaga pri boleznih prebavnega sistema, saj spodbuja delovanje črevesja, lajša delo 
preobremenjenih jeter in žolča ter varuje želodčno in črevesno sluznico. Priporočajo jemanje s čajem iz 
kamilice, šipka in materine dušice.  
Lipov med - njegovo uživanje prinaša olajšanje pri prehladu, vnetjih dihalnih poti in prebavnega sistema ter 
nekaterih ledvičnih bolezni. 
Žajbljev med  pomaga lajšati prehlad, saj omogoča lažje izločanje sluzi iz sapnika in bronhijev.  
Sončnični med blagodejno vpliva na dihalni sistem, zaradi svojih edinstvenih sestavin pa prispeva k 
uravnavanju ravni maščobnih kislin v organizmu.  
Sivkin med v čaju iz kamilice, mete ali pelina umirja organizem, uporabljajo pa ga tudi proti napihnjenosti in 
za odvajanje vode. Koristen je proti migreni in vrtoglavici, priporočajo ga tudi vsem, ki trpijo za boleznimi 
srca in ožilja. 
 
V projekt so bili vključeni strokovni delavci, otroci in starši  Vrtca Galjevica od 1. do 6. leta starosti. 
Dejavnosti v sklopu projekta so bile prilagojene otrokovim razvojnim značilnostim in potrebam. 

        

POROČILO PROJEKTA KORAK K SONČKU                

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Sergeja Zemljarič 
Sodelovalo je vseh 26 oddelkov vrtca. 
 
1. NAMEN PROJEKTA 

 Otroci so pridobivali konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti. 

 Otroci so spoznavali, da vsi, odrasli in otroci pripadajo družbi in so pomembni. 

 Vsak otrok spoznal, da je lahko v nečem drugačen, poseben, edinstven. 

 Otroci spoznajo, da drugačnost bogati družbo. 
 
2. CILJI PROJEKTA 

 Sprejemanje in razumevanje vsakršne drugačnosti; 

 Oblikovanje take družbene in socialne klime, ki bi otrokom, mladostnikom in odraslim z 
invalidnostjo 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 z invalidnostmi; 

 Predstavitev literature na temo drugačnosti; 

 Medsebojno druženje in preprečevanje diskriminacije. 
 
3. DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 

Na 1. vzgojiteljskem zboru v šolskem letu 2017/18 smo bili strokovni delavci deležni motivacijskega 
nagovora gospe s cerebralno paralizo, ge. Barbare Šamperl; 
Tekom vsega šolskega leta so strokovni delavci v oddelkih prebirali različne zgodbice na temo drugačnosti 
in so otroci ob tem spoznavali drugačnost, posebnosti in edinstvenost vsakega posameznika; 
Otroci so umetniško ustvarjali na temo drugačnosti in svoje izdelke obesili na razstavo na panoje v 
garderobah; 
Vsak oddelek vrtca je enkrat letno povabil na obisk babice in dedke. Otroci so se babicam in dedkom 
predstavili s petimi pesmimi, deklamacijam, dramatizacijami. Najmlajši otroci pa so z babicami in dedki 
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izdelovali »gregorčke« ali so sejali zelišča. V mesecu februarju 2018 je bil organiziran medgeneracijski 
dogodek  »Šport in špas«v sodelovanju s starši naših varovancev. 
V sklopu UNICEFovega projekta Punčka iz cunj so otroci razvijali in se pogovarjali o sožitju in prijateljstvu 
ter kako zagotoviti cepljenje otrokom v tistih delih sveta, ki jim to ni zagotovljeno. 
V sklopu projekta Škratek prijateljček smo otroke učili lepega vedenja, spodbujanja prijateljstva, 
medsebojnega spoštovanja, razumevanja in uporabe lepih besed. 
Sodelovali smo z dijaki in s študenti Biotehniškega centra Ljubljana z namenom zagotavljanja jezikovne 
podpore otrokom iz drugega jezikovnega in kulturnega okolja (za otroke staršev iz Hrvaške, Bosne in Srbije). 
Medtem ko smo otrokom iz Kosova priskrbeli prostovoljko, katere materni jezik je albanščina. V eni izmed 
hiš našega vrtca je jezikovno podporo otrokom iz drugega jezikovnega in kulturnega okolja zagotavljala 
svetovalna delavka.  S strani Slovenske filantropije smo bili pozvani k predstavitvi primera dobre prakse o 
vključevanju otrok priseljencev v vrtec, ki ga je organizirala v sodelovanju z Evropsko komisijo 
predstavništvom v Sloveniji ob mednarodnem dnevu migrantov v decembru 2017.   
V mesecu decembru 2017 so bivši varovanci našega vrtca (trenutno obiskujejo osnovno šolo) priredili 
koncert z glasbenim in plesnim programom za otroke našega vrtca. 
 V mesecu aprilu 2018 je potekal pod pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana strokovni posvet o celostni 
zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami v vrtcih, katerega soorganizatorka in soavtorica vsebine 
posveta je bila tudi svetovalna delavka vrtca. 
 V mesecu maju 2018 so učenci Glasbene šole Rakovnik  priredili koncert za otroke našega vrtca. 
V mesecu maju 2018 smo strokovne delavke v svetovalni službi vrtca pripravile in predstavile vsebino o 
zgodnji celostni obravnavi otrok (nekaj poudarkov iz Zakona o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi 
potrebami in povzetek iz seminarja o Odkrivanju in ocenjevanju razvojnih motenj pri predšolskem otroku 
predavateljic iz Edukacijsko-rehabilitacijske fakultete v Zagrebu). 
 V letošnjem šolskem letu smo imeli štiri zbiralne akcije starega papirja. Pred  decembrskimi prazniki smo 
zbirali oblačila, obutev in priboljške za otroke iz socialno šibkejših družin v našem okolju. Skozi vso šolsko 
leto smo starše naših otrok predlagali za vključitev v projekt Botrstvo pod okriljem Zveze prijateljev 
mladine Ljubljana Moste Polje. Nekaj družin našega vrtca smo predlagali za vključitev v humanitarni 
program Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje »Volja vselej najde pot«.  
V sklopu športnih iger vrtca Galjevica v maju 2018 smo zbirali stari papir za Tima Bučarja, kateri zbira 
denar za nakup tricikla in smoothie bika, on pa je v zameno pekel palačinke za starše, otroke in zaposlene 
našega vrtca. 
 

MESTNI PROJEKTI 
  

POROČILO PROJEKTA CICIUHEC – beremo z malčki  
 

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Vesna Podboj Panič 
 
Projekt vodi Mestna knjižnica Ljubljana. V projektu je na nivoju zavoda sodelovalo:  

 6 oddelkov I. starostne skupine – Pravljične minute s knjižničarko Katjo (4 - Galjevica, 2 – Orlova, 
skupaj 84 otrok); 

 16 oddelkov II. starostne skupine  - v projektu CICIUHEC je na nivoju zavoda sodelovalo  
(6 – Galjevica, 5 – Orlova, 2 – Dol. cesta in 3 – Ribnik,  skupaj 312 otrok); 

Vsi  oddelki so sodelovali s knjižnico Prežihov Voranc na Rudniku (ga. Katja Pinter Željko).  
V okviru projekta je bila organizirana 1 pravljična urica v knjižnici pod vodstvom ge. Katje ter obiski knjižnice 
med letom. Konec marca 2018 je ga. Katjo Pinter Željko zamenjala ga. Anamariaj Rajk, ki je ohranila vse 
oblike dosedanjega sodelovanja z vrtcem. 
Otroci iz II. starostne skupine  so se udeležili  pravljičnih uric v knjižnici in izpolnili obveznosti (to so 2 - 4 
pravljice in 1 - 2 deklamaciji – SD so število prilagodili starosti otrok). V glavnem so vsi otroci izpolnili svoje 
obveznosti in za to prejeli tudi pohvalo za družinsko branje in medaljo Ciciuhec 2017/18. 
SD ocenjujejo sodelovanje v projektu kot pozitivno, saj taka oblika spodbuja branje v družinskem krogu, 
bogati otrokov besedni zaklad, razvija bralne navade in bralno kulturo ter otroku omogoča javno 
nastopanje (predstavitev pravljic pred skupino), seznanitev s knjižnico …  
Tudi s strani knjižnice smo prejeli zahvalo za  sodelovanje v projektu, ki se glasi: 
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»Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste skozi leto navduševali male ''bralce'', skrbno beležili predstavljene 
knjige in vodili otroke v knjižnice. Vaš trud je neprecenljiv v skrbi za razvijanje otrokovih bralnih navad in 
bralne kulture.«  

 

POROČILO PROJEKTA  ŠKRATEK PRIJATELJČEK  

 

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Vesna Podboj Panič 
V projekt so bili vključeni 4 oddelki iz Vrtca Galjevica, starosti 4-5 let. Sodelovali so MEDVEDI, ZMAJI, ZAJČKI 
in KRTKI. Projekt se je zaključil v mesecu juniju. 
 
Projekt je sklop interaktivnih delavnic, ki so združene pod krovnim naslovom Škratek Prijateljček in je 
zasnovan kot preventivni program preprečevanja nasilja med in nad otroci ter vzgoji otrok za strpnost in 
prijateljstvo.  
NAMEN PROJEKTA: 

 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, 

 Otroci preko zgodb spoznajo, da je zelo pomembno, da odraslim povemo, kako se počutimo in če 
nam nekdo naredi nekaj, kar nam ni všeč, POVEMO, saj le tako lahko kaj spremenimo in le tako 
lahko odrasli pomagajo. 

Otroci to zelo dobro razumejo na primeru zgodbe o Škratku Prijateljčku in fantku, ki mu je zaupal svojo 
skrivnost.  
CILJI: 

 Vzgoja za strpnost in prijateljstvo  

 Učenje lepega vedenja in krepitev samopodobe otrok 

 Zmanjšanje nasilja med otroki in učenje alternativnih oblik vedenja v konfliktnih situacijah 

 Povezovanje otrok v skupini, sodelovanje med otroki 
 
Škratek Prijateljček spodbuja pozitivne medsebojne odnose, medsebojne pohvale in prepoznavanje 
pozitivnih vedenj otrok, ki pozitivno vplivajo na skupino. Srečanja  so se vedno začela  s pohvalami.  Škratek 
je  pohvali otroke, ki so govorili lepe besede, so se opravičili, ko so naredili kaj narobe, so prijatelja 
potolažili, so posodili svojo igračo, so se uspeli dogovoriti o igrači namesto, da so si igrače pulili in se kregali.  
Škratek spodbuja dogovarjanje, pogovarjanje in predlaganje alternativ. Škratek zelo jasno zavzame stališče, 
da je vsakršna oblika nasilja popolnoma nesprejemljiva. 
NALOGE ZA  SKUPINO OTROK: 
1.     Naloga:  

 Izdelava Škratka prijateljčka. Na kapo napišemo svoje ime ob pomoči odraslega, na trebušček pa 
imena treh svojih prijateljev. 

 Pogovor in dejanja o pomenu prijateljstva in lepega vedenja. 
2.     Naloga: 

 Prijateljčkov koledar – nalepimo fotografije otrok in vzgojiteljev na velik plakat. Ob slikah napišemo 
tri dobre lastnosti vsakega otroka. Pozitivne lastnosti določimo skupaj z otroki in jih zapišemo. 

 Pozitivne lastnosti odkrivamo ob pogovoru in različnih igrah: Stol na moji desni je prazen, Z 
zavezanimi očmi, V paru… 

3.     Naloga:  

 Preberemo zgodbo o prijateljstvu. Ob glasbi otrok nariše svoje prijatelje, nato pa se pogovorimo, 
kakšen mora biti pravi prijatelj. 

 Otrok nariše Škratka prijateljčka, pogovorimo se kaj nam je dobrega prinesel, ali smo kaj novega 
spoznali, se naučili. 

NALOGA ODRASLEGA: 
 Aktivno sodelovanje pri opravljanju nalog 
 Zapisovanje konfliktnih situacij in reševanje le-teh 
 Ob zaključku vseh nalog, pošlje potek Škratku Prijateljčku, ki nam pripravi zabavno presenečenje in 

podeli priznanja.  
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POROČILO PROJEKTA ZELENI NAHRBTNIK   

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Lilijana Paradiž 
 
V letošnjem šolskem letu so v projektu sodelovali trije oddelki: KRESNIČKE (5-6 let), ZAJČKI (4-5 let) in KRTKI 
(4-5 let) iz enote Orlova. 
Na uvodnem srečanju koordinatorjev smo se seznanili z velikim izborom otroške literature na temo 
Ekologija in Varčevanje z obnovljivimi viri. Dogovorili smo se o poti Zelenega nahrbtnika, o terminih in 
medsebojnih predajah ter zaključnem srečanju v Mostecu. 
Zeleni nahrbtnik so nam predali otroci Vrtca Črnuče – Gmajna, dne 29. 3. 2018. Predaja je potekala v 
prijetnem druženju otrok na igrišču enote Orlova. 
 
Zeleni nahrbtnik z Zmajčkom Jurčkom in nalogami smo nato skrbno pregledali, se igrali z lutko zmajček 
Jurček, peli himno zmajček Jurček in izvajali dejavnosti in naloge o ekologiji. 
Naloge so bile naslednje: 

1. Spoznavanje vrst odpadkov. 
2. Ogled ekološkega otoka. 
3. Ločevanje odpadkov v prave zabojnike. 
4. Naučiti se novo pesmico ''Na polju rožice ''cvetov''. 
5. Posaditi čebulice in skrb za rastline. 

Dne 11. 4. 2018 smo Zeleni nahrbtnik odnesli v Vrtec Mojca, enota Tinkara v Šiški, kjer smo ga skupaj z 
nalogami predali sodelujočim skupinam otrok.  
V petek 20. aprila smo se skupaj s skupino ZAJČKI odpravili v Mostec in se udeležili prijetne zaključne 
prireditve z delavnicami, petjem in plesom ob nastopu Borisa Konanenka in zmajčka Jurčka. 

 
PROJEKTI - na ravni oddelkov vrtca (pregled po enotah/lokacijah),  
                    ki so bili realizirani v šolskem letu 2017/18 
 
Enota/ 
lokacija 

Naslov projekta Strokovni delavci, 
ki izvajajo projekt 

Št.  
vklj. 
odd. 

Starost  
otrok 

Koordinator  
na nivoju 
enote/lokacije 

Enota 
Galjevica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unesco vsi SD vrtca 10 1-6 Mateja Funkl 

Unicef Funkl, Košir, Suhadolniki, 
Virant 

4 2-6 Košir Andreja 

Zdravje v vrtcu vsi SD vrtca 10 1-6 Jana Šefic Globokar 

Erasmus+ SD oddelkov 3-6 6 3-6 Živa Krapež Jeraj 

E Twinning Funkl, Košir, Virant  1-6 Mina Pišljar 

Eko vrtec vsi SD vrtca 10 1-6 Mateja Funkl 

EU-Sončni dan G vsi SD vrtca 10 1-6 Samuel  Kranjc 

Varno s soncem vsi SD vrtca 10 1-6 Silva Skubic 

NTC učenje vsi SD vrtca 10 1-6 Marjan Perger 

Ciciuhec Funkl, Košir, Lenarčič, 
Skubic, Suhadolnik, Virant 

6 2-6 Nataša Krilerić 

Pasavček vsi oddelki 4-6 4 4-6 Tanja Virant 

Čebelica moja 
prijateljica 

vsi SD vrtca 10 1-6  Metoda Lenarčič 

Mali sonček SD oddelkov 2-6 8 2-6 Jana Tomc 

Turizem in vrtec Funkl, Košir, Lenarčič 3 4-6 Andreja Košir 

Etika in vrednote vsi SD vrtca 10 1-6 Jana Suhadolnik 

Korak k sončku vsi SD vrtca 10 1-6 Sergeja Zemljarič 

Škratek Prijateljček SD oddelkov 4-5 2 4-5 Metoda Lenarčič 

Enota  
Jurček 

Unesco vsi SD vrtca 3 1-2 Simona Milost D. 

Eko vrtec vsi SD vrtca 3 1-2 Janja Grum Duša 

Etika in vrednote vsi SD vrtca 3 1-2 Janja Grum Duša 

NTC učenje vsi SD vrtca 3 1-2 Mateja Viršek 

Zdravje v vrtcu vsi SD vrtca 3 1-2 Mateja Viršek 

Korak k sončku vsi SD vrtca 3 1-2 Sergeja Zemljarič 
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Varno s soncem vsi SD vrtca 3 1-2 Simona Milost D. 

EU- Sončni dan G. vsi SD vrtca 3 1-2 Anamari Tivadar 

Čebelica moja 
prijateljica 

vsi SD vrtca 3 1-2 Anja Mihelič 

Enota 
Orlova 

Unesco  vsi SD vrtca 8 1-6 Anka Gale 

Zdravje v vrtcu vsi SD vrtca 8 1-6 Marjeta Rozman 

Eko vrtec vsi SD vrtca 8 1-6 Barbara Jakopin 

Mali sonček vsi SD vrtca 7 2-6 Mojca Kastelic 

Varno s soncem vsi SD vrtca 8 1-6  Šoberl Tatjana 

NTC učenje vsi SD vrtca 8 1-6 Barbara Jakopin 

Ciciuhec Gale, Jakopin, Paradiž, 
Šoberl, Šporar 

5 2-6 Martina Šporar 

E-twinning Jakopin, Gale 2 2-5 Mina Pišljar 

Pasavček Kaplar, Paradiž, Šporar 3 4-6 Martina Šporar 

Čebelica moja 
prijateljica 

vsi SD vrtca 8 1-6 Maja Berlic 

EU-Sončni dan G vsi SD vrtca 8 1-6 Anka Gale 

Erasmus+ SD oddelkov 3-6 6 3-6 Živa Krapež Jeraj 

Etika in vrednote vsi SD vrtca 8 1-6 Vesna Podboj-Panič 

Turizem in vrtec Paradiž, Šporar 2 4-6 Martina Šporar 

Korak k sončku vsi SD vrtca 8 1-6 Sergeja Zemljarič 

Škratek Prijateljček SD oddelkov 4-5 2 4-5 Martina Šporar 

Zeleni nahrbtnik Jakopin, Paradiž, Šporar 3 4-6 Lilijana Paradiž 

Lokacija 
Dolenjka c. 

Unesco vsi SD vrtca 2 2-6 Miha Mrak 

Eko vrtec vsi SD vrtca 2 2-6 Mojca Kastelic 

Zdravje v vrtcu vsi SD vrtca 2 2-6 Andreja Hodak Jošt 

Varno s soncem vsi SD vrtca 2 2-6 Majda Podržaj 

NTC učenje vsi SD vrtca 2 2-6 Anica Hočevar 

Mali sonček vsi SD vrtca 2 2-6 Mojca Kastelic 

Čebelica moja 
prijateljica 

vsi SD vrtca 2 2-6 Daša Lampič 

Ciciuhec Kastelic, Podržaj 2 2-6 Mojca Kastelic 

EU-Sončni dan G vsi SD vrtca 2 2-6 Daša Lampič 

Turizem in vrtec Kastelic 1 4-6 Mojca Kastelic 

Erasmus+ SD oddelka 4-6 1 4-6 Živa Krapež Jeraj 

Etika in vrednote vsi SD vrtca 2 2-6 Vesna Podboj-Panič 

Korak k sončku vsi SD vrtca 2 2-6 Sergeja Zemljarič 

Lokacija 
Pot k ribniku 
 
 

Unesco  vsi SD vrtca 3 2-6 Miha Mrak 

Eko vrtec vsi SD vrtca 3 2-6 Zalka Jeršin 

Ciciuhec Jeršin, Mrak, Sušnik 3 2-6 Tina Dragić 

Zdravje v vrtcu vsi SD vrtca 3 2-6 Andreja Hodak Jošt 

Pasavček Mrak 1 4-6 Andreja Hodak Jošr 

Varno s soncem vsi SD vrtca 3 2-6 Majda Podržaj 

NTC učenje vsi SD vrtca 3 2-6 Miha Mrak 

E twinning Mrak 1 4-6 Mina Pišljar 

Mali sonček vsi SD vrtca 3 2-6 Mojca Kastelic 

Čebelica moja 
prijateljica 

vsi SD vrtca 3 2-6 Tatjana Sušnik 

EU-Sončni dan G vsi SD vrtca 3 2-6 Andreja Hodak Jošt 

Erasmus+ SD oddelkov 3-6 2 3-6 Živa Krapež Jeraj 

Etika in vrednote vsi SD vrtca 3 2-6 Vesna Podboj-Panič 

Korak k sončku vsi SD vrtca 3 2-6 Sergeja Zemljarič 

PROJEKTI - na nivoju oddelkov (pregled po enotah/lokacijah)  za šolsko leto 2018/2019 
 
Enota/ 
lokacija 

Naslov projekta Strokovne delavke, 
ki izvajajo projekt 

Št.  
vklj. 
odd. 

Starost  
otrok 

Koordinatorka  
na nivoju 
enote/lokacije 

Enota Unesco vsi SD vrtca 10 1-6 Mateja Funkl 
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Galjevica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unicef – punčka iz cunj Lenarčič, Funkl, Košir, 
Suhadolnik 

4 2-6 Andreja Košir 

Zdravje v vrtcu vsi SD vrtca 10 1-6 Jana Šefic Globokar 

Erasmus+ SD oddelkov 3-6 6 3-6 Živa Krapež Jeraj 

E Twinning Funkl, Pišljar 2 2-4 Mina Pišljar 

Eko vrtec vsi SD vrtca 10 1-6 Mateja Funkl 

EU-Sončni dan G vsi SD vrtca 10 1-6 Aljaž Levičar 

Varno s soncem vsi SD vrtca 10 1-6 Silva Skubic 

NTC učenje vsi SD vrtca 10 1-6 Marjan Perger 

Ciciuhec  Funkl, Weingerl, 
Skubic,Suhadolnik, 
Levičar, Košir 

6 3-6 Tina Šipraga /Nataša 
Krilerić 

Pravljične minute s 
knjižničarko Anamarijo 
(odd. 1-3) 

Pograjc/Kriletič, 
Lenarčič, Virant, Pišljar 

4 1-3 Tina Šipraga /Nataša 
Krilerić 

Pasavček Funkl, Levičar, 
Suhadolnik 

3 3-6 Aljaž Levičar  

Čebelica moja prijateljica vsi SD vrtca 10 1-6  Metoda Lenarčič 

Mali sonček SD oddelkov 2-6 8 2-6 Jana Tomc 

Gozdni vrtec Levičar 1 5-6 Aljaž Levičar 

Zeleni nahrbtnik Suhadolnik 1 4-5 Anka Gale 

Turizem in vrtec Levičar, Košir, Skubic 3 4-6 Andreja Košir 

Etika in vrednote vsi SD vrtca 10 1-6 Jana Suhadolnik 

Korak k sončku vsi SD vrtca 10 1-6 Sergeja Zemljarič 

Škratek Prijateljček SD oddelkov 5-6 2 5-6 Andreja Košir 

Enota  
Jurček 

Unesco vsi SD vrtca 3 1-3 Demi Finc 

Eko vrtec vsi SD vrtca 3 1-3 Jana Tomc 

Etika in vrednote vsi SD vrtca 3 1-3 Martina Šporar 

NTC učenje vsi SD vrtca 3 1-3 Mateja Viršek 

Pravljične minute s 
knjižničarko Anamarijo 
(odd. 1-3) 

vsi SD vrtca 3 1-3 Demi Finc 

Zdravje v vrtcu vsi SD vrtca 3 1-3 Mateja Viršek 

Korak k sončku vsi SD vrtca 3 1-3 Sergeja Zemljarič 

Varno s soncem vsi SD vrtca 3 1-3 Jana Tomc 

EU- Sončni dan G. vsi SD vrtca 3 1-3 Janja Grum Duša 

Čebelica moja prijateljica vsi SD vrtca 3 1-3 Anja Mihelič 

Mali sonček Viršek 1 2-3 Jana Tomc 

Enota 
Orlova 

Unesco  vsi SD vrtca 8 1-6 Anka Gale 

Zdravje v vrtcu vsi SD vrtca 8 1-6 Marjeta Rozman 

Eko vrtec vsi SD vrtca 8 1-6 Barbara Jakopin 

Unicef – punčka iz cunj Rozman 1 2-3 Andreja Košir 

Mali sonček vsi SD vrtca 6 2-6 Mojca Kastelic 

Varno s soncem vsi SD vrtca 8 1-6  Šoberl Tatjana 

NTC učenje vsi SD vrtca 8 1-6 Barbara Jakopin 

Ciciuhec Kuk, Gale, Jakopin, 
Bukovec Krenn, Šporar 

5 3-6 Martina Šporar 

Pravljične minute s 
knjižničarko Anamarijo 
(odd. 1-3) 

Šoberl, Paradiž, 
Rozman 

3 1-3 Martina Šporar 

Pasavček Gale, Bukovec Krenn, 
Jakopin, Šporar 

4 4-6 Martina Šporar 

Čebelica moja prijateljica vsi SD vrtca 8 1-6 Lili Paradiž 

EU-Sončni dan G vsi SD vrtca 8 1-6 Anka Gale 

Erasmus+ SD oddelkov 3-6 6 3-6 Živa Krapež Jeraj 

Etika in vrednote vsi SD vrtca 8 1-6 Vesna Podboj-Panič 

Turizem in vrtec Šporar 1 5-6 Martina Šporar 

Korak k sončku vsi SD vrtca 8 1-6 Sergeja Zemljarič 

Škratek Prijateljček SD oddelkov 5-6 2 5-6 Martina Šporar 
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Zeleni nahrbtnik Gale 1 4-5 Anka Gale 

Lokacija 
Dolenjka c. 

Unesco vsi SD vrtca 2 3-6 Simona Milost 
Dežman 

Eko vrtec vsi SD vrtca 2 3-6 Mojca Kastelic 

Zdravje v vrtcu vsi SD vrtca 2 3-6 Andreja Hodak Jošt 

Varno s soncem vsi SD vrtca 2 3-6 Karin Novak 

NTC učenje vsi SD vrtca 2 3-6 Daša Lampič 

Mali sonček vsi SD vrtca 2 3-6 Mojca Kastelic 

Čebelica moja prijateljica vsi SD vrtca 2 3-6 Daša Lampič 

Zdrav zobek 
(interni projekt lokacije) 

vsi SD vrtca 2 3-6 Mojca Kastelic 

Ciciuhec vsi SD vrtca 2 3-6 Karin Novak 

Cici vesela šola Milost Dežman 1 4-6 Simona Milost 
Dežman 

Pasavček Milost Dežman 1 4-6 Simona Milost 
Dežman 

EU-Sončni dan G vsi SD vrtca 2 3-6 Daša Lampič 

Erasmus+ SD oddelka 3-6 2 3-6 Živa Krapež Jeraj 

Etika in vrednote vsi SD vrtca 2 3-6 Vesna Podboj-Panič 

Korak k sončku vsi SD vrtca 2 3-6 Sergeja Zemljarič 

Lokacija 
Pot k ribniku 
 
 

Unesco  vsi SD vrtca 3 2-6 Simona Milost 
Dežman 

Eko vrtec vsi SD vrtca 3 2-6 Zalka Jeršin 

Ciciuhec Mrak, Jeršin 2 3-6 Tina Dragić 

Pravljične minute s 
knjižničarko Anamarijo 
(odd. 1-3) 

Sušnik, Dragić 1 2-3 Tina Dragić 

Zdravje v vrtcu vsi SD vrtca 3 2-6 Andreja Hodak Jošt 

Pasavček Mrak 1 4-6 Karmen Kogoj 

Varno s soncem vsi SD vrtca 3 2-6 Karin Novak 

NTC učenje vsi SD vrtca 3 2-6 Miha Mrak 

E twinning Mrak 1 4-6 Mina Pišljar 

Mali sonček vsi SD vrtca 3 2-6 Mojca Kastelic 

Čebelica moja prijateljica vsi SD vrtca 3 2-6 Tatjana Sušnik 

EU-Sončni dan G vsi SD vrtca 3 2-6 Andreja Hodak Jošt 

Erasmus+ SD oddelkov 3-6 2 3-6 Živa Krapež Jeraj 

Etika in vrednote vsi SD vrtca 3 2-6 Vesna Podboj-Panič 

Korak k sončku vsi SD vrtca 3 2-6 Sergeja Zemljarič 

Zeleni nahrbtnik Mrak 1 4-6 Anka Gale 

Gozdni vrtec Mrak 1 4-6 Miha mrak 

 
Dodatne dejavnosti: vodijo jih zunanji izvajalci in jih v celoti financirajo starši. Izvajajo se v vrtcu, v 
popoldanskem času, izven programa vrtca. 
O obogatitvenih in dodatnih programih se odločajo starši na 1. roditeljskem sestanku, ko sprejmejo 
program oddelka. 

 
Realizacija za šolsko leto 2017/2018 

Enota/ 
lokacija 

Dejavnost Izvajalec Pogostost 
izvajanja 

Starost 
otrok 

Število 
otrok 

Enota 
Galjevica 

Plesna šola Aleksandra Košir 1 x tedensko 3-6 19 

Telovadba ABC Šport 1 x tedensko 1-6 14 

Telovadba SD Novinar 1 x tedensko 1-6 19 

Ritmična gimnastika Klub TIM  1 x tedensko 4-6 14 

Enota 
Orlova 

Telovadba SD Novinar 1 x tedensko 1-6 19 

Plesna šola Aleksandra Košir 1 x tedensko 3-6 16 

Ritmična gimnastika Klub TIM 1 x tedensko 4-6 5 
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Lokaciji 
Pot k ribniku 

Ritmična gimnastika Klub TIM 1 x tedensko 4-6 2 

Telovadba SD Novinar 1 x tedensko 1-6 / 

Dolenjska c. Telovadba SD Novinar 1 x tedensko 3-6 / 

 
Šolsko leto 2018/19 

Enota/ 
lokacija 

Dejavnost Izvajalec Pogostost 
izvajanja 

Starost 
otrok 

Število 
otrok 

Enota 
Galjevica 

Plesna šola Aleksandra Košir 1 x tedensko 3-6 27 

Telovadba ABC Šport 1 x tedensko 1-6  

Telovadba SD Novinar 1 x tedensko 1-6 12 

Ritmična gimnastika Klub TIM  1 x tedensko 4-6 12 

Enota 
Orlova 

Telovadba SD Novinar 1 x tedensko 1-6 11 

Plesna šola Aleksandra Košir 1 x tedensko 4-6 26 

Ritmična gimnastika Klub TIM 1 x tedensko 4-6 2 

Lokacija 
Pot k ribniku 

Ritmična gimnastika Klub TIM 1 x tedensko 4-6 3 

     

 
 

C. SODELOVANJE  
 
1. Sodelovanje s starši 
 
Sodelovanje s starši doživljamo delavci vrtca kot pomemben pogoj za razvoj otroka v zdravo, ustvarjalno 
osebnost. To je področje, ki se mu kontinuirano posvečamo že daljše obdobje. Določene spremembe, ki 
smo jih vnesli v projektni obliki dela v program vrtca, so tako postale način dela v Vrtcu Galjevica (Uvajanje 
otrok v vrtec skupaj s starši, Šola za starše, sodelovanje v humanitarnih projektih). 
Pregled formalnih oblik sodelovanja s starši 

PRED VKLJUČITVIJO PO VKLJUČITVI OTROKA V VRTEC 
- pogovor ob vpisu in 

obisk vrtca, 
- skupni sestanek s 

predavanjem za 
starše novincev, 

- individualni razgovor  
z vzgojiteljico. 

- uvajanje novincev I. starostnega obdobja: prisotnost staršev v oddelku prvi teden 
vključitve, 

- roditeljski sestanki (2 x letno: sep., maj;),    
- govorilne ure (1 x mesečno), individualni razgovori (po potrebi), 
- delavnice, srečanja, zaključki na ravni oddelka, 
- izobraževanje o določeni temi / Šola za starše,  
- sodelovanje na področju predstavitev poklicev v oddelku, 
- spodbujanja jezikovno-bralne pismenosti (branje pravljic), 
- mapa utrinkov oddelka,  
- mapa utrinkov otrok - (oddelki 1. starostnega obdobja), 
- evidenca PNP (oddelki 1. starostnega obdobja), 
- projektna predavanja za starše,  
- sodelovanje pri zbiranju priboljškov in oblačil v novembru, 
- akcije zbiranja starega papirja in zamaškov ter dobrodelnost za otroke našega vrtca v 

sodelovanju s Skladom vrtca in Fundacijo Vila Galja ter solidarnostne akcije ob 
elementarnih nesrečah,  

- vključitev staršev v izvajanje programa oddelka ter predstavnika staršev iz oddelka v Svet 
staršev vrtca, 

- obveščanje o poteku dela in dogodkov v vrtcu preko oglasnih desk, spletnega info portala, 
e-obvestil. 

Že tradicionalna so postala skupna srečanja otrok in staršev na ravni vrtca, ki pomenijo sproščeno 
povezovanje vrtca z družino. Starši se nanje dobro odzivajo in v njih dejavno sodelujejo: srečanje z dedki in 
babicami (februar), prebujenje pomladi (april) in zaključno srečanje ob izteku šolskega leta. V vrtcu 
organiziramo 5 krovnih dogodkov letno in sicer:  

 Varna pot v vrtec: sreda, 10. 10. 2018,  

 Praznični december: četrtek, 12. 12. 2018,  

 Šport in špas v vrtcu Galjevica: »Dan druženja in gibanja vseh generacij«: sobota, 3. 2. 2018,  

 Eko dan Vrtca Galjevica: četrtek, 20. 4. 2018, 

 Športne igre Galjevica: četrtek, 31. 5. 2018. 



 

Letno poročilo Vrtca Galjevica za leto 2018 

 

55 

Vsi dogodki spodbujajo sodelovanje in povezovanje ter dobrodelnost. Spodbuja se sodelovanje pri zbiranju 
sredstev za Sklad vrtca Galjevica ter Fundacijo Vila Galja (z 0,5 % dohodnine in sredstvi). 
 
Pestra je paleta neformalnih oblik sodelovanja. Veseli nas, da se starši vedno bolj odzivajo na povabila k 
neposrednemu vključevanju v programe oddelka (izvajanje dejavnosti, predstavitev poklica, prostoročnih 
dejavnosti in drugih veščin, spremstvo v programih izven vrtca, itd.). Ocenjujemo, da je tudi pretok 
informacij na nivoju: uprava – strokovni delavci in uprava – starši, dober. V komunikaciji s starši si uprava 
prizadeva delovati odprto, ne na tog, birokratski način. Zato se tudi upravne delavke poslužujejo osebnih 
pogovorov in pojasnil za starše, predvsem ko gre za izpolnjevanje obveznosti staršev do vrtca. Informacije 
potekajo sprotno, tako preko elektronske pošte, kot pisnih obvestil.  
 
Že deseto leto na podlagi sodelovanja z MOL uspešno izvajamo Šolo za starše, in sicer zadnja štiri leta pri 
večini predavanj sodelujemo z Inštitutom za sodobno družino Manami – Familylab Slovenija. Starši 
prisluhnejo predavanju zunanjih ali notranjih strokovnjakov in imajo možnost zastavljanja vprašanj o vzgoji 
oz. izpostavljajo dileme, s katerimi se soočajo pri vzgoji svojih otrok. Starši so se v anketi pozitivno izrekli o 
kvaliteti predavateljev in ustrezno izbranih vsebinah. Oblikovala se je stalna skupina staršev, ki redno 
prihaja na predavanja in se dejavno vključuje v diskusije. 
 
Šola za starše v letu 2018 

Vsebina srečanj 
 

Izvajalci Čas izvedbe 

Kako vzgojimo samostojnega otroka dr. Bogdan Polajner (univ. 
dipl. psiholog) 

26. 2. 2018 med 17.30 in 19.00 uro 

Komunikacija v vzgoji Saša Kronegger, 
univ. dipl. soc. pedagog 

25. 9. 2018 med 17.30 in 19.00 uro 

Živeti z otrokom in ne za otroka – postavljanje mej Tanja Povšič, 
univ. dipl. učit. raz. pouka 

24. 10. 2018 med 17.30 in 19.00 uro 

Tehnike za pomoč otroku v stresnih situacijah Taisa Darja Cerkvenik, 
prof. defektologije 

22. 11. 2018 med 17.30 in 19.00 uro 

 
Zadovoljstvo staršev ocenjujemo preko predlogov, pohval in kritik na roditeljskih sestankih in na sejah Sveta 
staršev, kar je razvidno iz zapisnikov. Hkrati vsako leto izvajamo v vrtcu samoevalvacijo ter anketiramo 
zaposlene in starše o zadovoljstvu z vrtcem. Rezultati ankete v zvezi z zadovoljstvom komuniciranja in 
sodelovanja z vrtcem, ki je potekala med starši in zaposlenimi so bili predstavljeni maja 2018 na 
vzgojiteljskem zboru, 3. roditeljskih sestankih, seji Sveta staršev in seji Sveta zavoda. Poročilo je bilo maja 
2018 posredovano tudi na OPVI MOL. 
 
Preko anket smo pridobivali stališča staršev trikrat v letu 2018: 

- anketa o poslovnem času, 
- anketa o zadovoljstvu izvedbe Šole za starše, 
- samoevalvacija 2017-18. 

 
Starši izražajo visoko stopnjo zadovoljstva z vrtcem. Pogosto so pohvale izražene neposredno vodstvenim in 
svetovalnim delavkam.  
 
Na vsako pritožbo takoj in sprotno odgovorimo. Probleme rešujemo preko pogovora z vsemi udeleženci v 
pritožbi. Ponovno anketiranje staršev bo potekalo od 11.-22.3.2019, v njej bodo zajeti vsi starši otrok, ki so 
vključeni v naš vrtec v šol. l. 2018-19 ter zaposleni našega vrtca. 
 
V vrtcu smo v teh, za nekatere družine zelo težkih časih, zelo subtilni tudi do problema hrane, saj opažamo, 
da so obroki v vrtcu edino, kar nekateri otroci zaužijejo dnevno. Probleme rešujemo individualno, konec 
novembra (19.-22.11.2018) je bila organizirana tudi dobrodelna akcija zbiranja priboljškov in rabljenih 
otroških oblačil za otroke, ki tega sicer med letom niso deležni. Akcija je bila zelo odmevna, saj so jo starši z 
otroki močno podprli, zbrali smo 78 kg priboljškov ter 192 kg otroških oblačil, zbrane priboljške in zimska 
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otroška oblačila smo v sodelovanju s ČS Rudnik razdelili družinam, preostala zimska oblačila pa predali 
Rdečemu križu, OE Ljubljana. 
Starši imajo možnost, da se s težavo, ki jo imajo v oddelku, obrnejo neposredno na vodstvo ali pa na 
predstavnika v Svetu staršev, ki težavo prenese vodstvu na seji Sveta staršev. Odgovore posreduje 
ravnateljica osebno in v pisni obliki z argumentirano obrazložitvijo. Največkrat se nanašajo na razporeditev 
otrok ali kadrovsko zasedbo ali urejenost/odnašanje popoldanske malice iz vrtca.  
V letu 2018 je bilo izraženih tudi več pohval na Svetu staršev. 
 
2. Sodelovanje z okoljem 
 
Sodelovanje z Mestno občino Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje  je bilo intenzivno 
vse leto. Poleg rednih nalog, ki nam jih določa zakonodaja ali neposredno ustanovitelj sam, smo pogosto 
kontaktirali z oddelkom v zvezi z reševanjem problematike vandalizma igrišča, o problemu odklonjenih 
otrok, zagotavljanju sredstev za intervencijska dela, kadrovska problematika.  
Uspešno se povezujemo z lokalno skupnostjo, tako preko programa vrtca kot na skupnih prireditvah za 
starše (Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Zdravstveni dom Vič-Rudnik, Gasilsko društvo Barje, Taborniški vod, 
Botanični vrt, Policijska postaja Lj.- Vič, Knjižnica Prežihovega Voranca – enota Rudnik, Četrtna skupnost 
Rudnik). 
Tesnejše je sodelovanje s Četrtno skupnostjo Rudnik. Sprotno jih seznanjamo s problematiko Vrtca 
Galjevica, predvsem v zvezi s problematiko odklonjenih otrok. Sodelovali smo na javni prireditvi – 
Predstavitev dejavnosti Četrtne skupnosti Rudnik, odprtju dnevnega centra za starejše občane na Rudniku, 
Novoletnem dogodku in v zbiralni akciji priboljškov za otroke in zbiranja otroških zimskih oblačil v 
novembru 2018. 
 
Vodstveni in svetovalni delavci vrtca sodelujemo v aktivih na nivoju mesta, države in širše: mreža 
mentorskih vrtcev, Aktiv ljubljanskih ravnateljic, Aktiv svetovalnih delavcev Ljubljane, Aktiv računovodij, 
Aktiv organizatorjev prehrane in ZHR, Združenje ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije, Skupnost vrtcev 
Slovenije, Evropsko združenje ravnateljev - ESHA. 
 
Pregledno prikazujemo strokovne ustanove in institucije, s katerimi se povezujemo preko naših programov 
in projektov oziroma kot udeleženci njihovih programov. 
 

INSTITUCIJA OBLIKE SODELOVANJA 
1. Ministrstvo za šolstvo in šport izobraževalne dejavnosti 

2. Zavod za šolstvo študijske skupine, izobraževanje, postopki usmerjanja otrok 

3. Pedagoška fakulteta pedagoška praksa študentk 

4. Srednja vzgojiteljska šola delovna in pedagoška praksa 

5. Fakulteta za šport športni programi za otroke, izobraževanje 

6. Ljubljanski muzeji konzultacija pri projektih, - sodelovanje v njihovih delavnicah 

7. Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana projekt, svetovanje 

8. Zdravstveni dom Vič-Rudnik preventivni pregledi, zobna kurativa, Center za duševno zdravje 
(otroci s posebnimi potrebami) 

9. Center za socialno delo Vič-Rudnik obravnave otrok, družin 

10. Ljubljanske galerije in muzeji konzultacija pri projektih, sodelovanje v njihovih delavnicah 

11. Osnovna šola Oskarja  
      Kovačiča 

delo po dogovorjenem strokovnem programu, sodelovanje pri 
vpisu otrok v OŠ 

12. Četrtna skupnost Rudnik obiski, sodelovanje v programih, prispevki v  Rudniški Četrtinki 

13. Lutkovno gledališče Ljubljana obiski predstav, gostovanje v vrtcu 

14. Hiša umetnosti delavnice 

15. Hiša eksperimentov delavnice 

16. Knjižnica Prežihovega   
      Voranca, Rudnik 

obiski, ure pravljic, sodelovanje v projektu Ciciuhec 

17. Mesta ZPM  Zeleni nahrbtnik, Pomežik poletju, Teden otroka 

18. MOL - Oddelek za šport Mali sonček, kros, izobraževanja, pohod okoli Ljubljane 

19. MOL - Oddelek za kulturo festival Bobri 
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20. MT šport vrtec v naravi - kmetija 

21. Botanični vrt obiski in sodelovanje v njihovih delavnicah  

22. Zavod za naravno in kulturno     
      dediščino 

sodelovanje v projektih 

23. Policijska postaja Vič delovni pogovori, skupno reševanje problemov 

24. Gasilsko društvo Barje obiski, sodelovanje v programih vrtcev 

25. Taborniški odred sodelovanje na prireditvah v enoti Galjevica in lokaciji Pot k 
ribniku 

26. Karate klub Rudnik predstavitvene delavnice za vse štiri vrtce 

27. Čebelarska zveza Slovenije in        
      čebelarsko društvo Barje 

obisk čebelarja in predstavitev čebelarske dejavnosti ter čebel 

28. ZOO Ljubljana voden ogled živalskega vrta 

29. Cankarjev dom Moj prvi abonma 

30. Karitas Rakovnik pomladni program otrok na srečanju starejših občanov 

31. Ljubljanski grad razstava otroških slik 

32. ZLRO, Planet otrok letovanje Savudrija, zimovanje Pokljuka, vrtec v naravi 

33. Slovenska filantropija sodelovanje in koordinacija prostovoljcev za delo v vrtcu 

34. Glasbena šola Rakovnik glasbeno dopoldne (predstavitev instrumentov in koncert 
učencev glasbene šole) 

35. Konservatorij za glasbo in balet, Lj. Mini glasbeno-baletni abonma 

36. Diagnostični center Clarus preventivni zdravniški pregledi zaposlenih 

 
Dejavno se programsko povezujemo z Zdravstvenim domom Rudnik (preventivni zobozdravstveni program, 
strokovni sestanki s pediatrinjo, posvetovalni razgovori).  
Lokacija vrtca na Dolenjki cesti se skozi projekt Zdrav zobek več let intenzivno povezuje z zobozdravstvenimi 
delavkami omenjenega zdravstvenega doma. Poleg navedenih dejavnosti opravlja zobozdravnica iz ZD Vič-
Rudnik kurativo za oddelek 4-6 letnih otrok neposredno v zobozdravstveni ordinaciji – skupinski obisk. 
 
Ocena sodelovanja z Osnovno šolo Oskarja Kovačiča 
Z Osnovno šolo Oskarja Kovačiča smo programsko povezani, enota Galjevica tudi prostorsko. Oblike 
sodelovanja: 

- strokovna obravnava otrok ob prehodu v šolo (pogovori s svetovalko osnovne šole, hospitacije), 
- medsebojni obiski otrok vrtca in učencev 1. razredov (ogled lutkovnih predstav v šoli, ogled  razstav 

v vrtcu), 
- skupni dogodek Decembrsko praznovanje z bazarjem v dvorani Krim, 
- sodelovanje na Športnih igrah Galjevica, katerega organizator je vrtec, 
- projektno sodelovanje »Zdrav način življenja iz vrtca v OŠ«, 
- sodelovanje v projektu NTC učenje in izobraževanju strokovnih delavcev 
- vsebinsko povezovanje in predstavitev dobrih praks ob mednarodnih izmenjavah SD. 

 
Enota Galjevica se povezuje s šolo v zvezi z uporabo telovadnice za telovadne urice. Šolsko jedilnico lahko 
občasno uporabljamo za skupne prireditve in izobraževanja.  
Obe ravnateljici (OŠ in vrtca) kažeta pripravljenost za tesno strokovno in organizacijsko sodelovanje. Sproti 
rešujeta težave in sodelujeta na področju kulturnega in vsebinskega povezovanja otrok. Na področju 
humanitarnosti sta se vrtec in OŠ povezala tudi s Fundacijo Vila Galja. 
 
3. Promocija zavoda Vrtca Galjevica 
 

PRIREDITVE, PREDSTAVITVE, DOGODKI v letu 2018 
KAJ KJE KDAJ KDO 

Unescov šport in špas – 
medgeneracijsko sodelovanje in 
dobrodelna košarkarska tekma 

Vrtec Galjevica in 
Športna dvorana 
Krim 

10. 2. 2018 Krajani, vsi zaposleni, starši, otroci 
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Razstava likovnik del otrok Supernova Ljubljana Marec 2018 SD in otroci vrtca 

Eko dan Vrtca Galjevica Posamezni oddelki 
na nivoju celotnega 
vrtca 

19. 4. 2018 Vsi zaposleni Vrtca Galjevica, vsi oddelki 
vrtca in starši 

Praznovanje dneva Evrope in 
dan zmage v Vrtcu Galjevica 

Enota Galjevica 9. 5. 2018 Otroci in zaposleni vrtca, predsednik RS g. 
Borut Pahor 

Pevska revija otroških pevskih 
zborov 

Rakovniška cerkev 23. 5. 2018 Otroški pevski zbor Vrtca Galjevica, pevski 
zbori OŠ Oskarja Kovačiča 

Športne igre Galjevica Na igrišču enote 
Galjevica in na 
zunanjem športnem 
igrišču pred 
dvorano Krim 

31. 5. 2018 Vsi zaposleni Vrtca Galjevica v  sodelovanju 
z OŠ Oskarja Kovačiča in ČS Rudnik 

Varna pot v vrtec in dogodek 
10 čez 10 (kako vidijo slepi) 

Igrišče enote 
Galjevica in zunanje 
igrišče pred 
dvorano Krim 

10.10.2018 Vsi zaposleni, starši, otroci, javnost, 
policisti, reševalci, gasilci ter predstavniki 
VARNE POTI s štirimi poligoni 

Uradna otvoritev otroškega 
igrišča ob Galjevcu 

Javno otroško 
igrišče ČS Rudnik ob 
Galjevcu 

9.11.2018 Oba otroška pevska zbora Vrtca Galjevica s 
SD in starši 

Praznični december z Vilo Galjo Športna dvorana 
Krim 

12.12.2018 Vsi zaposleni Vrtca Galjevica v  sodelovanju 
z OŠ Oskarja Kovačiča in ČS Rudnik, starši, 
otroci 

 
STROKOVNI PRISPEVKI, REFERATI v letu 2018 

DATUM KDO KJE PRISPEVEK TEMA 

Maj 2018 Barbara Novinec Posvet združenja srednjih 
šol in dijaških domov 
Slovenije na Bledu 

predavanje Zagotavljanje standardov 
varovanja OP skladno s Splošno 
uredbo na področju SŠ 

Junij 2018 Barbara Novinec Aktiv Lj. ravnateljev vrtcev 
 

predavanje Ukrepi za varovanje OP skladno 
z GDPR na področju vzgoje in 
izobraževanja (vrtci) 

September 
2018 

Mateja Funkl,  Zbornik zbranih povzetkov 
vsebin projekta Ekošola 

članek Raziskujemo naravo 

September 
2018 

Barbara Jakopin Zbornik zbranih povzetkov 
vsebin projekta Ekošola 

članek  Poskusi z elektriko 

September 
2018 

Vesna Podboj-
Panič 

Zbornik zbranih povzetkov 
vsebin projekta Ekošola 

članek Ekologija v vrtcu 

Oktober 
2018 

Barbara Novinec ESHA bienalna konferenca 
ravnateljev Evrope, Tallin, 
Estonija 

Uvodni nagovor 
in zaključni govor 
ter moderiranje  

Connecting schools, school 
leaders, teachers, students 
and society 

December 
2018 

Barbara Novinec ESHA Magazine uvodnik in članek Innovation in education 
matters 

 
D.  SPREMLJANJE KAKOVOSTI PROGRAMOV 
 
Sledenje izvajanju dejavnosti, opazovanje otrok pri igri, pristop strokovnih delavk do otrok, poteka preko 
hospitacij, ki jih v okviru svojih nalog opravljajo ravnateljica, pomočnica ravnateljice, svetovalna delavka, 
organizatorka prehrane in ZHR, ter na strokovnih aktivih, kjer spremljamo realizacijo akcijskih načrtov 
oddelkov ter analiziramo delo oddelkov. V letu 2018 je bilo realiziranih 12 napovedanih kolegialnih 
hospitacij v oddelkih vrtca Galjevica (5 v enoti Galjevica, 3 v enoti Orlova, 1 na lokaciji Pot k ribniku, 1 na 
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lokaciji Dolenjska cesta in 2 v enoti Jurček), ki jih je skupaj spremljalo 37 strokovnih delavcev iz vseh 5 hiš 
vrtca.  
Ravnateljica je v letu 2018 opravila 26 napovednih hospitacij in 54 strokovnih pogovorov. Hospitacije so bile 
načrtovane: 

 v LDN za spremljanje in beleženje vzgojno-izobraževalnega dela v vseh 26 oddelkih, 

 po načrtih pripravništva (za opravljanje strokovnega izpita), 

 uvajanje novincev, 

 spremljanje novih strokovnih delavk. 
Razgovori so bili načrtovani in v naprej napovedani. Teme so se nanašale na: 

 razgovori organizacijske in pedagoške narave, 

 novi kadri – uvajanja, 

 projektno delo, 

 otroci s posebnimi potrebami, 

 komunikacija s starši. 
 
Ravnateljica je v letu 2018 opravila 70 individualnih letnih razvojnih pogovorov s strokovnimi in upravno 
administrativnimi delavci, katerim je podala pisno oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca za leto 
2017. S tehničnimi delavci pa je opravila letne pogovore organizatorka PZHR in jim tudi podala pisno oceno 
delovne uspešnosti javnega uslužbenca za leto 2017.  

 
PREDNOSTI, POMANJKLJIVOSTI, SLABOSTI IN PRILOŽNOSTI  
 
Po SWOT analizi dela in programov strnjeno prikazujemo: 
Prednosti: 

 Dostopnost do predšolske vzgoje v vrtcu ne glede na socialni status družine in zdravstveno 
problematiko otrok (vključevanje otrok s posebnimi potrebami ob strokovno usposobljenih kadrih 
za to obliko dela). 

 Naša konkurenčna prednost je ugodna lokacija vseh treh enot z večjima igriščema na enoti 
Galjevica in Orlova ter zelenimi površinami ter lega lokacije Pot k ribniku v neposredni bližini gozda 
in travnikov, kar omogoča dnevno bivanje na prostem z raziskovanjem gozdnih poti Golovca, 
posebnost pa je tudi lokacija Dolenjska c., ki s svojo majhnostjo omogoča toplo, povezujočo obliko 
vzgojno izobraževalnega dela, čeprav je lega lokacije zelo neugodna. 

 Prednost je tudi strokovno usposobljen kader (ne samo pedagoški kader). Pri tistih strokovnih 
delavkah, ki še ne izpolnjujejo vseh pogojev pa zaznavamo veliko motiviranost za usposabljanje. 

 Visoka podpora pri delu in reševanje problemov s stani Sveta staršev in Sveta zavoda Vrtca 
Galjevica. 

 Zagotavljanje širokega nabora obogatitvenih dejavnosti in nadstandardnih programov znotraj vrtca, 
ki so za starše brezplačni, hkrati pa dobro delovanje Sklada vrtca ter Fundacije Vila Galja, ki 
omogočajo vključitev v dodatne programe (zimovanje, letovanje, vrtec v naravi) vsem otrokom, ki 
jih starši le-tega ne bi mogli finančno omogočiti. 

 Programska povezanost z okoljem in zelo dobro sodelovanje z MOL ter odlično mednarodno 
sodelovanje vrtca, ki je v letu 2018 vključen v 7 mednarodnih projektov s 34 mobilnostmi SD v 
tujini. 

 Pomanjkljivosti: 

 Dejavnost poteka na petih lokacijah, kar pomeni težje pogoje za organizacijo dela, predvsem pa 
povečanje stroškov (prevozi, kadri, itd.); še posebno je oteženo delo na lokacijah v dveh blokih, kjer 
imamo 2 oddelčni in 3 oddelčni vrtec. Lokacija Dolenjska c. je umeščena med prometno Dolenjsko 
c. in železniško progo in nima pogojev za igrišče, prostori vrtca se nahajajo v 1. nadstropju bloka in 
dostop do bloka je zaradi slabega cestišča med bloki zelo otežen. 

 Objekti so stari, delno tudi oprema in delovni stroji,  kar zviša stroške poslovanja. Enota Galjevica je 
montažni objekt, star 38 let, nujno potreben energetske sanacije (okna, vrata, izolacija-fasada, nova 
kotlovnica), objekt na Orlovi pa šteje že 45 let. 

 Tri hiše vrtca (15 oddelkov) ne razpolagajo z večnamenskim prostorom, ki bi otrokom omogočal 
gibanje – telovadbo ter vrtcu omogočal srečevanje s starši in lokalnim okoljem v prostorih vrtca. 
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Pomanjkanje prostora v obstoječih objektih obeh enot tako za izvajanje dejavnosti (večnamenski 
prostor), kot pomanjkanje kabinetov, saj so vsi prostori zaradi pomanjkanja prostora za igralnice 
namenjeni površini oddelkov za zagotavljanje čim večje prostorske zmogljivosti vrtca. 

 Prostorska stiska v nekaterih igralnicah, kjer ne dosegamo niti 2 m2  na otroka. 
Slabosti: 

 Visoko število odklonjenih otrok (74 otrok na podlagi sklepa komisije). Problem rešujemo z 
ustanoviteljem.  

 Dolžniki – visok znesek zapadlih terjatev iz naslova oskrbnin, ne glede na ukrepe; zvišuje se delež 
nezaposlenih staršev, ki ne zmorejo plačevati stroškov vrtca, dopolnitve odločb CSD pa niso 
izstavljene pravočasno oz. se ne izstavljajo za nazaj; to je nekoliko izboljšano z novo zakonodajo, ki 
je stopila v veljavo konec leta 2017. 

 MOL ne krije stroškov nadomeščanja za odsotne tehnične delavce za  čas bolniške odsotnosti do 30 
dni, saj Mestna občina Ljubljana po pogodbi o financiranju povrne stroške le za odsotne SD 
(vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic).  

Priložnosti: 

 Otvoritev igrišča ob novi enoti Jurček bo omogočal samostojno delovanje enote za vse starostne 
skupine otrok, ne le najmlajše. Hkrati bo ob morebitnem zmanjšanem vpisu otrok v bodoče, možna 
tudi preselitev dveh oddelkov iz lokacije Dolenjska c. zaradi popolne neustreznosti lokacije (prostori 
v 1. nadstropju bloka, ki je umeščen med prometno Dolenjsko cesto ter železniško progo, brez 
igrišča ter z zelo omejenim dostopom do prostorov) v to enoto ter s tem izboljšali pogoje dela in 
bivanja otrok, hkrati pa z odprodajo prostorov v bloku znižali stroške investicije prizidka.   

 Tudi v prihodnje razvijati sodelovalen odnos s starši na vseh ravneh ter povezovanje s starejšimi 
občani, ki bi lahko podobno kot prostovoljci sodelovali pri izpopolnjenih vsebinah dela v vrtcu 
(spodbujanje bralne pismenosti, modelarske delavnice, čebelarstvo, idr.) 

 V povezovanju s Četrtno skupnostjo reševati probleme (urejenost zunanjih površin, problematika 
odklonjenih otrok, prometna varnost, idr.).  
 

4. OCENA POSLOVNEGA USPEHA 
 
V letu 2018 so prihodki znašali 2.984.997,17 EUR, odhodki pa 2.982.859,58 EUR. V skladu z računovodskim 
standardom smo pokrili 227.702,42 EUR amortizacije v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, 
1.324,44 EUR amortizacije pa v breme prejetih donacij namenjenih nadomeščanju stroškov amortizacije 
(sklad vrtca).  
 
Presežek prihodkov nad odhodki  v letu 2018 znaša 2.137,59 EUR, presežek preteklih let 2.717,30 smo 
porabili v celoti za nakup multifunkcijske naprave ter orodja za hišnika. Skupaj presežek prihodkov nad 
odhodki je 2.137,59 EUR. 
 
Pridobivanje sredstev  
Finančna sredstva smo pridobivali na podlagi cene  programov, ki jih je sprejel Mestni svet občine Ljubljana. 
Cena za I. starostno obdobje znaša 485,00 EUR, cena za program II. starostnega obdobja 346,00 EUR ter 
cena za oddelek 3-4 znaša 379,00 EUR od 01.08.2012. K celotnemu prihodku je ustanovitelj prispeval  71,13 
% sredstev. Starši so k celotnemu prihodku prispevali 19,41% sredstev, plačila so bila odmerjena po 
pravilniku o plačilih staršev za program vrtca. MIZŠ je k celotnemu prihodku prispevalo 6,60 %, kot 70 %  
plačila za drugega oz. v celoti za vsakega naslednjega  vključenega otroka, drug prihodek (projekt, Sklad 
vrtca, zavarovalnice) je 3,99 %, prihodek od prehrane zaposlenih in zunanjih odjemalcev kosil je 1,87 %. 
 
Plačila staršev  
Najvišji prispevek za otroka I. starostnega obdobja znaša 485,00 EUR, za otroka II. starostnega obdobja 
346,00 EUR, za kombiniran oddelke in oddelke 3-4 pa 379,00 EUR.  V preglednici so podatki o plačilih 
staršev. 19,50% staršev plačuje 5. dohodkovni razred (35% cene programa), 7,03% staršev plačuje 3. 
dohodkovni razred (20% CP), 13,15% staršev plačuje 7. dohodkovni razred (53% CP). 
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Podatkih o prispevkih staršev (december 2018) 

Otroci po 
oddelkih 

1.razred 
0 % 

2.razred 
10 % 

3.razred 
20 % 

4.razred 
30 % 

5.razred 
35% 

6.razred 
43 % 

7.razred 
53 % 

8.razred 
66 % 

9.razred 
77 % 

Število otrok 
I. starostnega 
obdobja 

3 18 9 21 25 26 20 7 14 

Število otrok 
II. starostnega 
obdobja 

4 31 15 33 45 25 23 12 28 

Število otrok 
oddelkov 3-4 

2 15 7 11 16 6 15 5 7 

SKUPAJ = 443 
 

9 64 31 65 86 57 58 24 49 

 
V spodnji tabeli je prikazano število otrok na dan 31.12.2018 po določenem plačnem razredu, katerih starši 
so plačila programa vrtca delno upravičeni (70 % za drugega otroka) ali v celoti upravičeni plačila programa 
za tretjega in nadaljnjega otroka, saj je plačnik Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  
 
Število otrok, za katere je delno ali v celoti plačnik MIZKŠ 

% plačila staršev po odločbi CSD 
(plačni razred) 

št. otrok, katerih starši  so 
delno (70 %) opravičeni 

plačila 

št. otrok, katerih starši  so 
v celoti opravičeni plačila 

0 % 3 / 

10 % 11 1 

20 % 2 / 

30 % 18 / 

35 % 10 1 

43 % 12 / 

53 % 11 / 

66 % 5 / 

77 % 2 / 

SKUPAJ 74 2 

 
Dolžniki  
Naša prizadevanja, da bi zmanjšali število dolžnikov so delno uspešna. Dolg staršev na dan 31.12.2018 je 
znašal 14.326,43 EUR. Razlog visokega dolga je zamik pri plačilih staršev (v mesecu, ko bi morali plačati 
redno položnico, poravnajo šele zapadlo iz predhodnega meseca).  
Štirinajst dolžnikov ima visok dolg (nad 400,00 EUR) iz različnih razlogov. Pri enajst otrocih se pričakuje 
izdaja veljavne odločbe s CSD in bo na podlagi le-te narejen poračun. S starši teh otrok smo dogovorjeni, da 
nakazujejo določen pavšalni znesek, glede na pričakovan dohodkovni razred. Pri enem dolžniku je nastal 
visok dolg, zaradi neurejenih razmer v zvezi z dovoljenjem za bivanje. Otrok se zaradi te problematike 
trenutno ne nahaja v Republiki Sloveniji, vrtec je obiskal trikrat, prav tako starši na pristojni CSD niso vložili 
Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Otrok je bil z 31.12.2017 izpisan, vendar dolg kljub temu 
ostaja odprt.  
Na dan 31.12.2018 je vrtec vodil postopek izvršbe treh dolžnikov v skupnem znesku 2.035,74 EUR.  
 
Poraba sredstev 
Za plače in druge stroške dela je bilo namenjenih 65,30 % sredstev, za stroške materiala, storitev in druge 
stroške pa smo porabili 34,70 % sredstev. 
 
Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter povečanje vrednosti zgradbe (obnove) 
V preteklem letu smo porabili 389.329,86 EUR za nakup osnovnih sredstev, drobnega inventarja, ter 
povečanja vrednosti zgradb od tega je bilo  382.951,91 EUR namenskih iz sredstev Mestne občine Ljubljana, 
2.717,30 EUR lastnih sredstev iz presežka preteklih let (nakup multifunkcijske naprave in orodje za hišnika)  
ter 3.660,65 EUR odškodninskih sredstev zavarovalnice (nakup strojev in naprav za hišnika po vlomu).  
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Za nakup vzgojnih sredstev in storitev smo porabili 32.934,75 EUR oziroma 6,07 EUR povprečno mesečno 
na otroka. 
 
Plače  
Povprečna bruto plača v Vrtcu Galjevica je v letu 2018 znašala 1.352,04 EUR in je za 19,12 % nižja od 
povprečne republiške plače, ki znaša 1.671,59 EUR.  
 
Sklad Vrtca Galjevica   
Vrtec Galjevica ima dolgoletno tradicijo izjemnega sodelovanja s starši. Poleg mnogih oblik sodelovanja na 
skupnih dogodkih vrtca ter internih oddelčnih povezovanj staršev z otroki in strokovnimi delavci vrtca, je 
bila ena najpomembnejših tudi ustanovitev Sklada vrtca. Ta je finančno uspešen predvsem zaradi 
prostovoljstva in energije, usmerjene v različne dobrodelne dogodke in projekte. Ključni projekti, ki 
pripomorejo k uspešnemu delovanju, so krovni dogodki vrtca, ki so tesno povezani z dobrodelnostjo in 
sicer: Šport in špas, spomladanski Eko dan, poletne Športne igre Galjevica, jesenska Varna pot v vrtec in 
zimski Praznični december. Izkupiček vseh dejavnosti se v letu 2018 steka v Sklad (donacije podjetij) oz. v 
Fundacijo Vila Galja (donacije fizičnih oseb in zbrana sredstva z odprodajo starega papirja). Nezanemarljivi 
pa so tudi prispevki posameznikov in družb, ki jih pridobivamo predvsem prek razvejanih socialnih mrež. 
Namensko porabo sredstev določi Upravni odbor Sklada vrtca, o namenu zbiranja sredstev pri izdaji 
položnic z obvestilom seznani starše: v letu 2018 so bila sredstva namenjena pokrivanju stroškov tečaja 
plavanja za vse 5-6 letne otroke,  daril za individualno novoletno obdaritev vseh otrok vrtca, nakup pelerin, 
softshell hlač, podlog za sedenje ter termo steklenic. 
Predsednik Upravnega odbora Sklada vrtca v letu 2018 je g. Gregor Krapež. 
 
Poročilo o sredstvih Sklada vrtca v letu 2018 

Zbrana denarna sredstva po načinu 
Vrednost 

(EUR) 

Stanje sredstev Sklada vrtca na dan 1.1.2018 2.017,29 

Zbrana sredstva v Sklad vrtca v letu 2018 8.231,08 

Prostovoljni prispevki staršev  3.735,00 

Prostovoljni prispevki športne igre 1.340,13 

Prostovoljni prispevki novoletni sejem 1.155,95 

Donacije podjetij za Božično Novo letni dogodek 650,00 

Donacije podjetij za športne igre 1.350,00 

Skupaj sredstva v Skladu vrtca v letu 2018 10.248,37 

Igrače (Dedek Mraz) 2.989,21 

Pelerine 100 2.300,00 

Otroške hlače softshell 100 1.700,00 

Podloga za sedenje 310 586,21 

Termovke 54 611,50 

Tečaj plavanja  112 otrok 1.680,00 

Porabljena sredstva v Skladu vrtca v letu 2018  9.866,92 

Stanje sredstev Sklada vrtca 31.12.2018 381,45 

 

Poročilo o delu Fundacije Vila Galja 
24.12.2013 je bila na pobudo ravnateljice Vrtca Galjevica ustanovljena »Fundacija Vila Galja«, ustanova za 
pomoč otrokom. Ustanovitelja sta g. Andrej Iskra in ga. Mirjam Kepic. Namen Fundacije Vila Galja je, da 
poleg Sklada vrtca Galjevica pripomore k zbiranju sredstev za sofinanciranje programov nadstandarda v 
Vrtcu Galjevica ter za  pomoč otrokom in družinam, ki potrebujejo pomoč tudi v širši lokalni skupnosti.  
Fundacija je v letu 2018 poskrbela za sofinanciranje programov nadstandarda za 32 otrok našega vrtca. O 
upravičenosti subvencije odloča Upravni odbor Sklad vrtca Galjevica, ki seznani UO Fundacije o potrebnih 
sredstvih za donacijo. Dogodek s katerim je bilo zbranih največ sredstev v Fundaciji je bil organiziran s 
pomočjo starša v našem vrtcu, g. Andreja Sladiča in sicer v obliki 6. dobrodelne košarkarske tekme 
amaterskih košarkarjev ter športnih legend v dvorani Krim, v soboto, 2.2.2018, z licitacijo športnih dresov.  
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Poročilo o sredstvih Fundacije Vila Galja v letu 2018 

Denarna sredstva po načinu 
Vrednost 

(EUR) 

Stanje 1.1.2018 7.386,03 

Zbrana sredstva  77777777.195,827 

Podporniki 170,00 

Dobrodelna košarkarska tekma za otroke Vrtca Galjevica za leto 2018 3.087,90 

Zbiranje starega papirja 542,05 

Dohodnina (prispevki 0,05%) 2.637,34 

Privoščite.si (Omega)                               200,00 

Varna pot – prispevek staršev 258,53 

Četrtna skupnost Rudnik (koledarji) 300,00 

Skupaj zbrana sredstva v letu 2018 7.195,82 

Skupaj sredstva v letu 2018 14.581,85 

Poraba sredstev    

Letovanje 7 otrok 1.165,00 

Tabor kmetija  20 otrok 1.904,00 

Zimovanje 2 otroka 564,00 

Prevoz plavanje, drsanje, abonma 3 otroci 45,00 

Športno gibalne urice  3.500,00 

Medicinska fakulteta humanitarna odprava Kenija  100,00 

Zavod za razvoj socialne vključenosti, Odprte karte  400,00 

Skupaj namensko porabljena sredstva v 2018  7.678,00 

Stroški vodenja računa  63,12 

Skupaj porabljena sredstva v letu 2018  7.741,12 

Stanje sredstev 31.12.2018  6.840,73 

 
 

5. NEDOPUSTNE IN NEPRIČAKOVANE POSLEDICE PRI IZVAJANJU PROGRAMOV 
 
V zavodu nismo beležili nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v letu 2018. 
  
 

6. OCENA USPEHA V PRIMERJAVI S PRETEKLIM LETOM 
                       
                          Presežek prihodkov nad odhodki 

   Presežek v letu 2018     Presežek v letu 2017 

2.137,59 EUR 2.039,86 EUR 

   
- Obseg dejavnosti je po številu oddelkov enak letu 2017, to je 26, tako da so zapolnjene vse prostorske 

kapacitete. Z oblikovanjem homogenih oddelkov (usmeritev MOL-a) smo omogočili sprejem več otrok, 
upoštevani so znižani normativi zaradi inkluzije OPP v oddelke, po drugi strani pa pomeni to tudi 
dodatno obremenitev strokovnih delavk v oddelku, saj se s tem zviša normativ (I. starostno obdobje 
14, II. starostno obdobje 24).  

- Izobraževanju zaposlenih in staršev smo v letu 2018 namenili sredstva v višini 35.976,00 EUR. Vlaganje 
v izobraževanje kadra in seznanjanje strokovnih delavk s sodobnimi pedagoškimi pristopi pomeni 
posredno dvig kvalitete dela vseh zaposlenih. Vlaganje v človeške vire bo tudi v prihodnjih letih 
pomembno, saj dobro načrtovano izobraževanje in usposabljanje zaposlenih prinaša nova znanja v 
praksi. 

- Dvignili smo število ustrezno usposobljenih strokovnih delavk: strokovni izpit so opravile 3 pomočnice 
vzgojiteljice in ena vzgojiteljica, ki so bile zaposlene preko projektov MIZŠ-prva zaposlitev.  

- V primerjavi s preteklim obdobjem je bilo izpeljanih večje število dejavnosti,  s katerimi smo 
promovirali delo in programe Vrtca Galjevica (javne predstavitve, predstavitve primerov dobre prakse 
za strokovno javnost, udeležba s prispevki na posvetih,  prikazano v poglavju - Promocija vrtca na str. 
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58). Tako Vrtec pridobiva na prepoznavnosti v okviru mesta in širše, tudi v mednarodnem okolju, kjer 
je Vrtec Galjevica neposredno vključek v 7 mednarodnih projektov Erasmus+, v letu 2018 pa je bilo 
izvedenih 34 mobilnosti strokovnih delavcev v tujini. 

- Delno smo posodobili opremo, ki zagotavlja boljše pogoje za delo otrok in strokovnih delavk. 
 

7. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

 
Ocena notranjega nadzora javnih financ je zabeležena v Izjavi o oceni notranjega nadzora, ki jo morajo 
izpolniti vsi uporabniki javnih financ po predpisani metodologiji. V njej smo na podlagi samoocenitvenega 
vprašalnika opredelili tveganja in ukrepe za njihovo zmanjševanje.  
 
Ne glede na cilje poslovanja je vrtec pri svojem delovanju vedno izpostavljen različnim tveganjem, da cilji ne 
bodo doseženi. Upravljanje s tveganji je obvladovanje izpostavljenosti poslovanja tveganjem. 
 
Na podlagi razgovorov in samoocenitve smo opredelili področja tveganja in ukrepe za njihovo 
obvladovanje. Na večjem delu poslovanja smo izpostavili sistem notranjih kontrol, katerih cilji so: učinkovito 
izvajanje nalog vrtca, smotrna poraba sredstev ter njihovo varovanje pred izgubo (zaradi malomarnosti, 
zlorab, slabega upravljanja, napak in drugih nepravilnosti), poslovanje v skladu z zakoni, predpisi, navodili 
vodstva, zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih podatkov ter njihovo pošteno razkrivanje v 
poročilih. 
 
Predhodna notranja kontrola je usmerjena v predhodno odobravanje odločitev, zlasti tistih s finančnimi 
posledicami, ki zagotavljajo, da so: 

 finančne transakcije v skladu z odobrenim finančnim načrtom, 

 postopki nabave in sklepanje pogodb v skladu z ustreznimi predpisi, 

 finančne transakcije utemeljene s sklenjenimi pogodbami ali z drugimi odločitvami, 

 da so računovodske informacije in podatki verodostojni.  
 
Zavod v sistemizaciji delovnih mest nima opredeljenega delovnega mesta notranje kontrole oziroma 
nadzorne službe. Vrtec vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi Pravilnika o računovodstvu. 
 
Računovodja in knjigovodja sprotno izvajata kontroliranje analitičnih in sintetičnih evidenc na področju 
saldakontov, oskrbnin, plač in kadrov, osnovnih sredstev, drobnega inventarja. Možnost neučinkovitega in 
negospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi je majhna. Vse nakupe osnovnih sredstev, drobnega 
inventarja in potrošnega materiala izvajamo po Pravilniku o naročilih malih vrednosti. Ravnateljica in 
računovodja pregledata vse račune in odobrita plačilo. 
 
Sistem kontrole je vzpostavljen pri: 

- mesečni najavi plačnih razredov, stroškov prevoza in prehrane za delavce ter ostalih stroškov 
(zahtevke s prilogami mesečno posredujemo Mestni občini Ljubljana), 

- zbiranje ponudb preko sistema javnih naročil in naročil malih vrednosti, 
- preverjanju dobavnic in računov ob podpisu izplačila, 
- preverjanje plačil položnic, 
- spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov, pisnih zahtevkov ali pogodb s strani 

poslovnih partnerjev. 
 
V mesecu aprilu 2018 je  služba za notranjo revizijo MOL najavila redno notranjo revizijo poslovanja za 
Vrtec Galjevica. Revizijo je izvedla zunanja izvajalka notranje revizije,  in sicer Romana Dečko Grmek s.p., 
Domžale.  
Opravljen je bil revizijski pregled pravilnosti poslovanja na področju javnih naročil v letu 2017 in sicer z 
vidika: 

 ustrezne dokumentiranosti izvedenih postopkov oddaje javnih naročil, na podlagi katere je moč 
ugotoviti: 
-  spoštovanje temeljnih načel javnega naročanja ter 
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-  pravilnosti in skladnosti izvedenih postopkov oddaje javnih naročil z določili zakonodaje. 

 obstoja in delovanja notranjih kontrol, ki zagotavljajo poslovanje na področju oddaje javnih naročil 
skladno s predpisi in notranjimi akti, 

 pravilnost in skladnost izvedenih postopkov z določili zakonodaje in 

 zanesljivost računovodskega poročanja. 
 
V končnem poročilu o notranji reviziji z dne 9.11.2018 je bilo podano zagotovilo, da sistem notranjih kontrol 
pri poslovanju na področju javnih naročil v letu 2017 obvladuje tveganje predmeta revidiranja še na 
sprejemljivi ravni. Z izvedenimi revizijskimi preveritvami niso bile ugotovljene nepravilnosti in 
pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na nezadostno obvladovanje tveganj v postopkih oddaje javnih naročil.  
 
 

8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI 
 
Vrtec kot institucija je neprofitna organizacija javnega sektorja. Naša poslovna uspešnost je odvisna od 
sredstev, ki nam jih namenja ustanovitelj iz proračuna oziroma preko cene programa. Delež iz tržne 
dejavnosti je zanemarljiv (2,26 % letnega poslovanja). Leta 2018 smo identificirani kot davčni zavezanec 
zaradi načrtovanih prihodkov v letu 2018 nad 50.000, 00 EUR iz tržne dejavnosti.  
 
Finančni načrt zavoda je bil načrtovan premišljeno, v skladu z makroekonomskimi izhodišči Ministrstva za 
finance in zahtevami ustanovitelja. Ocenjujemo, da smo v letu 2018 dobro gospodarili. Zavod je bil večino 
leta likviden. 
Ne glede na poslovni izid, ki ga prikazuje bilanca, ugotavljamo, da bomo tudi v letu 2019 nadaljevali z 
ukrepi, ki bodo pripomogli k še večji učinkovitosti: 

- Prizadevati si za povišanje sredstev za nakup eko živil s strani ustanovitelja (MOL), ki si jih v okviru 
priznanih sredstev ne moremo privoščiti. 

- Z redno izterjavo zmanjšati dolg – neplačevanja oskrbnin, ki se zaradi vse slabšega socialnega 
položaja družin povečuje.  

 
 

9. VPLIV NA  DRUGE DEJAVNOSTI IN OKOLJE 
 
Če definiramo okolje v širšem smislu (naravno okolje, gospodarsko okolje, kulturno okolje) potem 
ocenjujemo, da naravno in kulturno okolje intenzivno vključujemo v načrtovanje vsakodnevnih vzgojnih 
dejavnosti. Skozi programe oddelkov otroci spoznavajo svoje neposredno okolje in se z njim identificirajo. 
Dejavno sodelujemo s kulturnimi institucijami v neposrednem okolju (knjižnica Prežihovega Voranca na 
Rudniku) in drugimi v mestu, ki jih pregledno prikazujemo že v prvem delu poročila.  Skozi program vrtca se 
povezujemo z Zdravstvenim domom Vič-Rudnik, Policijsko postajo Lj-Vič, OŠ Oskarja Kovačiča. Povezujemo 
se s taborniškim odredom, Gasilskim društvom, Botaničnim vrtom, idr. 
 
Stanovanjska naselja v neposredni bližini naših vrtcev se intenzivno širijo. Priseljujejo se nove družine. 
Želimo, da bi vsi starši v okolju imeli zagotovljeno vzgojo in varstvo za svoje otroke, česar pa že nekaj let 
zapored ne moremo zagotoviti zaradi premajhnih prostorskih kapacitet, kljub povečanju števila oddelkov v 
letu 2017. 
 
Naše poslanstvo je delo v podporo družinski vzgoji. V vrtec vključujemo otroke s posebnimi potrebami v 
obliki integracije v redne oddelke. Zaznavamo tudi socialne stiske v nekaterih družinah, ki posledično 
vplivajo na vedenje otrok. Svetovalna delavka in strokovne delavke te probleme obravnavajo na strokovnih 
timih. Pri tem delu se povezujemo s Centrom za socialno delo Vič-Rudnik, Mentalno higienskimi oddelki 
zdravstvenih domov in z Zavodom za šolstvo RS. 
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10. KADROVSKA POLITIKA 
 
Nove družbene okoliščine zahtevajo od strokovnih delavcev višjo stopnjo profesionalnosti, vse bolj se  
poudarja pomen vzgojiteljeve strokovne rasti in kompetenc. Pri tem niso izpostavljeni le zunanji znaki 
vzgojiteljevega statusa, kot so plača, delovni pogoji, temveč je velika pozornost namenjena zlasti vidiku 
notranjega vzgojiteljevega profesionalnega razvoja, ki postopno vodi k večji samozavesti in samostojnosti v 
razmišljanju. Strokovni delavci so s svojo pripravljenostjo razvijati se, bistveni dejavnik vsake spremembe v 
programih vrtca, zato namenjamo velik poudarek njihovemu dodatnemu usposabljanju, ki poteka na več 
ravneh. Pri tem ne gre le za pridobivanje novih znanj, temveč tudi za razvoj pedagoških spretnosti in 
dozorevanje v osebnostnem razvoju. Seveda proces usposabljanja ni omejen na eno šolsko leto, gre za 
proces in potrebo po vseživljenjskem učenju. 
Pomemben segment kadrovske politike je sistem nagrajevanja. Z ukinitvijo izplačevanja delovne uspešnosti 
delavcem v javnem sektorju je vodstvu odvzeta možnost za nagraditev tistih, ki vlagajo v delo več od 
pričakovanega. Kljub temu ugotavljamo, da sta odgovornost do dela in motiviranost zaposlenih visoka. 
 
Realizacija načrta izobraževanja strokovnih delavcev v letu 2018 
 
Interna izobraževanja za vse strokovne delavce vrtca 

Popoldanska 
izobraževanja 

Okvirna ura Okvirna vsebina 
izobraževanja 

Izvajalec / oblika Število 
udeležencev 

16. 1. 2018 5 ur NTC učenje – 2. del 
izobraževanja z delavnicami:  

 2. skupina: 13.30-17.30 

 1. skupina: 16.30-20.30 

dr. Ranko Rajović 
(Erasmus+) 

44 

10. 1. oz.  
11. 1. 2018 

2 uri Vodenje za učenje: kje smo 
in kam gremo - 1. del 
2 skupini (strokovni aktiv)  

dr. Tatjana Ažman 
 

55 

12. 2. 2018 2 uri Naj srček bije in prva pomoč prim. Ivan Vidmar, dr. 
med 

30 

26. 2. 2018 2 uri:  
17.30-19h 

Kako vzgojimo samostojnega 
otroka  (v okviru Šole za 
starše) 

dr. Bogdan Polajner  47 

januar - februar 
2018 

dopoldan Napovedane hospitacije, 
spremljanje dokumentacije 
in evalviranje VI dela 

Barbara Novinec, 
Vesna Podboj-Panič 

26 oddelkov 

7. 3. 2018 2 uri: 
17.00-18.30 

Prepoznavanje nasilja nad 
otroki 

dr. Danijela Frangež 
(IVK Inštitut) 

46 

14. 3. oz. 
15. 3. 2018 

2 uri Vodenje za učenje: kje smo 
in kam gremo – 2. del 
2 skupini (strokovni aktiv) 

dr. Tatjana Ažman 
 

54 

marec 2018 dopoldan Kolegialne hospitacije SD / vodstveni delavci 12 oddelkov 

17. 4. oz.  
18. 4. 2018 

2 uri Vodenje za učenje: kje smo 
in kam gremo - 3. del 
2 skupini (strokovni aktiv) 

dr. Tatjana Ažman 
 

55 

16. 5. 2018 in 
17. 5. 2018 

2 uri Uvajanje otrok v vrtec – 
izmenjava izkušenj in dobrih 
praks med strokovnimi 
delavci (strokovni aktiv za I. 
starostno obdobje) in 
Zgodnja obravnava 
(strokovni aktiv za II. 
starostno obdobje) 

Strokovne delavke v 
svetovalni službi 
vrtca: 
Urška Konc, 
Marika Ravnik, 
Sergeja Zemljarič 

55 

30. 5. 2018 18.30-21.00 Zbor delavcev Barbara Novinec 85 
 

30. 5. 2018 17.00-18.30 Vzgojiteljski zbor: Poročanje SD / koordinatorji 65 
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o projektih  

30. 8. 2018 
 

2 uri 
 

NTC učenje –izobraževanja z 
delavnicami primerov dobrih 
praks 

SD vrtca Pedenjped, 
Novo mesto 

65 

31. 8. 2018 1,5 ure: 
1.  12.30-13.30 
2.  13.45-14.45 

IKT v vrtcu - GDPR 
(zaklepanje dokumentov v 
Wordu, nalaganje fotografij, 
Skype) 

Gašper Jamšek 54 

19.9.2019 1,5 ure: 
1. 13.00-13.45 
2. 14.00-14.45 

IKT v vrtcu - GDPR (uporaba 
portala za arhiviranje gradiv) 

Studio DTS 50 

24. 9. 2018 3 ure:  
17.00-19.15 

Gozdni vrtec – gozdna 
pedagogika za malčke I. del 
(gozd) 

Inštitut za gozdno 
pedagogiko: mag. 
Natalija Gyorek, dr. 
Urša Vilhar 

56 

29. 9. 2018 4 ure Melodika glasu in petje  MPG: Špela Stražišar, 
Matej Virtič 

57 

3 ure Športne igre Planet otrok 57 

2. 10.2018  3 ure:  
17.00-19.15 

Gozdni vrtec – gozdna 
pedagogika za malčke II. del 
(gozd) 

Inštitut za gozdno 
pedagog.: mag. 
Natalija Gyorek, dr. 
Urša Vilhar, Uroš 
Jelen 

55 

13. 11. 2018 2 uri:  
17.00-18.30 

Gozdni vrtec – gozdna 
pedagogika za vzgojitelje, III. 
del (predavanje) 

Inštitut za gozdno 
pedagogiko: mag. 
Natalija Gyorek, dr. 
Urša Vilhar 

57 

 
Dodatna interna izobraževanja za vse zaposlene vrtca 

Naslov  Termin Izvajalec Število 
udeležencev 

Izobraževanje  angleškega 
jezika 

 10 urni program (jan.-mar.) 

 60 urni program (okt. - maj) 

Linkfiz  
 

6 
4 

Glasbeno izobraževanje – 
Kitara 

Januar do marec 2018 in  
oktober do december 2018 
od 7.00 do 8.00 ure 

MPG zasebna 
glasbena šola, Špela 
Stražišar s.p. 

5 
5 

Pevski zbor strokovnih 
delavcev vrtca Galjevica 

Oktober do december 2018 
od 7.00 do 8.00 ure 

MPG zasebna 
glasbena šola, Špela 
Stražišar s.p., Matej 
Virtič 

22 

 
Eksterna izobraževanja 
Strokovni in ostali delavci so se v koledarskem letu 2018 udeleževali različnih eksternih izobraževanj, ki so 
potekali na lokaciji zunanjih izvajalcev: Društvo ravnatelj, Info Hiša z UL RS, Vrtec Najdihojca, Educa, 
Montessori inštitut, Finance, NIJZ, Fakulteta za šport, Založba Forum Medija, Združenje ravnateljev in 
ravnateljic vrtcev Slovenije, Verlag Dashofer, PF Koper, BIC Ljubljana, Boštjan Trstenjak s.p., Planinska zveza 
Slovenije, Inštitut za gozdno pedagogiko, Jani Prgič s.p.,, Fakulteta za varnostne vede, Inštitut za sanitarno 
inženirstvo, EDUvision. 
V koledarskem letu 2018 se je v zgoraj omenjenih institucijah izobraževanja udeležilo: 

 3 x vodstvene delavke (ravnateljica, pom. ravnateljice) 

 1 x  svetovalna delavka 

 4 x  organizatorka PZHR  

 14 x strokovne delavke (vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, spremljevalke OPP, vzg. DSP)  

 5 x upravno administrativne delavke (računovodja, knjigovodja in tajnica VIZ)  

 2 x izobraževanje za vse kuhinjske delavce 
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Strošek za interna in eksterna izobraževanja v letu 2018: 35.976,00 EUR. 
 
Napredovanje strokovnih delavcev v VIZ v naziv 
V letu 2018 sta bila meseca oktobra na MIZŠ podana dva predloga za napredovanje vzgojiteljice v naziv 
Mentorica in en predlog za napredovanje Svetovalec, vendar odločb še nismo prejeli. 
Drugih predlogov za napredovanje v naziv v letu 2018 ni bilo. 
 
Napredovanje v plačne razrede 
V Vrtcu Galjevica je 27 zaposlenih  (12 tehnično administrativnih in 13 strokovnih delavcev) s 1. 4. 2018 
napredovalo v višji plačni razred, kateri so na podlagi 7. člena ZUPPJS17 pridobili pravico do plače s 1. 12 . 
2018. 
 
Pripravništvo oz. priprava na strokovni izpit 
V šolskem letu 2017/2018 smo imeli štiri strokovne delavke (3 pomočnice vzgojiteljice in 1 vzgojiteljica), ki 
so bile zaposlene v vrtcu preko projekta MIZŠ-prva zaposlitev in jim je do izpolnjevanja pogojev  manjkal le 
še strokovni izpit. Vse kandidatke so uspešno opravile strokovni izpit.  
 
Pedagoška praksa dijakov Srednje vzgojiteljske šole in študentov Pedagoške fakultete v šolskem letu 
2017/2018  
Vrtec Galjevica je že več let hospitacijski vrtec s področja naravoslovja za Pedagoško fakulteto v Ljubljani. 
Tudi letos smo omogočili mentoriranje 20 študentom Pef iz Začetnega naravoslovja v enoti Galjevica in sicer 
v skupinah Ježi, Srne, Medvedi in Zmaji.  
Študente drugih predmetnih smeri Pedagoške fakultete, drugih fakultet in dijakinje/dijake Srednje 
vzgojiteljske šole smo razporejali v obe enoti po strokovni presoji in upoštevanju želja študentov. 
 
Praksa dijakov in študentov  v šolskem letu 2017/2018 

Dijakinja / Študentka Srenja šola/Fakulteta Mentor         Enota/lokacija 

Černe Klara SVŠ, 2. letnik Gale Anka Orlova 

Mohar Lara SVŠ, 2. letnik Tomc Jana Galjevica 

Boh Mark SVŠ, 1. letnik Suhadolnik Jana Galjevica 

Šivec Nastja Zdravstvena fakulteta, 3. 
letnik 

Berlic Maja uprava 

Kveder Katja SVŠ, 4. letnik +  
3 nastopi 

Paradiž Lilijana Orlova 

Strašek Katja SVŠ, 2. letnik Jakopin Barbara Orlova 

Burkat Hana SVŠ Novo mesto,  
4. letnik+ 3 nastopi 

Mrak Miha Ribnik 

Maček Jakob SEŠ, 2. letnik Cvetan Anja Uprava 

Kolenko Ivana Ljudska univerza Škofja 
Loka, 1.letnik 

Jakopin Barbara Orlova 

Cerar Eva Fakulteta za vede o 
zdravju, 2.letnik 

Berlic Maja uprava 

Fajković Emina Podiplomski študij 
Dietetika, 2.letnik 

Berlic Maja Uprava 

Japelj Maruša BIC (nižje poklicno 
izobraževanje),2.letnik 

Hojč Lidija Kuhinja Orlova 

Mehmeti Mehmet BIC (nižje poklicno 
izobraževanje),2.letnik 

Breskvar Kovačič 
Milena 

Kuhinja Galjevica 

Batić Harun BIC (nižje poklicno 
izobraževanje),2.letnik 

Breskvar Kovačič 
Milena 

Kuhinja Galjevica 

Cesar Pia Filozofska fakulteta, 
2.letnik 

Zemljarič Sergeja Svetovalna služba 
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Hospitacijski vrtec za programe mednarodnih študijskih izmenjav z Univerzo Vic - Španija in Univerzo 
Cambridge ter Leeds City College – Anglija v letu 2018 

Dijakinja / Študentka Fakulteta Mentor         Enota/lokacija 

Carla Almerich Díaz 
(2 meseca: jan-mar) 

Student of Primary and 
Infant Education progr., 
University Vic 

Barbara Novinec, Živa 
Krapež Jeraj 

Orlova, Galjevica, 
Dolenjska c., Pot k 
ribniku 

3 dijakinje in 2 študentki 
(11.-31.3.2018) 

3 students of Primary and 
infant Education Leeds 
City College and 2 
students of Early language 
teaching progr. 

Živa Ribičič Vrtec Galjevica v 
sodelovanju z 
Montessori vrtcem 
Modra pikica 

 
Oblika prostovoljnega dela: sklenjen dogovor s Filantropijo za šolsko leto 2017/18  

Prostovoljka/ec  Oddelki Enota/lokacija 

Kalaveshi Sara (17.10.2017 – 30.6.2018) Miške, Kresničke, Murenčki Orlova 

Vončina Lara (17.1.2018 – 31.8.2018) Zvezdice Dolenjka 

Cesar Pia Polži Galjevica 

Dijaki in študentje iz BIC Ljubljana Miške, Mravljice Orlova 

 

Poseben kadrovski problem predstavljajo bolniške odsotnosti strokovnih delavk v oddelku 
Bolniške odsotnosti strokovnih delavk v letu 2018 

Mesec Enota Orlova z lokacijama Enota Galjevica in enota Jurček 
 

 nad 3 dni nad 30 dni nad 90 dni nad 3 dni nad 30 dni nad 90 dni 

Januar 8+1 3 / 6+1 / / 

Februar 4 2 1 7+1 1 / 

Marec 3+6 2 2 8+1 1 / 

April 3+4 1 2 3 1 / 

Maj 1+2 1 2 1 / 1 

Junij 5 / 2 2 / 1 

Julij 4 / 2 2+1 / 1 

Avgust 1+2 / 2 1 2+1 1 

September 2+4 / 2 3+1 1+1 1 

Oktober 1+2 / 2 4 1+1 1 

November 3+2 / 2 3 / 1+1 

December 4+3 / 2 5+2 / 1 

SKUPAJ 39+26 3, 2 oz.1 SD 2 SD 45+7 2 oz. 1 SD in 1 čistilka 1 SD in 1 čistilka 

Z rdečo barvo so označeni  tehnični delavci.  
 
Na enoti Orlova je meseca marca dolgo bolniško odsotnost (še iz leta 2017)  zaključila pomočnica 
vzgojiteljice. So pa bile v letu 2018 na daljših bolniških odsotnostih tri vzgojiteljice (iz lokacije Pot k ribniku, 
enote Orlova in enote Galjevica). Vse tri bolniški stalež nadaljujejo tudi v leto 2019, je pa ena od njih  v 
mesecu novembru pričela z delom s krajšim delovnim časom. Daljšo bolniško odsotnost smo imeli tudi z eno 
čistilko.  
Ravnateljica, pomočnica ravnateljice, računovodja in tajnica VIZ v letu 2018 niso bile na bolniškem dopustu. 
 
Porodniška odsotnost zaposlenih v letu 2018: 

 WM, vzgojiteljica (do 14.5.2018) 

 IV, pomočnica vzgojiteljica (od 1.11.2018 dalje) 

 LS, pomočnica vzgojiteljice (od 9.3.2018 dalje). 
Da smo lahko zagotovili nemoten proces dela, smo v neposredno delo v oddelkih vključevali študente višjih 
letnikov pedagoške fakultete ali absolventke, z izkušnjami z delom v vrtcu. V najbolj kritičnih situacijah, ko 
je odsotno več delavk hkrati, prerazporejamo delavke znotraj vseh štirih lokacij/enot vrtca. Zavedamo se, 
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da menjava kadra in pogosta nadomeščanja vplivajo na čustveno klimo v oddelku, vendar se temu ne 
moremo izogniti. 
Vrtec Galjevica ima zaposleno 1 delavko za krajši delovni čas s statusom invalida III. kategorije, polovični 
delovni čas pa je upokojena. Njen pravni status je usklajen z novostmi Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. Na podlagi števila zaposlenih in predpisane kvote invalidov za področje vzgoje in 
izobraževanja (3%, kar pomeni 3 invalida) kvote ne dosegamo, zato mora vrtec do vključno zadnjega dne v 
mesecu za pretekli mesec plačati v Sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovana invalidov v višini 70% 
minimalne plače za vsakega invalida, ki bi ga moral vrtec zaposlitvi za izpolnitev predpisane kvote. Znesek 
plačila nam refundira Mestna občina Ljubljana. 
 
Upokojitve, prekinitve delovnega razmerja 

 PM, vzgojiteljica – upokojitev 31.8.2018. 

 CA, knjigovodja – sporazumna prekinitev del. raz. za NDČ 31.12.2018. 

 CS, kuhinjska pomočnica – potek pogodbe za DČ 31.8.2018. 

 MJB, kuhinjska pomočnica-potek pogodbe za DČ 31.8.2018 

 PA, spremljevalka – potek pogodbe za DČ 31.8.2018 
 
 

11. INVESTICIJSKA VLAGANJA 
 
V letu 2018 smo od MOL prejeli: 

 163.169,26 EUR intervencijskih sredstev in  
 556.710,42 EUR investicijskih sredstev    

Iz lastnih sredstev  smo za investicijska vlaganja oz. opremo porabili 2.717,30 EUR presežka preteklih let. 
 
PREGLED INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN OPREME – po enotah 
 
Enota Galjevica 

Investicija oziroma vzdrževalna dela STROŠEK v EUR OPOMBE 

Sanacija ograje 45.766,94 MOL-INVESTICIJA 

Izdelava projektne PZI dokumentacije za ureditev 
veznega hodnika s pripadajočimi prostori 

10.595,70 MOL-INVESTICIJA 

Sanacija in širitev veznega hodnika 51.072,57 MOL-INVESTICIJA 

Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev 
projektnih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja za 
prizidek k vrtcu 

21.771,82 MOL-INVESTICIJA 

Sanacija igrišča-ureditev zelenih površin 11.136,77 MOL-INVESTICIJA 

Pozidava postavka za opremo v pralnici 1.621,75 MOL-INVESTICIJA 

Pohištvo za ureditev pedagoške sobe, sobe za razgovore 
in knjižnico 

23.055,52 MOL-INVESTICIJA 

Industrijski pralni stroj 6.108,54 MOL-INVESTICIJA 

Elektro instalacije v skladu z zapisniki o inšpekcijskem 
pregledu 

2.010,56 MOL-INTERVENCIJA 

Sanacija dotrajanih instalacij 49.345,23 MOL-INTERVENCIJA 
SKUPAJ 222.485,40  

 
Enota Orlova 

Investicija oziroma vzdrževalna dela STROŠEK v EUR OPOMBE 

Dokončna sanacija fasade na Z in J strani objekta zaradi 
odstopanja toplotne izolacije od podlage ter zamenjava 
dotrajanih žlebov 

36.504,40 MOL-INVESTICIJA 

Nakup tovornega vozila za razvoz hrane in perila 14.796,64 MOL-INVESTICIJA 
Sanacija talnih oblog v hodniku in garderobi I. trakta 8.952,85 MOL-INVESTICIJA 
Aparati za kuhinjo 6.479,42 MOL-INVESTICIJA 
Menjava notranjih vrat delavnice 4.240,72 MOL-INTERVENCIJA 
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Nujna sanacija sanitarij in vodovodne instalacije na I. 
traktu 

39.792,83 MOL-INTERVENCIJA 

Nujno popravilo obstoječe toplotne črpalke Panasonic 6.293,19 MOL-INTERVENCIJA 
Sanacija dela po neurju 3.827,14 MOL-INTERVENCIJA 
Sanacija terasnega dela 25.942,58 MOL-INTERVENCIJA 
SKUPAJ 146.829,77  

 
Lokacija Pot k ribniku 

Investicija oziroma vzdrževalna dela STROŠEK v EUR OPOMBE 

Zamenjava notranjih vrat 16.376,67 MOL-INVESTICIJA 

SKUPAJ 16.376,67  

 
Enota Jurček 

Investicija oziroma vzdrževalna dela STROŠEK v EUR OPOMBE 

Ureditev zunanjega igrišča,parkirišča in prostora okrog 
trafo postaje-izdelava PZI dokumentacije 

15.921,00 MOL-INVESTICIJA 

Predelava plinske inštalacije 7.416,01 MOL-INVESTICIJA 
Izvedba analize poročil finančno tehničnega dela 
prispelih ponudb za ureditev zunanjega igrišča 

3.458,70 MOL-INVESTICIJA 

Ureditev zunanjega igrišča 248.310,52 MOL-INVESTICIJA 
Dodatna dela za ureditev zunanjega igrišča 11.602,20 MOL-INVESTICIJA 
Strokovni nadzor nad izvedbo investicijsko vzdrževalnih 
del pri ureditvi zunanjega igrišča 

15.762,40 MOL-INVESTICIJA 

Predelava obstoječe plinske kurilnice objekta 27.958,56 MOL-INTERVENCIJA 

Aparat za pranje nočnih posod s priklopom, zagonom in 
edukcijo 

3.758,45 MOL-INTERVENCIJA 
 

SKUPAJ 334.187,84  
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RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018 

 
3. POJASNILA K IZKAZOM 
 
Zakon o računovodstvu zahteva dva računovodska izkaza in sicer bilanco stanja in izkaz  prihodkov in 
odhodkov določenih uporabnikov, kot sta prikazana v prejšnjem razdelku. 
Obvezna pojasnila k tema izkazoma bomo  do konca februarja oddali  na AJPES. 
 
K bilanci stanja smo priložili preglednici: 
 

- stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in 
- stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. 

 
Izkazu prihodkov in odhodkov smo dodali naslednje preglednice: 
 

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, 
- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

 
V skladu s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil pa v nadaljevanju razkrivamo naslednje druge 
računovodske informacije: 

1. Sodilo, uporabljeno za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost 
prodaje blaga in storitev na trgu,  je razmerje med ustvarjenimi prihodki javne službe in tržne 
dejavnosti. 

2. V letu 2018 nismo oblikovali dolgoročnih rezervacij. Oblikovane imamo dolgoročne in kratkoročne 
pasivne časovne razmejitve in sicer  prostovoljni prispevki za sklad vrtca in projekt Erasmus +. 

3. Presežka odhodkov nad prihodki ne izkazujemo niti v bilanci stanja, niti v izkazu prihodkov in 
odhodkov. 

4. V zavodu nimamo zalog gotovih proizvodov in ne zalog nedokončane proizvodnje.  
5. Večino terjatev bo poravnanih v letu 2018.  
6. Obveznosti, izkazane v bilanci stanja, so tekoče obveznosti in bodo  poravnane v letu 2018. 
7. Viri sredstev za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva so 

bili: 
- namenska sredstva ustanovitelja, 
- presežek prihodkov iz preteklih let 
- sredstva Sklada vrtca 

 
8. Naložb prostih denarnih sredstev v letu 2018 ni bilo. 
9. Na kontih izven bilančnih evidenc ni podatkov. 
10. Za opravljanje dejavnosti se uporabljajo tudi že v celoti amortizirana opredmetena in neopredmetena 

dolgoročna sredstva.                                                                                 
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ZAKLJUČNI DEL 
 
 
Poročilo je obravnaval Svet zavoda Vrtca Galjevica na  svoji  8. redni seji dne, 15. 2. 2019. 
 
 
Odgovorna za računovodske podatke in pojasnila je računovodja Stanka Dolenc, za druge podatke in 
poročilo v celoti pa ravnateljica Barbara Novinec. 
 
 
Podatke s področja kadrovske politike in investicijskega vlaganja je pripravila in sooblikovala tajnica VIZ, 
Mojca Nimac. 
 
 
 
 
Računovodkinja:                                  Tajnica VIZ:                  Ravnateljica: 
Stanka Dolenc                                     Mojca Nimac                                  Barbara Novinec 
 
 
 
 
Številka: 450- 
Ljubljana, 15. 2. 2019 


