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I. UVOD 
 
Poročilo o delu Vrtca Galjevica se vsebinsko nanaša na oceno kakovosti pedagoškega dela, organizacijo 
in izvedbo programov ter zagotavljanja kadrovskih in prostorskih pogojev za delo. 
Poročilo je utemeljeno na določilih Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (81. in 
84. člen) in oblikovano na podlagi povzetka analiz vzgojnega dela v oddelkih, v katerem ravnateljica 
oceni delo. Področna poročila so pripravile svetovalka za pedagoško dejavnost, mobilni specialni 
pedagoginji ter organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima. 
 
Strokovni organi Vrtca Galjevica so poročilo o delu obravnavali na: 

- Svetu staršev Vrtca Galjevica - 27. 5. 2019 in 23. 9. 2019, 
- zboru delavcev  - 29. 5. 2019 in skupnem vzgojiteljskem zboru - 29. 8. 2019, 
- Svetu zavoda Vrtca Galjevica – 26. 9. 2019. 
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II. SPLOŠNA OCENA 
 
Poročilo o delu Vrtca Galjevica je dokument, v katerem opisujemo in dokazujemo kakovost svojega dela 
ustanovitelju, staršem in okolju. 
 
Vsebinski vidik poročila izraža naša prizadevanja za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti pedagoškega 
dela, obseg in kakovost programov.  
 
Drugi poudarek poročila je povezan z delovanjem vrtca kot organizacijo, z njeno klimo in kulturo. Vloga 
strokovnih delavcev je pri tem ključna. Ne samo izobrazba in teoretična podkovanost, temveč odprtost 
za nove sodobne pristope, ki z demokratičnim stilom vodenja skupine vplivajo na razvoj kompetentnega 
otroka. Pomemben je sodelovalni odnos med strokovnimi delavci, ki ustvarja dobro delovno in kulturno 
klimo v vrtcu. 
 
Tretji dejavnik, ki vpliva na kakovost, je način vodenja vrtca. Razvijamo participativno vodenje, v katerem 
vsak prispeva svoj delež. Kakovost spremljamo neposredno s spremljanjem vzgojnega dela, to so 
hospitacije ravnateljice in pomočnice ravnateljice, kolegialne hospitacije med strokovnimi delavci, 
svetovalni in opazovalni obiski oddelkov s strani svetovalne delavke in vzgojiteljice za DSP ter 
organizatorke PZHR-ja ter na podlagi letnih pogovorov, posredno pa skozi oceno pedagoške 
dokumentacije: vsebinske priprave oddelkov (mesečne, tedenske, dnevne) z analizo, letni načrt in letno 
poročilo o delu strokovnih delavcev in vodij področij z akcijskimi načrti in poročili izboljšav dela v 
oddelkih ter oceno ostale dokumentacije (spremljanje in beleženje otrokovega razvoja, zapisniki 
roditeljskih sestankov idr.). 
 
V šolskem letu 2018-19 je vrtec deloval s 26 polno zasedenimi oddelki na 5 lokacijah, v katere je bilo 
vključenih 449 otrok. Strurktura oddelkov: 11 oddelkov je bilo I. starostnega obdobja, 15 oddelkov je bilo 
namenjenih otrokom II. starostnega obdobja, kombiniranih oddelkov nismo imeli; znotraj 26 oddelkov 
jih je bilo 22 starostno homogenih in 4 heterogeni oddelki. 
 
V letošnjem šolskem letu je bila samoevalvacija z naslovom »Sodelovanje in zadovoljstvo v Vrtcu 
Galjevica s spodbujanjem samostojnosti otrok, vrednot in etičnih standardov v vrtcu « zastavljena  
celostno, saj so bili v anketo zajeti vsi starši in zaposleni. Anketa je bila zaščitena z dostopno kodo, ki so 
jo starši izžrebali v oddelku otroka, na vsakem lističu je bil označen oddelek ter petmestno numerično 
vstopno geslo. Starše smo zaprosili, da za vsakega otroka v vrtcu izpolnijo ločeno anketo z geslom, 
izžrebanim v oddelku. Hkrati so bili starši obveščeni, da bo v primeru prejema več izpolnjenih anket z 
istim geslom, upoštevana pri obdelavi samo prva prejeta anketa v sistemu. Anketa je bila anonimna, 
vezana na posamezni oddelek, ker to zagotavlja objektivno obdelavo podatkov za izboljšanje delovanja 
procesov dela v vrtcu.   
 
Anketiranje je potekalo v pisni obliki. Anketiranje je zajelo več predhodno v poročilu navedenih 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 ter 
odprta vprašanja za komentarje in mnenja staršev o težavah v komunikaciji in sodelovanju z vrtcem in 
zaposlenimi v vrtcu ter sporočila vodstvu vrtca. 
 
Na anketo se je odzvalo 50 % staršev. Vrtec je prejel 227 izpolnjenih vprašalnikov, od tega je bilo 
veljavnih 224 (3 vprašalniki prejeti z napačnim ali podvojenim geslom). Pri obdelavi podatkov so se 
upoštevali le veljavni vprašalniki, v statistiki rezultatov ankete pa so navedeni vsi prejeti odgovori. Med 
veljavnimi anketami je 92 vprašalnikov oz. 50 % razdeljenih iz enote Galjevica, 76 vprašalnikov oz. 50 % 
razdeljenih iz enote Orlova, 18 oz. 38 % razdeljenih iz lokacije Pot k ribniku, 17 oz. 63 % razdeljenih iz 
lokacije Dolenjska c. in 21 oz. 42 % razdeljenih iz enote Jurček. Vzorec prejetih vprašalnikov je za slabih 
13 % nižji od lanskega zaradi sistemske napake, saj staršem niso bili poslani kasnejši opomniki. Čas 
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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/lokacije le v ponujenih izbirah oddelkov), kar je 
omogočalo tudi ločeno obdelavo podatkov glede na enoto ali lokacijo vrtca ter skupino, ki jo otrok 
obiskuje. Vprašalnik je zajemal 7 vprašanj zaprtega tipa z več podvprašanji, 2 vprašanji odprtega tipa in 4 
vprašanja s splošnimi podatki. Vprašanj ni bilo možno preskočiti, torej če starši niso izpolnili vsakega 
vprašanja, vprašalnika niso mogli dokončati in ga oddati. 
 
Skupni rezultati zadovoljstva z vrtcem so zelo visoki, kar 77 % staršev je zelo zadovoljnih staršev po 
posameznih področjih, 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 
2018/2019 (v nadaljevanju: Poročilo) je ravnateljica vrtca ga. Barbara Novinec v aprilu/ maju 2019 
predstavila strokovnim delavcem, članom Sveta staršev in članom Sveta zavoda, povzetek poročila pa so 
SD predstavili staršem na roditeljskih sestankih oddelkov v maju 2019.  
 
Načelo avtonomnosti razvijamo tako na nivoju strokovni delavci – otroci, kot na nivoju posameznih enot. 
Vizija zavoda je osrednja povezovalna vez med vsemi petimi hišami vrtca, vzpodbujamo pa programsko 
pestrost in specifičnost posamezne organizacijske enote/lokacije vrtca. 
 
Globalne cilje zavoda – odgovorno ravnanje z okoljem in razvijanje pozitivnega, zdravega odnosa do 
življenja – dosegamo skozi vsakodnevno prakso, še posebej v projektih zavoda. S povezovanjem vseh 
petih hiš vrtca se trudimo povečevati število otrok in strokovnih delavcev vključenih v projekte. Ta oblika 
dela se je pokazala kot uspešna tudi pri doseganju večje delovne povezanosti zaposlenih znotraj med 
programskega in projektnega sodelovanja in izmenjavi dobrih praks. 
 
Vloga staršev v programih vrtca je partnerska. Oblike sodelovanja so sicer številne, delujemo pa 
intenzivno na poglabljanju sodelovalnih odnosov. Obveščenost staršev o dogajanju v vrtcu je dobra, 
zboljšujemo še informiranost preko spletne strani vrtca, staršem so na voljo tudi utrinki v Mapi oddelka 
pred vsakim oddelkom ter v oddelkih prve starosti še utrinki otroka v Mapi otroka. V letu 2018-19 smo 
poleg srečanj v oddelkih organizirali v novembru dobrodelno akcijo zbiranja priboljškov in otroških 
oblačil v prednovoletnem času, 5 krovnih dogodkov vrtca (Praznovanje jeseni, Praznični december, Eko 
dan, Unescov Šport in špas in Športne igre Galjevica), ki so bili povezani tudi s humanitarnostjo (zbiralna 
akcija papirja, zamaškov, kartuš, knjižni sejem ter dobrodelno košarkarsko tekmo, kjer smo zbirali 
sredstva za subvencioniranje programov letovanja za otroke našega vrtca. Poleg Sklada vrtca je v letu 
2018-19 uspešno delovala tudi decembra 2013 ustanovljena Fundacija Vila Galja, ki dopolnjuje 
delovanje Sklada Vrtca Galjevica in je v letu 2018-19 omogočila sofinanciranje programov nadstandarda 
za 26 otrok Vrtca Galjevica, prejeli pa smo tudi sredstva iz naslova 0,05 % dohodnine.  
 
Vlaganje v človeške vire, v izpopolnjevanje znanja in izobraževanje prinaša rezultate. Strokovni delavci 
pridobivajo na pozitivni samopodobi in avtonomnosti, nova znanja preverjajo v praksi. Vse več je 
delavcev, ki suvereno prevzemajo naloge vodje skupine in nosilcev projektnih nalog, se dokazujejo v 
vlogi uspešnih mentoric (mentorjev), vodje obogatitvenih programov. Predvsem je izjemno razveseljivo 
dejstvo, da so te vloge razdeljene med vzgojitelj-e/ice in pomočni-ke/ce vzgojiteljic.  
 
Tudi v minulem šolskem letu je ostal nerešen problem velikega števila nesprejetih otrok. Konec šolskega 
leta 2018-19 je bilo na ČCS še 7 otrok, ki so čakali na prosto mesto v Vrtcu Galjevica, na podlagi vpisa v 
letu 2019 in komisijskega sprejema otrok za šolsko leto 2019-20 pa je bilo za sprejem v maju 2019 
odklonjenih 62 otrok.  
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III. PREGLED URESNIČEVANJA CILJEV 
 
LETNI CILJI na nivoju zavoda za šolsko leto 2018/2019 

 Sistematično pristopati k načrtovanju in izvedbi vsakodnevnega bivanja in dejavnosti na prostem 
z razvijanjem in uporabo metod aktivnega učenja otrok. 

 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. 

 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) ter razvijati NTC sistem učenja. 

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

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. 

 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. 

 Omogočati strokovni razvoj zaposlenih in spodbujati doseganje visoke kakovosti načrtovanja,  
izvajanja in evalviranja dejavnosti VI dela ter motivirati zaposlene za vseživljenjsko učenje 
(neformalne oblike izobraževanja s področja IKT, NTC sistem učenja, gozdna pedagogika, glasba, 
tuj jezik, idr.).  

 Nadgrajevati oblike obogatitvenih dejavnosti, ki jih izvajajo SD vrtca (vrtiljak dejavnosti). 

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

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

 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 strokovnih izkušenj in znanj. 

 Infrastrukturno izboljševanje pogojev dela in bivanja v vrtu (posodabljanje opreme, igrišč, stavb). 

 
Izvedene izboljšave na PROGRAMSKEM PODROČJU DELA 
V šolskem letu 2018-19 smo uresničevali 4 prednostna vsebinska programska področja dela: 

 Spodbujanje otrokove vztrajnosti in samostojnosti na različnih razvojnih področjih ter 
sistematično načrtovanje vsakodnevnih dejavnosti na prostem za razvijanje zdravega načina 
življenja v zdravem okolju, s poudarkom na psihofizičnem zdravju otrok in odraslih v vrtcu. 
Prednostne naloge in usmeritve Vrtca Galjevica so skladno z akcijskim načrtom zavoda 
usmerjene v   spodbujanje in sistematično pristopanje k osvajanju različnih spretnosti in v 
največji možni meri spodbujanje otrokove vztrajnosti in samostojnosti na različnih razvojnih 
področjih (gibalnem, čustveno-socialnem, spoznavnem, govorno-jezikovnemin avtonomiji - skrb 
zase) s sistematičnim načrtovanjem dejavnosti za vsakodnevno bivanje na prostem, ki jih bomo 
uresničevali s podcilji iz posameznih razvojnih področji (več v Prilogi 1 akcijskemu načrtu zavoda: 
Konkretni podcilji za akcijski načrt izboljšav CILJ 1). Vrtec je bil znotraj mednarodnega programa 
Erasmus+ vključen tudi v akcijo KA/1 – izmenjavo dobrih praks in izobraževanje SD (gozdni vrtci 
na Norveškem, Češkem), vključeni smo bili v mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije, naše hiše 
vrtca stojijo na lokacji, ki so v neposredni bližini Golovca, Botaničnega vrta in travnatih površin, 
zato je gozd z naravo lahko podaljšek naših igralnic. Hkrati skrbimo v vrtcu za kulturo 
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prehranjevanja in spodbujamo zdrave prahranjevalne navade otrok, uživamo sveže pripravljeno 
hrano ter sveže sadje in zelenjavo. 

 Razvijanje pedagoškega pristopa - NTC učenje z igralnimi dejavnostmi, ki še posebej vplivajo 
na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav ter spodbujajo mentalni razvoj otroka. 
 Izobraževanje vseh SD in izmenjava izkušenj dobrih praks. 
 Spodbujanje razvoja sinaps v možganih (gibalne igre, igre za akomodacijo, grafomotorične 

igre). 
 Spodbujanje pomnenja z asociacijami (igre s simboli, igre spomina, glasbene dejavnosti). 
 Spodbujanje funkcionalnega mišljenja (ugankarske zgodbe, problemska vprašanja, igre za 

spodbujanje ustvajalnega mišljenja). 

 Etika in vrednote: krepitev kompetenc strokovnih delavcev za integracijo etike in vrednot v VIZ 
ter ozaveščanje in motiviranje otrok za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki, vrednotah 
in znanju 
 Izhodišče programa ''Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju'' temelji na zavedanju, da je 

vprašanje etike in vrednot v vzgoji in izobraževanju vse prevečkrat podvrženo poskusom 
vplivanja različnih ideoloških in svetovnonazorskih pogledov; program je razvil Inštitut za 
etiko in vrednote Jože Trontelj. 

 Za svoje delovanje na področju vzgoje in izobraževanja uporabljamo model »Evropsko 
ogrodje etike in vrednot« z namenom spodbujanja temeljnih in obče veljavnih vrednot, ki 
temeljijo na tradiciji evropske kulture in zgodovine in ne na posameznih ideoloških pogledih. 
Pogoj za oblikovanje stabilne družbe prihodnosti je ustrezna vloga neoporečnega znanja in 
delovanje etičnih standardov na vseh ravneh javnega življenja, temelj pa je osebno sprejetje 
vrednot. 

 Evropsko ogrodje etike in vrednot vključuje 10 kompleksnih vrednotnih usmeritev, ki jih 
lahko označimo kot vrednotne domene. Vsaka vrednotna domena vključuje več 
reprezentativnih vrednot: 

 HUMANOST, ZNANJE IN MODROST, ŽIVLJENE-NARAVA-ZDRAVJE, SKRB ZA SOČLOVEKA, 
PRAVIČNOST, UNIVERZALIZEM, INTEGRITETA, DELO, USTVARJALNOST, TRADICIJA, KULTURA 
(slika spodaj). 

 V letošnjem šolskem letu smo prednostno obravnavali področja: univerzalizem, pravičnost, 
tradicija. 

 

 Glasba in jezik: razvijanje melodike jezika, govornih zmožnosti in bralne pismenosti otrok  
Z vključevanjem in spodbujanjem glasbeno-jezikovnih zmožnosti otrok v različnih situacijah ob 
vsakodnevnih dejavnostih v vrtcu (vključevanje petja in rim, jezikovnih iger, bralne kulture, 
spodbujanje jezikovnih zmožnosti posameznika, spodbujanje ustvarjalnosti, kreativnosti, 
miselnega in čustvenega sodelovanja) smo razvijali komunikacijske procese verbalne in 
neverbalne komunikacije, kulture komunikacije, stile komunikacije in vljudnost med vse 
udeležence vrtca. 
S posodabljanjem IKT infrastrukture v vrtcu smo spodbujali vsakodnevno pretočnost informacij 
med vrtcem in starši. V program oddelkov 3-6-letnikov je bil enkrat tedensko integrirano 
spoznavanje z angleških jezikom, kar je poleg jezikovnih kompetenc spodbujalo medkulturno 
spoznavanje večkulturne oblikovanosti družbe in omogočilo enake pogoje vzgoje in 
izobraževanja vsakemu otroku, ob upoštevanju razvojne stopnje otrok in ciljev za zagotovitev 
optimalnega razvoja sposobnosti, spretnosti oz. potenciala posameznega otroka. Hkrati so bili 
vsi 2-6-letni otroci vključeni v glasbeno-gledališke kulturne programe Cankarjevega doma in 
Konservatorija za balet in glasbo Ljubljana, dva oddelka 5-6-letnih otrok pa tudi v program t. i. 
»jezikovnih igrarij« – improlige za najmlajše. V vrtcu sta bila vodena tudi dva otroška pevska 
zbora, folklorna otroška skupina in glasbeno izobraževanje za strokovne delavke. 
Vrtec je znotraj mednarodnega programa Erasmus+ vključen tudi v akcijo KA/1 – izmenjavo 
dobrih praks z mobilnostjo in izobraževanjem SD (spodbujanje jezikovnih spretnosti v 
medkulturnem okolju v vrtcu z OŠ v Belgiji, ter vrtci na Češkem, Hrvaškem, Norveškem in 
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Franciji) in akcijo KA/2 znotraj katere spodbujamo zgodnjo integracijo tujega - angleškega jezika 
v vseh 3-6-letnih oddelkih.  
 

Pri nadaljevalnih nalogah smo v okviru proučevanja prikritega kurikula izboljševali vzgojne pristope k 
počitku z uvedbo usmerjene dejavnosti: »Igraj se z mano« od 14h-15h za 3-6-letnike v enotah 
Galjevica in Orlova, spodbujali in razvijali smo projektno obliko dela z akcijskimi načrti oddelka, 
spremljali in beležili celostni razvoj otroka v osebni mapi in dnevno počutje otrok (nega , prehrana, 
počitek) za otroke v I. starostnem obdobju ter izvajali vrtiljak obogatitvenih dejavnosti v vseh hišah 
enkrat tedensko na 14 dni v dopoldnaskem času od oktobra do maja (prehajanje otrok med oddelki). 
 

 
Izvedene INFRASTRUKTURNE IZBOLJŠAVE 
 
Investicijsko vzdrževanje - notranji prostor 

enota Galjevica enota Orlova enota Jurček 
 sanacija in širitev veznega 

hodnika 

 prenova pedagoške sobe 

 prenova knjižnice in 
pogovorne sobe 

 načrtovanje in delna izvedba 
projekta celostne 
energetske sanacije objekta 
s prizidkom 

 beljenje hodnikov in 
sanitarij 

 prenova umivalnice s 
sanitarijami na traktu II. ter 
tlakov v hodniku in 
garderobi II. trakta 

 predelava plinske 
kurilnice 

lokacija Ribnik lokacija Dolenjka 
 beljenje hodnika in sanitarij - 

 
Investicijsko vzdrževanje - pohištvo in oprema 

enota Galjevica enota Orlova enota Jurček 
 zamenjava notranjih vrat v 

upravi 

 prenova pedagoške sobe in 
knjižnice 

 sušilni stroj (pralnica) 

 
 

 - 

lokacija Ribnik lokacija Dolenjka 
 klimatski napravi • klimatski napravi 

 
Zunanji prostor 

enota Galjevica enota Orlova enota Jurček 
 projekt energetske sanacije 

obstoječega objekta 

 vzpostavitev zunanjih 
otroških sanitarij iz igrišča  

 projekt prenove strehe 

 sanacija toplotne črpalke 
 

 odkup  zemljišča in 
ureditev otroškega 
igrišča s parkiriščem 

lokacija Ribnik lokacija Dolenjka 
 prenova fasade objekta - 
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Izvedene METODIČNE IZBOLJŠAVE 
 proučevanje projektnega pristopa kot metode dela, 

 poglobljeno tematsko načrtovanje z osnovami akcijskega raziskovanja, 

 vključevanje metode eksperimenta in asociativnega učenja v VI delo na vseh kurikularnih 
področjih, 

 kolegialne hospitacije in letni zbirnik s predstavitvijo primerov dobre prakse iz NTC učenja,  

 listovnik skupine – spodbujati razvoj te metode opazovanja in dokumentiranja dejavnosti v 
skupini in razvoja otrok, ki je na vpogled staršem, poleg že obstoječega internega spremljanja in 
beleženja otrokovega razvoja, 

 uporaba IKT in digitalne tehnike v dejavnostih programa za otroke in starše. 

 
Usmeritve na področju zdravstveno-higienskega režima – nadaljevalne naloge: 
 dnevno izvajanje aktivnosti za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni (umivanje rok, zračenje 

igralnic, gibanje na svežem zraku) 
 zagotavljati visok standard higiene in zdravih pogojev za bivanje, 
 še naprej zagotavljati ažurno pisno seznanjanje (strokovni članki, priporočila, navodila) 

strokovnih delavk in staršev ob aktualnih dogajanjih (obolenja, epidemije, pandemija gripe), 
pojavih uši idr., 

 dnevno beleženje otrokovega počutja v oddelkih I. starostnega obdobja (evidenca PNP). 

 
Usmeritve v prehrani – nadaljevalne naloge: 

 načrtovanje jedilnikov skladno s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih 
ustanovah, 

 izvajanje aktivnosti usmerjenih v razvijanje zdravih prehranjevalnih navad,  
 sistematično spremljanje ješčnosti kosil v vseh oddelkih in redna obravnava odzivov na mesečnih 

sestankih interne skupine za prehrano, 
 sestanek celotne skupine za prehrano 2x letno, 
 ponujanje brezmesnih jedilnikov najmanj 1x tedensko in izbira jedi v najstarejših oddelkih 

(nadaljevanje),  
 kultura prehranjevanja (spremljanje hrane od kuhinje do krožnika, pogrinjki, odnos do hrane), 
 uporaba ekološko pridelane hrane in ponujanje lokalno pridelanih živil, 
 ponujanje tradicionalnih slovenskih jedi v vrtčevske jedilnike, 
 v oddelkih 1-2 leti starosti otrok prilagoditi časovni ritem prehranjevanja otrokovim zmožnostim, 
 praznovanje rojstnih dni – poudarek na dejavnostih, ne na pogostitvi. 

 
Usmeritve na področju medkulturnosti in zgodnjega učenja tujih jezikov: 
 integracija tujega jezika – angleščine v oddelke 3-6-letnih otrok, enkrat tedensko v okviru 

brezplačnega obogatitvenega programa nadstandardnih dejavnosti  
 vključevanje vrtca v programe VŽU – partnerstvo z vrtci ter Erasmus+ programe, kjer bomo s 

povezovanjem vrtca z vrtci/partnerji v tujini obogatili področje medkulturne vzgoje, 
 jezikovna izpopolnjevanja in mednarodne izmenjave za zaposlene. 

 
Usmeritve na področju gibalne vzgoje: 
 tedensko načrtovanje vsakodnevnih gibalnih aktivnosti na prostem, 
 vodene tedenske športno-gibalne urice v oddelkih 3-6 let, ki jih vodijo zunanji športni pedagogi 

(projekt s SD Novinar),  
 program Mali sonček za vse oddelke 2-6-letnih otrok, 
 tečaj drsanja za vse 5-6-letne otroke, 5 dni na drsališču v Zalogu (21.-28.11.2018; MOL), 
 organiziranje zimovanja za 4-6-letne otroke (5 dni na Pokljuki, hotel Jelka:  21. -25. 1. 2019), 
 vključevanje športnih programov v vsakodnevno življenje otrok v vrtcu (uporaba male 

telovadnice OŠ Oskarja Kovačiča za potrebe otrok vrtca), 
 plavanje za vse 5-6-letne otroke, 5 vaj v bazenu Fakultete za šport (29.4.,6.5.,13.5.,20.5. in 

27.5.2019), 
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 športne igre Galjevica ob zaključku vrtčevskega leta (30. 5. 2019), 
 letovanje za 4-6-letne otroke (5 dni v Umagu: 3. – 7. 6. 2019). 

 

Usmeritve na področju vzgojno izobraževalnega dela: 
 zagotavljanje pestrosti in kakovosti obogatitvenih programov, ki jih izvajajo strokovne delavke, 
 načrtovanje in evalvacija vzgojnega dela v timu in tandemu, 
 spremljanje in beleženje otrokovega razvoja v oddelku, mapa oddelka,  
 kakovostno izvajanje kurikuluma za otroke s posebnimi potrebami, 
 predstavitve primerov dobre prakse (nadaljevanje), 
 vsebinsko in tehnično dovršene predstavitve programov, nadgradnja spletne strani vrtca in 

uporaba info portalov na ravni zavoda in oddelka za starše ter za širšo javnost izven vrtca. 

 
 

IV. PREGLED PO PODROČJIH 
 
1. OBSEG DEJAVNOSTI 
 
VRTEC SKUPAJ 

Starostno 
obdobje 

Štev. 
odd. 

Št. otrok Vzgojiteljica 
(število) 

Pomočnica 
vzgojiteljice 

(število) 

Dodatna 
zaposlitev 
(število) 

Delež oddelkov 
v % 

I. starostno 
obd. (1-3) 

11 149 11 11 3 + 0,5 42,3 

Oddelek  
(3-4)  

5 84 5 5  19,2 

II. starostno 
obd. 

10 216 10 10 1 38,5 

SKUPAJ 26 449 26 26 4,5 100 
 
V šolskem letu 2018/2019 je bilo v vrtec vključenih 449 otrok. Znotraj 5 lokacij vrtca je delovalo 26 polno 
zasedenih oddelkov in sicer 22 homogenih in 4 heterogeni oddelki.  

 
2. PROGRAMI 
 

Vrsta 
programa 

Udeleženci Izvajanje, spremljanje in strokovna 
podpora 

Kurikulum – 
celodnevni 
program 

vsi oddelki - vse strokovne delavke 
- organizatorka prehrane in  ZHR 
- svetovalna delavka 
- ravnateljica in pom. ravnateljice 

Otroci s 
posebnimi 
potrebami 

Galjevica (8 otrok): 
4 odločbe, 2 zapisnika 
multidisciplinarnega tima in  2 procesa 
pridobivanja pomoči 
Orlova (13 otrok): 
9 odločb in 4 procesi pridobivanja 
pomoči 
Pot k ribniku (3 otroci): 
1 odločba, 1 zapisnik 
multidisciplinarnega tima in 1 proces 
pridobivanja pomoči 
Dolenjska cesta (1 otrok) 

- strokovne delavke v oddelku, 
- svetovalka delavka in spec. ped. za  izvajanje 

dodatne strokovne pomoči 
- spremljevalki, zunanji strokovnjaki, 
- ravnateljica, pom. ravnateljice 
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1 odločba 

Zdrava 
prehrana 
 

vsi oddelki 
Galjevica 
Orlova 

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

Otroci z dieto Galjevica: 29 
Orlova: 25 
Dolenjka: 4 
Ribnik: 9 

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

 
Otroci s posebnimi potrebami 
Ob zaključku letošnjega šolskega leta je v naš vrtec vključenih 25 otrok s posebnimi potrebami, od tega 
jih je v začetku šolskega leta imelo 8 odločbo o usmeritvi (v nadaljevanju: odločba), 9 otrok pa je bilo v 
postopku usmerjanja oz. postopku pridobivanja odločbe. Tekom šolskega leta 2018/19  je odločbo o 
usmeritvi prijelo 7 otrok, pri 9 otrocih pa je bil sprožen postopek pridobivanja pomoči. Pri 1 otroku, ki je 
bil v začetku šolskega leta v postopku usmerjanja, je bil postopek usmerjanja med tekočim šolskim letom 
zavrnjen, pritožili smo se na MIZŠ, po pridobitvi odločbe je bil otrok izpisan iz našega vrtca. Tekom 
šolskega leta so 3 otroci, ki so bili v postopku pridobivanja pomoči, pridobili zapisnik multidisciplinarnega 
tima.  
 
Otrokom, ki so ob začetku šolskega leta imeli odločbo oz. so bili v postopku usmerjanja, teh je bilo 17, je 
bila omogočena dodatna strokovna pomoč vzgojiteljic za izvajanje dodatne strokovne pomoči. V Vrtcu 
Galjevica sta zaposlenidve vzgojiteljici za dodatno strokovno pomoč in sicer (logopedinja in psihologinja). 
Vzgojno-izobraževalno delo  s temi otroki je potekalo v skladu z Navodili h Kurikulu za vrtce v programih 
s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami in 
individualiziranimi vzgojno-izobraževalnimi programi ter individualnimi načrti, po katerih je potekala 
dodatna strokovna pomoč z njimi. Za otroke z odločbo se je oblikoval individualiziran vzgojno-
izobraževalni program in individualni vzgojno-izobraževalni načrt, za otroke, ki so bili v postopku 
usmerjanja.  
 
Skladno z zapisom v individualiziranem vzgojno-izobraževalnem programu je bila vsakemu 
posameznemu strokovnemu delavcu v strokovni skupini dodeljena vloga, kateri je tekom šolskega leta 
sledil. Na začetku šolskega leta so imeli štirje otroci s posebnimi potrebami spremljevalce, ki so jih 
spremljali in spodbujali štiri ure dnevno. Za  2 otroka s posebnimi potrebami smo zaprosili za 
nadstandardne spremljevalce Mestno občino Ljubljano in sta bila odobrena, kot tudi za 2 otroka, ki sta 
imela zapisano v odločbi, da potrebujeta začasnega spremljevalca.  Otrok s posebnimi potrebami, ki se je 
izpisal in je imel nadstandardnega spremljevalca, smo ga z odobritvijo Mestne občine Ljubljana,  dodelili 
otroku, ki je v postopku pridobivanja pomoči.  
 
Posebno pozornost smo namenili vzgojno zahtevnejšim otrokom, otrokom priseljencev in otrokom iz 
družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom, zato smo se za njihovo čim učinkovitejšo vključitev in 
dobro počutje v vrtcu intenzivno povezovali s Centrom za socialno delo Vič-Rudnik, Slovensko 
filantropijo, Zvezo prijateljev mladine Moste Polje, Biotehniškim izobraževalnim centrom Ljubljana, 
Centri za duševno zdravje (in sicer pri Zdravstvenem domu Vič,  Zdravstvenem domu Center), Razvojno 
ambulanto v Zdravstvenem domu Šiška, Zavodom za gluhe in naglušne Ljubljana, Ambulanto za avtizem 
pri Pediatrični kliniki v Ljubljani  in Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. 
 
Doseženi cilji svetovalne delavke so predstavljeni v Poročilu k letnemu delovnemu načrtu svetovalne 
delavke – Priloga št. 1. 
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3.   OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 
 
3.1 Realizacija obogatitvenih dejavnosti SD – Vrtiljak dejavnosti 
 
Poleg osnovnega programa smo v vseh petih hišah vrtca razvijali obogatitvene dejavnosti, ki so jih 
izvajale strokovne delavke vrtca, potekajo pa v okviru programa vrtca in so za starše brezplačne. V njih 
otroci doživljajo dodatne spodbude za ustvarjalnost, pridobivajo nove spretnosti in znanja in pri tem 
spoznavajo drug prostor ter strokovne delavke, ki vodi dejavnost. 
V enotah vrtca Galjevica in Orlova imamo organizirana za otroke 4-6 otroška pevska zbora, ki ju vodita 
vzgojiteljici Mateja Viršek in Pia Kuk (od oktobra do maja). Hkrati je v enotah Galjevica in Orlova ter na 
lokaciji Pot k ribniku potekala za najstarejše otroke (5-6 let) tudi obogatitvena dejavnost Mali pohodnik 
oz. planinski krožek, ki so ga vodili Mina Pišljar, Živa Krapež Jeraj, Aljaž Levičar, Miha Mrak, Samuel 
Kranjc. V enoti Galjevica je vodila za otroke 4-6 vzgojiteljica Andreja Košir otroško folklorno skupino. 
Otroci so se na te dejavnosti prijavili v začetku šolskega leta, SD oddelkov 4-6 dejavnosti predstavijo 
staršem na 1. RS. Dva oddelka 5-6 letnih otrok (kužki in račke) iz enote Galjevica in lokacije Pot k ribniku 
sta v tem šolskem letu gozdna oddelka in sta vsak četrtek prebila dan v naravi – v gozdu. V vsakem 
letnem času so devetkrat obiskali gozd. Ob ekstremnih vremenskih razmerah se je pedagoški del učnega 
procesa izvedel v dvorani ČS, raziskovalno doživljajski del pa v gozdu. SD oddelka so se na ta dan 
pridružili v spremstvo spremljevalki OPP Jasna Lalić in Irena Štefančič. 
 
Z letošnjem šolskem letu smo nadaljevali z obogatitveno dejavnostjo t. i. Vrtiljak dejavnosti, znotraj 
katerega so potekale dejavnosti 1 x mesečno po 30 minut, in sicer so otroci prehajali med oddelki 
posameznega trakta z 1 strokovnim delavcem svojega oddelka, drug strokovni sodelavec pa je vodil 
dejavnost v oddelku. Tako so se otroci srečevali z Vrtiljakom dejavnosti dvakrat mesečno in sicer v 
prvem in tretjem tednu meseca od oktobra do novembra in od januarja do maja. Posamezna 
obogatitvena dejavnost se je tako izvedla 7-8 x v šolskem letu. 
 

Enota/ 
lokacija 

 Realizacija dejavnosti Izvajalec 
dejavnosti 

ODDELEK 
Izvedbe/ 

oddelki in starost 
vključenih otrok 

Št. 
izvedb 

srečanj v 
šol. letu 
2018/19 

Enota 
Galjevica 

ČAROBNI SVET PRAVLJIC: Otroci so spoznali različne 
pravljice in bogatili svoj besednjak. Pravljice so jih 
popeljale v svet domišljije in spodbujale osebnostni in 
socialno-čustveni razvoj. Lutka je bila povezovalni člen 
med vzgojiteljem in otrokom. Pripovedovanju pravljic je 
sledilo poustvarjanje, npr. igra z lutkami, ples z različnimi 
rekviziti, bibarije in rajalne igre, ustvarjanje z različnimi 
likovnimi tehnikami  … 

Anastazija 
Pograjc 

PIKAPOLONICE 
1-2 (PIKAPOLONICE, 

MUCKI) 

6 x 

MALI FIZIK: Otroci so se preko igre in opazovanja prvič 
srečali z naravoslovnimi dejavnostmi. Aktivno so 
sodelovali pri izvajanju poskusov in raziskovali. 
Spoznavali so lastnosti pojavov in zakonitosti med njimi. 
Otroci so podrobneje spoznali predvsem lastnosti in 
zakonitosti vode (vsa agregatna stanja, pretakanje, 
mešanje, prelivanje ..) in gibanje različnih teles (žoga, 
avto …). 

Jasna 
Cvitkovič 

PIKAPOLONICE 
1-2 (PIKAPOLONICE, 

MUCKI) 

5 x 

NARAVOSLOVJE Z ZELIŠČI IN ENCIBENCI NA KAMNECI:  

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 

Metoda 
Lenarčič 

MUCKI 
1-2 (MUCKI, 

PIKAPOLONICE) 
 

2x 
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primeren način, saj s pripovedovanjem ob slikah 
otroci pridobivajo občutek za rimo, ritem, 
podoživljajo veselje ob prebiranju ter oblikovali 
smo lastno knjigo 

HOPLA, HOPLA SEM IN TJA, SKAČE MOJA ŽOGICA: 
Otroke sem s pomočjo žog spodbudila k gibanju skozi 
različne poligone, kjer so razvijali samozavest, 
ravnotežje, orientacijo v prostoru. Spodbujala sem jih 
tudi k razmišljanju, saj sem pripravila zaboje za 
razvrščanje, v katere so razvrščali po barvah in oblikah. 
Izkazalo se je, da otroci uživajo v dejavnostih žogo in se 
pri tem sprostijo in urijo svojo domišljijo ter vztrajnost. 

Anamari 
Tivadar 

MUCKI 
1-2 (MUCKI, 

PIKAPOLONICE) 
 

6x 

LJUDSKO IZROČILO V PRAVLJICAH IN PRIPOVEDKAH: V 
okviru Vrtiljaka dejavnosti sem otrokom  
pripovedovala izbrane slovenske (in zgodbe drugih 
narodov) 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. Posebno pozornost sem namenila tudi 
razlagi posameznih starih  izrazov in pojmov, ki so 
se pojavljali v zgodbah. 

Tanja Virant METULJI 
2-4 (METULJI, POLŽI, 

PETELINI, SRNE) 

7x 

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

Anica 
Hočevar  
 

METULJI 
2-4 (METULJI, POLŽI, 

PETELINI, SRNE) 

7x  

GIBALNE ZGODBE IN MASAŽE ZA OTROKE: Otroci dveh 
oddelkov starosti 2-3 leta ter oddelka 3-4, 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. V letošnjem letu smo dodali še 
nekaj elementov joge za otroke. 

Mina Pišljar 
 
 
 

POLŽI 
2-4 (POLŽI, METULJI, 

PETELINI, SRNE) 
 

7x 

RAZGIBANO SPOZNAVANJE ŽIVALI: Otroci so skozi 
različne dejavnosti (ples, petje pesmi, učenje novih 
deklamacij, ustvarjanje iz različnih materialov, gibalno 
ponazarjanje gibanja živali, opazovanje živali, 
raziskovanje živali s pomočjo IKT, revij, slikanic, knjig) 
podrobno spoznali naslednje živali: polža, medveda, 
zajca in čebelo, mravljo, deževnika, srno, severnega 
medveda, slona, leva. Otroci so se zabavali in se naučili 
veliko podrobnosti omenjenih živali. 

Nives 
Pahulje 

POLŽI 
2-4 (POLŽI, METULJI, 

PETELINI, SRNE) 

KUŽKI 
4-6 (KUŽKI, JEŽI, 

ZMAJI, MEDVEDI) 

 

4x 
 
 

6x 



VRTEC GALJEVICA, Poročilo o delu v šol. l. 2018-19 14 

IGRAJE Z MATEMATIKO: Otroci so s pomočjo 
matematičnih motivacijskih zgodbic spoznavali različna 
matematična področja. Z lastnim učenjem in 
pridobivanjem izkušenj so gradili na svojem znanju. 
Matematične dejavnosti sem povezovala z različnimi 
NTC –igrami, z glasbenimi dejavnostmi, na zabaven način 
pa smo spoznavali matematične izraze, like, urejali smo 
podatke v različne matematične prikaze in doživljali 
matematiko kot  prijetno izkušnjo. Pri izvajanju 
matematičnih dejavnosti sem uporabljala tudi IKT 
tehnologijo.  

Mateja 
Funkl 

PETELINI 
2-4 (POLŽI, METULJI, 

PETELINI, SRNE) 

8x 

BIBA POJE: Uspešno sem izvajala obogatitveno 
dejavnost BIBA POJE, v sklopu vrtiljaka dejavnosti. V  
začetku šolskega leta sem dejavnosti izvajala v matičnem 
oddelku PETELINI in oddelku SRNE. Otroke sem 
seznanjala z novimi pesmicami v sklopu mesečnih tem 
znotraj oddelkov. Poleg pevskega izražanja, so otroci 
imeli možnost ritmičnega, gibalnega in plesnega 
izražanja skozi glasbo. Uporabljali smo lastne in male 
inštrumente, sama pa sem spremljavo izvajala na igranje 
flavte ali zvončkov. 
Zaradi premestitve v oddelek MUCKOV sem dejavnosti 
nato izvajala uspešno naprej v jasličnih oddelkih 
(PIKAPOLONICE in MUCKI). Svojo dejavnost sem še 
nadgradila po sistemu NTC UČENJA, in sicer 
prepoznavanje že znanih melodij z igranjem na flavto. 
Zaradi pozitivnega odziva in aktivne participacije otrok 
med dejavnostjo, bom z njo nadaljevala tudi v 
prihodnjem šolskem letu. 

Nina 
Lukančič 

PETELINI 
2-4 (POLŽI, METULJI, 

PETELINI, SRNE) 

6x 

KUHANJE – PEKA TRADICIONALNIH JEDI: Otroci so se 
preko kuhanja in peke tradicionalnih slovenskih jedi 
seznanjali in spoznavali slovensko tradicijo. Seznanili so 
se  razlikami v pripravi hrane nekoč in danes ter si ob 
sproščenem učenju kuhanja/peke razvijali kulturen in 
spoštljiv odnos do hrane.  

Monika 
Weingerl 

SRNE 
2-4 (POLŽI, METULJI, 

PETELINI, SRNE) 

4x 

MATEMATIKA ZA NAJMLAJŠE: Otroci so prek 
matematičnih iger spoznavali barve, oblike, množice, 
urili so se v štetju, v poslušanju navodil pri razvrščanju, 
ugotavljanju in sestavljanju zaporedij, iskali pare, se 
spoznavali z igralno kocko, števkami do 6 in prirejanjem 
pik in števk ustreznemu številu polj pri igrah. Spoznali so 
tudi enostavni labirint in princip reševanja takih nalog. 
Spoznali so se s kartami Ena ter z igrami Domino, Spomin 
in Človek ne jezi se. Večina matematičnih iger je bila 
obogatena z gibalnimi nalogami. 

Jana Šefic 
Globokar 

SRNE 
2-4 (POLŽI, METULJI, 

PETELINI, SRNE) 

8x 

ČUTILA IN ČUTNE POTI: Otroci so ob lastni dejavnosti/ 
neposredni izkušnji  pridobili nove informacije o čutilih in  
ideje za igro v naravnem okolju. Dejavnosti  smo izvajali 
dejavnosti v naravi.  Spoznanja so nato utrjevali z 
reševanjem didaktičnih listov. Otroci so doživljali okolje, 
spoznavali in rokovali z  različnimi materiali, izražali svoja 
občutja, , povezovali, predvidevali, sklepali, razmišljali in 
spoznavali nove pojme, razvijali pozornost ter povezovali  
pojme. 

Silva  
Skubic 

MEDVEDI 
4-6 (KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

2x 

USTVARJAJMO Z BARVO: Otroci so rokovali z različnimi 
pripomočki (kartončki, paličice, črn tuš, vodenke, 
tempere, voščenke) tehnikami, vedno pa so ustvarjali z 
barvo, ki so jo s temi pripomočki mešali, pihali, 
odtiskovali in nastale so njihove umetnije. Pri tem so urili 
matematiko, fino motoriko in koordinacijo. 

Mojca Bilban MEDVEDI 
4-6 (KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

6x 

UMETNOST SKOZI OTROŠKE OČI: Preko vrtiljaka 
dejavnosti sem otrokom na traktu predstavila različne 
možnosti doživljanja in spoznavanja umetniških zvrsti. 
Preko poslušanja glasbe sveta smo spoznali ritme in 
različne glasbene zvrsti ter slišano tudi likovno 

Jana 
Suhadolnik 

ZMAJI 
4-6 (KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

6x 
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interpretirali. Individualne prostorske in oblikovne 
predstave pa so otroci izražali preko ustvarjanja in 
oblikovanja z glino. Skozi šolsko leto je bil na tem 
področju opazen velik napredek: tako v izražanju  3D 
predstav, kot v grafomotoriki. Delo z glino je otroke 
povezalo tudi v prijetno delovno klimo, kjer so ob 
sproščenem klepetu nastajale prave mojstrovine. 

IGRAMO SE GLEDALIŠČE Po literarnih predlogah, 
prebrani pravljici smo z lutkami vživeli vloge. Kjer so 
otroci obnavljali vsebino jo prirejali hkrati pa si bogatili 
besedni zaklad in samozavest. 

Tina  
Šipraga 

ZMAJI 
4-6 (KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

6x 

MATEMATIKA SKOZI IGRO:  Otroci v 
vseh starostnih skupinah so se na 
različne načine  srečevali z matematiko. Spoznavali so 
številke, velikosti, oblike, barve...  
Dejavnosti so bile na začetku načrtovane za starejšo 
skupino. Po novih navodilih, naj  dejavnosti potekajo v 
vseh starostnih skupinah sem tematiko obdržal, IKT 
pripomočke (računalnik in tablico) pa sem po izkušnjah iz 
lanskega leta izpustil, saj niso prinesli željnega učinka in 
so bili za sam potek dejavnosti moteči. 
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. 

Aljaž Levičar JEŽI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

7x 

1,2,3, RAZGIBAJMO SE MI: Dejavnost je združevala ples 
in gibanje. Preko gibalnih iger in poligonov so otroci 
razvijali ravnotežje in koordinacijo telesa. Plesali so z 
različnimi pripomočki in tudi ne vodeno, tako, da so 
lahko preko plesa izražali svoja čustva. Celotna dejavnost 
je pozitivno vplivala na otrokovo samopodobo, grajenje 
odnosov ter sodelovanje s prijatelji. 

Klavdija 
Skarlovnik 

JEŽI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

8x 

LJUDSKO IZROČILO SKOZI IGRO, PESEM IN PLES:  
Dejavnosti sem izvajala v času do decembra. 
Otroke sem preko zgodbice MALI KLINČEK seznanjala z 
ljudskimi obrtmi na Slovenskem. 
Osvojili so ljudski ples KAČO VIT IN PRETIKAVCA ter 
rajalno igro in pesmico ZAJČEK KAM TAKO HITIŠ. 
Otroci so za dejavnosti pokazali velik interes in se 
prijetno zabavali. Osvojili so nove gibalne vrline v skupini 
in krogu, utrjevali ritem ter spoznali ljudsko umetnost. 

Andreja 
Košir 

KUŽKI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

5x 

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 

KUŽKI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

4x 

Enota  
Orlova 

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  

GOSENICE 
(1-3 jasli, 

GOSENICE, ČEBELICE) 

5x 

USTVARJALNE DELAVNICE: V ustvarjalnih delavnicah  so 
otroci risali z barvicami in voščenkami, izdelali mavrične 
ribice in ladje iz papirja raziskovali slano testo in umetni 
sneg ter izdelali polžka iz koščkov papirja. Otroci  so ob 

Katarina 
Mihevc 

GOSENICE 
(1-3 jasli, 

GOSENICE, ČEBELICE) 

5x 
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tem razvijali svoje sposobnosti in spretnosti. 

EKO DELAVNICE:  V preteklem šolskem letu so otroci 
spoznavali ekologijo kot način življenja. Seznanili so se z 
vrstami odpadkov, razvrščali odpadke, spoznavali koše za 
odpadke in ekološke otoke, spoznavali možnosti  za 
ponovne uporabo določenih odpadkov, se igrali z 
različno odpadno embalažo in odpadnim papirjem , 
izdelovali in ustvarjali iz odpadnega materiala in 
razvrščali odpadke v prave koše.  

Lilijana 
Paradiž 

ČEBELICE 
(1-3 jasli, 

GOSENICE, ČEBELICE) 

7x 

MI SE IMAMO RADI: Z dejavnostjo sem otroke 
ozaveščala, da so poleg njega samega  v vrtcu tudi drugi 
otroci in da se imamo med seboj radi. Na začetku smo se 
igrali socialno igro »Kdo je je skrit pod odejico« s katero 
smo krepili zavedanje o prisotnosti ostalih otrok in 
utrjevali imena sovrstnikov. Kasneje smo se igrali igro 
»Skriti znak«, kjer je otrok moral ugotoviti pripadnost 
znaka otroka, opredeliti njegovo prisotnost v vrtcu in mu 
znak predat. Dejavnosti sem kasneje otežila s poligonom, 
kjer so otroci delovali miselno in gibalno. Izkazalo se je, 
da so otroci v dejavnostih uživali in pridobili občutek 
sprejetosti in pripadnosti v skupini.  

Andreja  
Zgonc 
 
 

ČEBELICE 
(1-3 jasli, 

GOSENICE, ČEBELICE) 

5x 

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. Dejavnosti 
smo izvajali tudi na prostem/v gozdu. 

Pia Kuk 
 

MIŠKE 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

7x 

ČAROBNI SVET PRAVLJIC: Pravljica bogati otrokovo 
življenje, pospešuje otrokov razvoj osebnosti, pomaga 
mu pri iskanju smisla in reševanju vprašanj. Prav tako 
nas popeljejo v svet domišljije in nam predstavijo svet na 
zanimiv in prijazen način. Otrokom sva pripovedovali 
pravljice različnih vsebin pri tem se nam je včasih 
pridružila tudi lutka. Tematiko sva izbirali glede na letni 
čas in aktualne vsebine v oddelku. 

Urška 
Zupančič/ 
Anja Bezjak 

MIŠKE 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

7x 
(6+1) 

SOCIALNE IGRE: Preko raznolikih socialnih iger, so otroci 
pridobivali in krepili socialne stike, medosebno 
komunikacijo in pozitivno samopodobo. Tematsko sem 
izvajala skupinske igre, pri katerih se neposredno 
ustvarjajo in gojijo osebni odnosi ter pridobivajo realne 
izkušnje. Družili smo se ob igrah spoznavanja, 
sodelovalnih in sprostitvenih igrah. Otroci so se gibalno 
sproščali in zabavali, kar je pripomoglo k pozitivnemu 
vzdušju. Igre smo pogosto izvajali na prostem, na svežem 
zraku, tudi v naravnem okolju gozda. 

Anka Gale ZAJČKI 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

7x 

ČAR LESA: Z igrami z lesom so otroci razvijali svoje 
sposobnosti in spretnosti. Preko igre z lesom so 
spoznavali značilnosti naravnih materialov – les.  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. Pri igri so se 
otroci, zabavali. Otroci so se igrali in spoznavali les v 
vrtcu, okolici vrtca in tudi v bližnjem gozdu. 

Katarina 
Orel 

ZAJČKI 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

7x 

IGRIVA MATEMATIKA: otroci so z uporabo  
nestrukturiranega ali naravnega materiala, ob 
matematičnih did. igrah, ki sem jih izdelala sama 
ter preko gibalnih iger 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. 
Štirikrat smo dejavnosti izvajali zunaj (Golovec,  

Barbara 
Jakopin 

KRESNIČKE 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

7x 
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Botanični vrt) atrij), dvakrat pa v igralnici, ker nam 
je ponagajalo vreme. 
BASNI IN PRIPOVEDKE: Otroci so spoznavali literarno 
zvrst in se prepuščali domišljiji. Pogovarjali smo se o 
nauku zgodb in jih poizkušali prenesti v realno življenje. 
Iskali primere, ki bi bili podobni zgodbam. Zgodbe smo 
tudi prenesli na papir v obliki risane zgodbe. 

Samuel 
Kranjc 

KRESNIČKE 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

7x 

PRAVLJICA NA OBISKU: Otroci so radi poslušali pravljice. 
Mlajši otroci so bili aktivnejši ob pripovedovanju ob 
slikah in ob IKT predstavitvi, v starejših oddelkih so se 
metode menjale, pogosto sem pripovedovala in brala. 
Otroci so se na ta način zbližali s knjigami in razvijali lep 
odnos do knjig. Napredovali so v razvoju govora. 
Spoznavali so nove besede,  si bogatili besednjak in 
izboljšali artikulacijo glasov. 

Marjeta 
Rozman 

MRAVLJICE 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

7x 

MALI SVET ŽIVALI:  
Otrokom je bil svet živali zelo zanimiv. Na sprehodih so 
opazovali različne vrste živali, jih raziskovali preko branja 
knjig o živalih, spoznavali njihove tipične značilnosti, 
posebnosti in življenjska okolja. 

Suzana 
Jeršin Pintar 

MRAVLJICE 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

       7x 

GLASBA IN PLES PO EVROPI: Otroci so spoznali glasbo in 
ples v angleškem in drugih evropskih jezikih. Z glasbo in 
zabavnimi koreografijami so otroci spoznavali evropske 
države in njihove značilnosti. Skupaj smo se podali na 
pot v Nemčijo, Italijo, Španijo in Veliko Britanijo in še 
kam. Spoznavanje drugih jezikov, glasbe in kulture jim je 
omogočilo širjenje njihovega obzorja in jim obenem dalo 
možnosti za nadaljnje raziskovanje. 

Tamara 
Milinčič 
Medven 

KRTKI 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

6x 

POJEM IN PLEŠEM: Otroci so ob glasbenih ugankah 
razvijali slušno pozornost. S prepevanjem pesmi ob 
spremljavi kitare so razvijali ritmičen in melodičen 
posluh. Prepoznavali so tempo in dinamiko pete pesmi, 
spremljali peto pesem na lastna glasbila, ritmična 
glasbila in melodično glasbilo boomwhacker. Ob igranju 
na melodično glasbilo so prepoznavali visoke in nizke 
tone ter poustvarjalno spremljali peto pesem.  

Ana Bukovec 
Krenn 

KRTKI 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

7x 

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 

MURENČKI 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

6x 

NTC SISTEM UČENJA: Otroci so  preko NTC sistema 
učenja v različnih igrah (telesno-gibalne igre, igre 
za akomodacijo, igre s simboli, igre za spodbujanje 
ustvarjalnega mišljenja, glasbene dejavnosti) 
usvajali pomembne elemente senzomotoričnega in 
kognitivnega razvoja.  Zelo radi so sodelovali, bili so 
motivirani, zadovoljni, ves čas aktivni in ustvarjalni.  
S pomočjo asociacij so si  novo znanje hitro 
zapomnili ter ga smiselno  povezovali z vsakdanjim 
življenjem in različnimi situacijami. 

Eva 
Semolič 

KRTKI 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

7x 

Lokacija 
Dolenjska 
cesta 

S CICIDOJEM SE UČIM IN VESELIM: S pomočjo Cicidoja 
smo obravnavali zanimive teme in si širili znanje o 
družbi, naravoslovju, tehniki in socialnem učenju. 
Seznanili smo se z revijo Cicido, brali različne vsebine, 
opisovali ilustracije, reševali uganke, se pogovarjali na 
teme Cici vesele šole ter reševali naloge in tako 
spoznavali  sebe, svet okoli nas, razvijali radovednost, 
samostojnost in sposobnost reševanja problemov ter si 
ob tem bogatili tudi besedni zaklad in pridobivali izkušnje 
za življenje. Ob učenju in druženju smo se tudi zabavali. 

Mojca 
Kastelic 

SONČKI 
3-6 (SONČKI, 

ZVEZDICE) 

6x 
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ČAROBNI SVET PRAVLJIC:  
Otrokom sem predstavila različne možnosti doživljanja in 
vživljanja v pravljice ter jih preko gibalnih zgodb ter 
vodenih vizualizacij spodbujala k razvijanju domišljije. 
Pravljice so doživljali tudi preko dramskih iger in iger 
asociacij  po NTC sistemu učenja, kar je otroke 
medsebojno povezalo in  vzpostavilo prijetno klimo v 
skupini. 

Daša Lampič SONČKI 
3-6 (SONČKI, 

ZVEZDICE) 

6x 

USTVARJAMO Z GLINO: Glina je odlično terapevtsko 
sredstvo, ki je otrokom pomagala razvijati ročne 
spretnosti, občutek za tip, njihovo prostorsko 
zaznavo in kreativnost. Otroci so se je preprosto 
dotikali, jo gnetli, valjali, mečkali, oblikovali, … Pod 
spretnimi prstki so nastajali zanimivi izdelki 
neprecenljive vrednosti (posodice za svečke, slike, 
srčki, pikapolonice,…), saj so bili otroci umetniki z 
neskončno domišljije. 

Simona 
Milost 
Dežman 
 

ZVEZDICE 
3-6 (SONČKI, 

ZVEZDICE) 

6x 

RADI SE GIBAMO IN RAJAMO: Otroci so spoznavali 
gibalne in rajalne igre v povezavi z NTC učenjem. Z igrami 
smo spodbujali otrokov gibalni razvoj (koordinacija 
celega telesa). Dejavnosti so se izvajale tako v igralnici 
kot tudi na prostem. Cilj dejavnosti je bil otrokom 
približati gibalne in rajalne igre, da so v njih uživali in se 
ob njih dobro počutili. 

Karin 
Brodnik/ 
Tatjana 
Špoljarić 

ZVEZDICE 
3-6 (SONČKI, 

ZVEZDICE) 

3× 
/ 

3× 

Lokacija  
Pot k 
ribniku 
 
 

USTVARJAMO Z GLINO: Otroci so s pri delu z glino 
raziskovali, eksperimentirali z materialom in 
njegovimi izraznimi lastnostmi. Pri tem so razvijali 
fino motoriko ter se  sproščali in umirjali. 
Seznanjali so se s pripomočki za ustvarjanje z glino, 
seznanjali so se s procesom dela (od kepe gline do 
žganega izdelka) ter se  seznanjali z različnimi 
načini poslikave izdelka.     

Sabina 
Kaplar 

ŽABICE 
2-6 (ŽABICE, RIBICE, 

RAČKE) 

5x 

IGRAMO SE Z GLASBO: Skozi glasbo lahko pri otroku na 
različne načine spodbujamo različne dražljaje. Glasba je 
del našega življenja, glasba ne izbira jezika, narodnosti, 
spola, starosti, glasba povezuje vse. Zato je bil moj cilj, 
da sem otroke skozi različne dejavnosti »popeljala« v 
svet glasbe. Tako so otroci prisluhnili glasbeno-
didaktičnim igram, kjer so pesmi 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) 

7X 

ZANIMIV ŽIVALSKI SVET: Otroci so v neposrednem 
okolju spoznavali in opazovali različne vrste živali 
na travniku, doma, v gozdu, ob ribniku,… . Preko 
različnih pravljic, pesmic in v drugi literaturi smo 
spoznavali različne posebnosti živali in spoznavali 
kako lahko živali tudi ''oživijo''.  
Z neposrednim opazovanjem in neposrednim 
stikom so otroci  spoznavali kako živali živijo, kakšni 
so njihovi domovi, s čim se prehranjujejo in si na ta 
način bogatili izkušnje.  

Zalka Jeršin RIBICE 
2-6 (ŽABICE,  RIBICE, 

RAČKE) 

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 

RIBICE 
2-6 (ŽABICE, RIBICE, 

RAČKE) 

7x 

GIBALNO-RAJALNE IGRE: Otroci v vseh starostnih Miha Mrak RAČKE  
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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. 

2-6 (ŽABICE, RIBICE, 
RAČKE) 

KO PRAVLJICE OŽIVIJO:  K dejavnosti so bili vključeni 
otroci različne starosti. Dejavnost je potekala v sobi 
skupine Žabic in Račk. Otrokom sem na ta dan 
pričarala pravljični dan. Pripravila sem dejavnost, ki 
je otroke navdušila. Po prebrani knjigi sem jim 
ponudila dovolj časa za razmislek,  otroke sem 
spodbujala z vprašanji ob knjigi.  Ob ilustracijah v 
knjigi, so otroci povedali obnovo knjige. Po 
prebrani zgodbi so otroci barvali, slikali, risali po 
izbrani knjigi. Menim, da so otroci ob poslušanju 
različnih zgodb doživljali ugodje, veselje in zabavo. 
S tem so pridobili tudi pozitiven odnos do 
literature in ob poslušanju pravljic razvijali 
domišljijsko rabo jezika. 

Karmen 
Kogoj 

RAČKE 
2-6 (ŽABICE, RIBICE, 

RAČKE) 

5x 

Enota 
Jurček 
 

MALI GLASBENIKI: Otroci so preko poslušanja, 
pripevanja in petja pesmi razvijali melodični posluh, z 
igranjem na lastna ali druga ritmična glasbila pa so 
razvijali tudi ritem. Z ropotuljami, palčkami in tudi 
lastnimi instrumenti, so spremljali pesem po svojih 
zmogljivostih. Posebej doživeto so spremljali glasbeno-
lutkovne pravljice (Potovanje dežne kapljice, Palček Pin, 
Zaljubljani zvonček, Zelo lačna gosenica) in se ob 
zgodbah učili novih pesmi, povezanih z letnim časom ali 
temo oddelka. 

Mateja 
Viršek 

SOVICE 
1-3 (LISIČKE VEVERICE, 

SOVICE) 

7X 

GIBALNE MINUTKE: Z različnimi rekviziti sem otroke 
spodbujala v zaupanje v svoje telesne sposobnosti. 
Od poligona, kjer so se spopadali z izzivi in ovirami, 
do gibalnih dejavnosti s pomočjo NTC metod. 
Dejavnosti sem prilagajala otrokovim razvojnim 
sposobnostim in jih skozi leto tudi stopnjevala po 
težavnosti. 

Anja  
Mihelič 

SOVICE 
1-3 (LISIČKE VEVERICE, 

SOVICE) 

7x 

RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE: Gibalne dejavnosti so 
potekale največkrat v večnamenskem prostoru. .To 
so bile vodene dejavnosti, največkrat v obliki 
poligona, kjer so otroci spoznavali osnovne 
elemente atletike, gimnastike, manipulacije z žogo 
in drugimi rekviziti. Vse to je osnova za otrokovo 
ustvarjalno, samostojno reševanje gibalnih izzivov 

Jana  
Tomc 

VEVERICE 
1-3 (LISIČKE VEVERICE, 

SOVICE) 

7x 

DEŽELA PRAVLJIC: Otrokom sem na vsakem vrtiljaku 
predstavila novo pravljico. Vse pravljice sem/smo zaigrali 
in vanje vključili lutke ter druge rekvizite (zvočne, 
slikovne). Otroci so se prek lutk seznanjali z različnimi 
pravljičnimi bitji, poleg tega pa so spoznavali tudi razne 
glasbene instrumente ter pesmice. Poskusila sem jih 
vedno znova odpeljati v pravo pravljično deželo, s tem 
da sem jih ves čas poskusila pritegniti in vključiti v igrano 
pravljico z raznimi vprašanji, namigi ali ugankami. Otroci 
so bili tako miselno aktivni skozi celotno igro in so se 
vanjo zelo vživeli ter so radi pomagali pri samem 
nastanku in izvedbah. 

Demi  
Finc 

VEVERICE 
1-3 (LISIČKE VEVERICE, 

SOVICE) 

7x  

BIBA BERE IN SE IGRA: Jezikovne dejavnosti v 
predšolskem obdobju so zelo pomembna dejavnost za 
razvoj govora. Že z najmlajšimi otroki smo se ob 
poslušanju in pripovedovanju pravljic, zgodbic, pesmic in 
ugankah učili jezika ter ob bibarijah, prstnih in rajalnih 
igrah  vedno znova in znova utrjevali spretnosti govora in 
se igrali z glasovi. Otroci so si ogledali kar nekaj dramskih 

Janja Grum 
Duša 

LISIČKE 
1-3 (LISIČKE VEVERICE, 

SOVICE)) 

6x 
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uprizoritev zgodbic in pesmic, kar jih je še posebej 
navdušilo in pritegnilo njihovo pozornost. Ob igri z 
lutkami pa so se urili v komunikacijskih in govornih 
veščinah. 

NAUČIMO SE NOV PLES: Preko različnih pesmi, bibarij in 
prstnih iger (Ringa ringa raja, Gosenica je lezla, 
Metuljček cekinček, Mi delamo snežaka, Miška in krt…) 
smo usvajali nove plesne gibe in poskušali preko novih 
gibalnih spoznanj usvojiti gibanja, ki zaznamujejo 
določeno pesem oz. bibarijo. Z gibanjem so otroci 
utrjevali še govorno-jezikovne spretnosti ter socialne 
veščine, predvsem pa so se lahko izražali na lasten način 
in s tem izražali svoje počutje.  

Tea Blagus 
 

LISIČKE 
1-3 (LISIČKE VEVERICE, 

SOVICE) 

7x 

SENZORNE IGRE: Pri senzornih igrah so otroci raziskovali 
ter uporabljali vsa svoja čutila. Najraje so ustvarjali z 
glino in plastelinom, zelo radi pa so preizkušali tudi čutno 
pot, pri kateri so se neizmerno zabavali.  Otroci so med 
igro uživali, se družili in pomagali drug drugemu.   

Andreja  
Vrankar 

LISIČKE 
1-3 (LISIČKE VEVERICE, 

SOVICE)) 

7X  
 

 
 

POROČILO O REALIZACIJI OBOGATITVENE DEJAVNOSTI MALI POHODNIK   

Strokovni delavci: Mina Pišljar, Aljaž Levičar, Miha Mrak 
 
V šolskem letu 2018/19 je v enotah Galjevica in Orlova ter lokaciji Pot k ribniku že drugo leto potekala  
obogatitvena dejavnost – planinski krožek: Mali pohodnik. Krožek smo vodili vzgojitelji / mentorji 
planinskih skupin (PZS): Mina Pišljar, Aljaž Levičar in Miha Mrak. 
Dejavnost je namenjena otrokom v starosti  5-6 let. Pred pričetkom smo mentorji prisostvovali na 
roditeljskih sestankih vseh predšolskih oddelkov in staršem predstavili dejavnost, aktivnosti in pogoje za 
vpis. Eden izmed pogojev za vpis otrok v obogatitveno dejavnost je članstvo v enem izmed planinskih 
društev registriranih pri Planinski zvezi Slovenije, kamor so lahko starši vpisali otroke sami, ali pa smo pri 
tem posredovali in pomagali mentorji. Vključenih je bilo 34 otrok, 2 otroka sta se tekom leta izpisala, 
ostali so ga redno obiskovali do konca šolskega leta. 
Redna srečanja so potekala enkrat mesečno (od oktobra do vključno maja) – vsak drugi torek v mesecu – 
med 13.00 in 14.00 uro, za vse vključene otroke vrtca skupaj v večnamenskem prostoru enote Orlova. 
Otroke iz enote Galjevica in lokacije Pot k Ribniku so tja in nazaj spremljali strokovni delavci. Enkrat je 
srečanje zaradi detajlov pri poznavanju zimske pohodniško-gorniške opreme potekalo ločeno (Orlova 
posebej in Galjevica + Ribnik skupaj) v mali telovadnici enote Galjevica. 
Dodatno smo se na praktičnem delu srečali še sedemkrat: Trije od načrtovanih izletov oziroma pohodov 
v okolici Ljubljane so bili izvedeni v dopoldanskem terminu - znotraj delovnega časa vrtca; eden je bil 
celodnevni v visokogorje, naslednji v soboto - na dan krovnega dogodka vrtca UNESCO Šport in špas; ter 
še nočni pohod. Sedmo praktično srečanje je potekalo na plezalni steni male telovadnice enote Galjevica 
z inštruktorico športnega plezanja. 
 
Otrokom smo želeli približati naravo in pomembnost gibanja v naravi in jih preko različnih in pestrih 
dejavnosti seznaniti s hribi in  gorami ter kulturo povezano z njimi.  
Pri tem smo sledili naslednjim globalnim ciljem kurikuluma:  

 Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

 Razvijanje gibalnih sposobnosti. 

 Spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti. 

 Seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja. 

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

 Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 
Zastavili smo si tudi bolj konkretne operativne cilje in jih tudi uresničili: 

 Spoznavanje hribov in gora (prek fotografij, sestavljank, pogovora...), 

 spoznavanje in rokovanje z letno in zimsko planinsko ter gorniško opremo, 
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 spoznavanje plezalne opreme, demonstracija, poskus plezanja na notranji plezalni steni, 

 spoznavanje osnov prve pomoči v dolini in v gorah, 

 spoznavanje osnovnih vozlov, 

 spoznavanje živali in rastlin (lastnosti, poimenovanje, likovne dejavnosti...), 

 spoznavanje in seznanjanje  s primerno hrano in pijačo v hribih, 

 sodelovanje s planinskim društvom ter  

 promoviranje planinske dejavnosti. 
 

Osnovno kurikularno področje je bilo gibanje, ki se je tesno prepletalo z vsemi ostalimi področji, 
predvsem z naravo in družbo.  
Otroci so skozi vse leto dopolnjevali naloge v CICI pohodniškem dnevniku, delovne liste z različnih 
področij gorništva in vse ob koncu odnesli s seboj domov. Tako so bili o dejavnostih, ki smo jih izvajali, 
seznanjeni tudi starši. Dejavnosti so otroci izvajali v skupini, manjših skupinah, parih in individualno.  
 
Teme srečanj so bile izvedene po sledečih sklopih: 

 predstavitev dejavnosti Mali pohodnik, predstavitev CICI planinske knjižice, priprava nahrbtnika 
za izlet, gore in zdravje, vedenje in bonton; 

 spoznavanje opreme v kopnih razmerah, osnove prve pomoči in priporočena prva pomoč v 
nahrbtniku; 

 predstavitev zvočnega in svetlobnega SOS signala, varno gibanje ponoči v naravi, spoznavanje 
osnovnih vozlov (vozel šestica, ambulanti, osmica); 

 predstavitev opreme za gibanje v zimskih razmerah, pripomočki za orientacijo v gorah 
(zemljevid, kompas, GPS…); 

 spoznavanje tipičnih gorskih rastlin in živali, geografske značilnosti, ekologija; 

 potopis (tečaj mentorjev pri PZS, alpinizem, plezanje, pohodi); 

 priprava na pohod v visokogorje, predstavitev dela planinskega vodnika, vreme in vremenski 
pojavi; 

 zaključno srečanje, podelitev diplom. 
 
Destinacije in časovni okvir praktičnih srečanj, izletov/pohodov, število otrok: 

 Cankarjev vrh na Rožniku (17. 10. 2018)- prisotnih 26 otrok, 

 Plezalna stena in osnove športnega plezanja (22. 11. 2018) -  prisotnih 30 otrok, 

 Galjevica - Grajski hrib – tržnica Ljubljana (čaj): nočni pohod (19. 12. 2018) – prisotnih 26 otrok, 

 Zadvor – Golovec (Orle) – Galjevica: pohod v težkih vremenskih razmerah (2. 2. 2019) - prisotnih 
13 otrok, 

 Sveta Ana (19. 3. 2019) - prisotnih 25 otrok, 

 Ljubelj – Zelenica: visokogorje, zimske razmere pod vrhom (22. 5. 2019) – prisotnih 13 otrok, 

 Galjevica – Ljubljanski grad – center Ljubljane – Galjevica (11. 6. 2019) - prisotnih 18 otrok.  
 

Clji so bili realizirani, skupnih mobilnosti otrok je bilo 185. Otroci so poleg novih znanj pridobili veselje in 
interes do gibanja v naravi, skrbi za naravo, predvsem pa so preko dejavnosti in skupnih izletov 
vzpostavljali prijateljski in tovariški odnos.  
 
Sodelovanje s starši je bilo dobro – o dejavnostih in izletih smo jih obveščali preko informacij s strani 
otrok (samostojnost, odgovornost), prek e-pošte (potrditveni mail za prijavo na izlete) ter z obvestili na 
oglasnih deskah vključenih oddelkov. Starši so se dogovorov o urah ter lokacijah držali in jih v večini 
upoštevali, večjih težav ni bilo, če izključimo dejstvo, da nekateri starši na mail (potrditveni) o izletu niso 
odgovorili, otroka pa so na izlet vseeno pripeljali. Ker lahko na tej točki pride do organizacijskih težav 
(število spremljevalcev, naročen avtobus, ipd.), se bomo v prihodnjem šolskem letu mentorji zagotovo 
zopet udeležili prvih uvodnih roditeljskih sestankov na nivoju vključenih oddelkov in poleg predstavitve 
vsebine, pogojev in posebnosti programa, zopet poudarili tudi vlogo in odgovornost staršev.  
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Število vključenih otrok v letošnjem šolskem letu je bilo primerno. Ugotavljamo, da jih za kakovostno in 
varno delo (ter nemoteno delo ostalih oddelkov vrtca) ne more biti vpisanih več kot 8 na oddelek (samo 
otroci 5-6 let).   
Obogatitveno dejavnost bomo nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu, aktivnosti in izlete pa bomo 
ob podpori vodstva še vsebinsko in številčno nadgradili. 

 
3.2 Obogatitvene dejavnosti v sodelovanju z zunanjimi izvajalci 
 
Obogatitvene dejavnosti so izvajale strokovne delavke vrtca v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. 
Potekale so v okviru programa vrtca in so bile za starše brezplačne (razen stroškov vstopnin*). 

 

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 

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 
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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 

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 
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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 * (2 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. 

 
 
3.3 Obogatitvene - nadstandardne dejavnosti v vrtcu / izven vrtca, so starši doplačali oziroma 

nekatere v celoti plačali. Vodili so jih strokovni delavci vrtca  skupno z zunanjimi izvajalci. V tabeli 
navedene dejavnosti so bile omogočene otrokom v vseh štirih hišah vrtca od 3. leta starosti dalje, 

nekatere, po strokovnem dogovoru in soglasju staršev le za 5-6 letne otroke. 
 

Dejavnost Izvajalec Starost otrok Trajanje 
Vrtec v naravi – kmetija * Strokovne delavke v sodelovanju z 

zunanjo institucijo 
4-6 let 3 dni 

Integracija angleškega 
jezika * 

Strokovne delavke 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 

Strokovne delavke v sodelovanju s 
SD Novinar 

3-6 let 
 

1 x ted. (okt.-aprila) 
 

Plavanje * Strokovne delavke v sodelovanju z 
zunanjo institucijo - FŠ 

5-6 let 5 dni 
(29.4.,6.5.,13.5.,20.5 
In 27.5.2019) 

Zimovanje s šolo smučanja 
- Pokljuka 

Strokovne delavke v sodelovanju z 
zunanjo institucijo – Planet otrok 

4-6 let 5 dni  
(21. – 25 . 1. 2019) 

Letovanje - Umag Strokovne delavke v sodelovanju z 
zunanjo institucijo - ZLRO 

4-6 let 5 dni  
(3.- 7. 6. 2019) 

Drsanje Strokovne delavke v sodelovanju z 
zunanjo institucijo – Lucky Luka 

5-6 let 5 dni 
(21.-28.11.2018)  

* MOL nameni 75,00 EUR letno za obogatitvene programe, kot nadstandardne dejavnosti za otroke zadnje leto pred vstopom v 
šolo, v šol. l. 2018/19 je bilo v Vrtcu Galjevica 30 EUR/otroka namenjenih za izvedbo celoletne integracije angleškega jezika v 
oddelke, 15 EUR/otroka za program plavanja (15 EUR na otroka krije Sklad vrtca) in 30 EUR/otroka za namen vrtca v naravi. 
Integracija angleškega jezika v oddelkih 3-5 se je krila iz projekta in je bila za starše brezplačna, prav tako Športne urice za vse 
oddelke 3-6-letnikov, ki so se krili iz projekta s SD Novinar in iz Sklada vrtca. 

 
 
3.4     Dodatne dejavnosti 
 
Te dejavnosti vodijo 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. 
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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 12 

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 

Telovadba  ABC šport 1 x tedensko 1-6 1 

Ritmična gimnastika Klub TIM 1 x tedensko 4-6 2 

Plesna šola Aleksandra Košir 1 x tedensko 4-6 26 

Lokacija 
Pot k ribniku 

Ritmična gimnastika Klub TIM 1 x tedensko 4-6 3 

 

3.5     Jubileji oz. obletnice: 
 

V šolskem letu 2018/19 ni bilo obletnic oz. jubilejnih dogodkov. Dne 15.5.2019 je potekala slavnostna 
otvoritev novega vrtčevskega igrišča enote Jurček, na Galjevici 52, Ljubljana. 
 
 
4. POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTOV – na nivoju zavoda 
 
Poročilo zajema povzetek poročil koordinatorjev posameznih projektov, ki ga sestavila Vesna Podboj 
Panič, pomočnica ravnateljica. Poročilo je bilo v obliki prezentacije z drsnicami in fotografskim gradivom 
predstavljeno na zboru delavcev 29. 5. 2019. 

 
MEDNARODNI PROJEKTI 
 

POROČILO PROJEKTA EKO VRTEC 

 

Koordinatorka na ravni vrtca: Vesna Podboj Panič 
 
Koordinatorji na ravni enot, lokacij: Barbara Jakopin, Mateja Funkl, Miha Mrak, Jana Tomc 
V krovni projekt vrtca so bili vključeni vsi oddelki vseh 5 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.  
 
Projekt Eko Vrtec je bil razdeljen  v: 
- Projekt Zgodnje naravoslovje: Učimo se poslušati - zvoke vetra, petja ptičev in deževnih kapelj in 

Izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje. 
- Tri obvezne tematske sklope: Voda - Energija, Odpadki - Krožno gospodarstvo, Podnebne  

spremembe in mi. 
- Sodelovanje v drugih projektih: Eko branje za eko življenje, Eko paket, Likovno ustvarjanje.  
 

DOSEŽENI CILJI IZ  PROJEKTA ZGODNJE NARAVOSLOVJE - Učimo se poslušati - zvoke vetra, petja ptičev 
in deževnih kapelj in Izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje: 

 Pridobivanje temeljnega naravoslovnega znanja za vseživljenjski trajnostni razvoj. 
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 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: 

 Učimo se poslušati - zvoke vetra, petja ptičev in deževnih kapelj – ZVOKI VETRA (izvajanje 
dejavnosti v naravnem okolju v vseh vremenskih pogojih; spoznavanje lastnosti vetra, seznanjanje 
s pozitivnimi in negativnimi lastnosti vetra; izvajanje različnih naravoslovne poskusov delovanja 
vetra (vetrnica, balon, zastave, pahljače, mehurčki …), izdelovanje vetrnice, vetrokaza in 
vetromera, opazovanje gibanja rastlin/dreves v vetru, poslušanje zvokov vetra); PETJE PTIČEV 
(poslušanje in prepoznavanje oglašanja različnih vrst ptic v naravi in preko zvočnih posnetkov, 
poimensko spoznavanje ptic, razvrščanje ptic na ptice selivke in stalnice, skrb za ptice (hranjenje, 
priprava hrane za ptice, oskrba ptičje krmilnice); DEŽEVNE KAPLJE (poslušanje in zaznavanje zvoka 
dežnih kapelj v naravi, v prostoru, pod  dežnikom, lovljenje dežnih kapljic, kapljic rose, megle, 
snežink, spoznavanje vodnega kroga in kako najmanjša kapljica postane mogočen ocean, poskus 
zbiranje deževnice in likovne dejavnosti s kapljicami vode, sprehodi v dežju). 

 Izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje – 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, izvedba delavnice umivanja rok z muckom Poldijem, skrb za 
psihofizično zdravje: sprostitvene igre, senzorne škatle, potovanje v tišino, zgodbe vizualizacije…). 

 
DOSEŽENI CILJI IZ  TEMATSKEGA SKLOPA  – Voda -  Energija, Odpadki, Podnebne spremembe in mi: 

 Varčevanje z vodo in energijo. 

 Izvajanje naravoslovnih poskusov z vodo in energijo. 

 Spoznavanje lastnosti vode in vodnih biotopov. 

 Maksimalno izkoriščanje naravne svetlobe. 

 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. 

 Ozaveščanje o pomenu zmanjševanja onesnaževanja okolja - kaj lahko sami naredimo za čistejši 
zrak. 

 Spoznavanje vremenskih pojavov, časovno razlikovanje, opredeljevanje, primerjanje in 
pojasnjevanje vremenskih pojavov, vremenskih stanj in sprememb v različnih letnih časih. 

 
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, IKT: Modri Jan, interaktivne vsebine, didaktične naloge, spoznavanje naprav, ki 
delujejo na električno energijo). 

 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, 
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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. 

 Podnebne  spremembe in mi (oblikovanje predstave o planetu Zemlja ter seznanjanje z 
različnimi pristopi k spoznavanju naravah zakonitosti, skozi različne dejavnosti so otroci odkrivali 
spoznanja o naravnih spremembah, in ozaveščali, da z ločevanjem in recikliranjem odpadkov 
pripomoremo k skrbi za naravo in okolje ter, da z ekološkim delovanjem lahko živimo v sožitju z 
naravo: hoja v vrtec, vožnja s kolesom, uporaba mestnega prevoza in ne avtomobila -  času 
Evropskega tedna mobilnosti pa smo organizirali več dejavnosti za spodbujanje hoje in vožnje s 
kolesom, varčna in smotrna uporaba PVC materialov, ipd,. s ciljem, prilagajanja in iskanja rešitev 
– živeti v sozvočju z NARAVO, pogovori o naravnih nesrečah, ki jih povzroča vreme in zakaj do 
njih pride, kako ukrepamo in se pred njimi zavarujemo, koga pokličemo na pomoč, praznovanje 
Svetovnega dneva voda in Svetovnega dneva čebel). 

 
DOSEŽENI CILJI IZ PROJEKTOV - Eko branje za eko življenje, Eko paket, Likovno ustvarjanje: 

 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 IZ PROJEKTOV: 

 Eko branje za eko življenje (prebiranje literature z ekološko vsebino, obiski knjižnice in izposoja 
literature z ekološko tematiko, potovanje Eko bralnega nahrbtnika med družine otrok). 

 Eko paket (zbiranje, razvrščanje, pravilno zlaganje, odlaganje in ustvarjanje iz KEMS embalaže, 
recikliranje in ponovna uporabo surovin za izdelavo novih izdelkov). 

 Likovno ustvarjanje (sodelovanje v Likovnem natečaju za kreativne izdelke: ustvarjanje na temo 
podnebnih sprememb, razstavljanje likovnih izdelkov v vrtcu in v trgovskem centru Supernova, z 
likovnim ustvarjanjem so otroci razvijali ustvarjalnost, iznajdljivost samostojnost in kritično 
vrednotenje likovnih del ter se seznanjali z različnimi likovnimi tehnikami). 
 

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 na ETM: Teden brez avtomobilov; spretnostna vožnja s kolesi; ustvarjalne delavnice 
(sept. 2018). 

 Izvedba EKO DNEVA (april 2019). 

 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. 
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POROČILO PROJEKTA UNESCO VRTEC  
 

 

Koordinatorka na ravni vrtca: Mateja Funkl 
 
V šolskem letu 2018/2019 smo že tretje 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 projektih znotraj Unesco mreže ASP.  V letošnjem šolskem letu smo bili tudi mi izvajalci 
Unesco projekta-Unescove igre brez meja. Projekt smo uspešno zaključili.  
V letošnjem letu smo izvajali in obravnavali veliko Unesco ASP vsebin: humanitarnost, dobrodelnost, 
socialna pravičnost, mir, strpnost, medkulturno učenje, izobraževanje za trajnostni razvoj, veliko 
pozornost smo posvetili klimatskim spremembam, ekološkim problemom, poudarjali smo vzgojo za mir 
in nenasilje, mirno in strpno reševali konfliktne situacije, spoštovali otrokove pravice, 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, 
Od pšeničke do potičke, Moder stol-nekdo misli name, Drugačnost nas bogati, Vzgajamo 
zelišča, Voda-kaj mi pomeni, Drevo=Življenje. 

2. Izvedli smo nacionalni –mednarodni projekt: Unescove igre brez meja; 
3. Aktivno smo sodelovali s središčem ASP mreže- OŠ Ledina Ljubljana ter z nacionalnim 

koordinatorjem ASP Unesco mreže. Udeležili smo se vseh Unesco sestankov v ASP središču v 
Ljubljani na OŠ Ledina in predstavili realizirane dejavnosti našega vrtca.   

4. Obeležili smo Unescove mednarodne dneve: Svetovni dan okolja,  Svetovni dan voda, 
Mednarodni dan miru, Evropski dan mobilnosti, Mednarodni dan strpnosti, Teden otroka, 
Svetovni dan boja proti revščini, Svetovni dan socialne pravičnosti, Svetovni dan zdravja.  

5. Unescove teme smo uspešno povezovali s projekti Erasmus +  in jih predstavljali tudi v tujini 
in tujcem pri nas v našem vrtcu.  

6. V projektu Voda, kaj mi pomeni smo z likovno razstavo sodelovali tudi na Pedagoški fakulteti 
v Ljubljani.  

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

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

9. 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, 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, UNICEFOVA MESEČNA PISMA in projekt KIDS TAKE 
OVER.  V projekt  so bile letos vključene 4 skupine: MRAVLJICE, ZMAJI, PETELINI, KUŽKI. 
 

Cilj projekta PUNČKA IZ CUNJ 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. 
 



VRTEC GALJEVICA, Poročilo o delu v šol. l. 2018-19 29 

Naši cilji projekta PUNČKA IZ CUNJ in UNICEFOVA MESEČNA PISMA ter KIDS TAKE OVER: 

 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. 

  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: 

Letos je punčko iz cunj izdelal le oddelek MRAVLJICE. Spremljala jih je na sprehodih in z njimi 
obiskovala knjižnico. Otroci so za punčko lepo skrbeli,  pridobivali motorične spretnosti 
(oblačenje punčke), se učili komunicirati z njo, biti nežni in prijazni. Za punčko Ano so prinesli v 
vrtec različna oblačila. Pogosto so to bila oblačila otrok, ko so bili še čisto majhni dojenčki in so 
oblačila prerasli. Otroci so bili ponosni, da so v ta oblačila lahko oblekli punčko Ano.  
 
Ostali oddelki so sodelovali v podprojektu UNICEFOVA MESEČNA PISMA in oddelka KUŽKI ter 
PETELINČKI v mednarodnem projektu KIDS TAKE OVER ob svetovnem dnevu otrok 
(20.november). 
 
DEJAVNOSTI, KI SO POTEKALE OB PROJEKTIH: 

- 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. 
- Seznanjanje z kulinariko po svetu. 
- Pogovor o  otrokovih pravicah in tudi dolžnostih. 
- Igra z lutkami. 
- Likovno ustvarjanje na temo punčka iz cunj in otroci sveta. 
- Sodelovanje na dnevu otroka preko medijev v okviru projekta KIDS TAKE OVER. Izdelovanje 

modrih priponk, plakata, ki je  ozaveščal  starše, zaposlene in vrstnike v vrtcu. Skrb za mlajše 
vrstnike, skupno rajanje, sprehod po okolici. Postali smo ambasadorji UNICEFA za en dan. 

 
 

POROČILO PROJEKTA EVROPSKI SONČNI DNEVI –  
SONČNI DAN GALJEVICA 

 

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Maja Berlic 
 
Sončni dan na Galjevici smo v letošnjem letu, zaradi slabega vremena v mesecu maju, izvedli na krasen 
sončni dan, v torek 11.6. 2019. Na enoti  Galjevica so se v dveh terminih zbrali vsi otroci iz oddelkov 2-6 
let.  Otroci iz dveh oddelkov 1-2 leti iz enote Orlova in vseh treh oddelkov enote Jurček, so dejavnosti, ki 
so vezane na prikaz različnih načinov uporabe sončne energije.   
Otroci so tudi v letošnjem šolskem letu pokazali velik interes ob posamezni delavnici. 
 
Otroci so se udeležili tematskih delavnic, ki so bile prilagojene starostni skupini otrok: 
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- Lupa in papir 
- Sončna ura 
- Sence  
- Lovljenje zajčka 
- Solarne celice 
- 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. 
 

POROČILO PROJEKTA ETIKA IN VREDNOTE  

Koordinatorka na ravni vrtca: Vesna Podboj Panič 
 
V krovni projekt vrtca so bili vključeni vsi oddelki vseh 5 hiš vrtca.  
 
Vrednotne domene projekta Etika in vrednote se v Vrtcu Galjevica kontinuirano izvajajo že 5 šolsko leto. 
Vsako leto na ravni zavoda izberemo 3 vrednotne domene , ki jih poglobljeno načrtujemo preko akcijskih 
načrtov zavoda.  V projektu je sodelovalo 26 oddelkov zavoda. V šolskem letu 2018-19 smo zajeli 
vrednotne domene: univerzalizem, pravičnost in tradicija.  
 
Za vsako domeno so strokovni delavci v elektronski obliki prejeli strokovno gradivo s cilji in primeri 
dejavnosti. Na nivoju oddelka so strokovni delavci posredovane vsebine vključevali v akcijske načrte 
oddelka in mesečne priprave na vzgojno delo. 
 
     

POROČILO PROJEKTA ERASMUS+  mednarodni projekti  

Koordinatorki na ravni vrtca: Barbara Novinec/Živa Krapež Jeraj 
 
Vrtec galjevica je bil v šolskem letu 2018/19 vključen v rekordno število evropskih projektov. Izvajali smo 
jih namreč  kar 7. V projekte so bili vključeni vsi oddelki 3-6 letnih otrok ter strokovni delavci. Skupno je v 
šolskem letu 2018/19 na strokovna srečanja in sestanke odpotovalo 30 strokovnih delavcev, odpotovali 
smo v 8 različnih ustanov (v 6 državah), spoznali italijanski,norveški, češki, belgijski, hrvaški ter španski 
šolski sistem, posebnosti Montessori ter gozdne pedagogike ter predstavili naš vrtec v različnih vrtcih in 
šolah po Evropi. Sodelovali smo tudi na mednarodni konferenci o programu NTC učenja ter izvedli 6 
hospitacij za tuje učitelje in vzgojitelje. 
 
Predstavitev projekta »Smart child plu«s 
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, ki smo jih uspešno izvedli, prav tako pa smo izvedli tudi vse 4 organizacijske sestanke. 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.  
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Projekt se je uspešno zaključil z mednarodno konferenco v Ljubljani (april 2019) ter zadnjim srečanjem 
partnerjev v Ljubljani, junija 2019. 
 
Predstavitev projekta 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  2  projektna sestanka ter 3 aktivnosti usposabljanja učenja in poučevanja (Italija - 
november 2017, finska – februar 2018, Španija – maj 2018, Slovenija – december 2018 in Italija – maj 
2019  ).  
V sklopu projekta smo v decembru 2018 gostili partnerje ter jim predstavili slovenski predšolski 
kurikulum, s poudarkom na učenju in poučevanju etike in vrednot ter socialnih veščin. 
 
Predstavitev projekta »Little Sociopreneurs « 

Gre za dvoletni projekt, ki povezuje vrtce in osnovne šole iz petih evropskih držav (Ciper, Slovenija, 
Španija, Bolgarija in Hrvaška). Tema projekta je spodbujanje ročnih spretnosti otrok, spoznavanje 
tradicionalnih obrti posameznih držav, kulture in jezika, hkrati pa se projekt močno usmerja v področje 
socialnega podjetništva ter ga na nivoju otrok predstavlja s ključnimi elementi.  
Temeljni cilji projekta so: izmenjava dobrih praks na področju učenja in poučevanja o kulturni dediščini, 
spodbujanje lokalne in nacionalne zavesti ter hkrati pomena medkulturnih povezav, spoznavanje pojma 
socialnega podjetništva ter spodbujanje idej povezanih s solidarnostjo, spoznavanje poučevanja po 
metodi CLIL. 
V sklopu projekta smo se udeležili uvodnega sestanka na Cipru (oktober 2018), srečanja v Bolgariji pa se 
zaradi bolezni udeleženk nismo uspeli udeležiti. Naslednje srečanje partnerjev bo potekalo v Ljubljani, 
oktobra 2019. 
Na projektno aktivnost CLIL smo navezali tudi nov projekt KA1 Vrtec Galjevica v Evropi, kjer se bo naša 
zaposlena udeležila tečaja CLIL v Dublinu, julija 2019, ter svoje znanje nato prenesla še na ostale člane 
projektnega tima.  
 

Predstavitev projekta »Pravljični mostovi Evrope« 

Tudi to je dvoletni projekt, tipa KA2, torej strateško partnerstvo. Gre za projekt, ki je partnerstvo našega 
vrtca kot koordinatorske organizacije ter treh  vrtcev iz Slovenije, Hrvaške ter Češke in dveh osnovnih šol 
iz Španije in Italije. V projektu se osredotočamo predvsem na socialno inkluzijo ter kreativno rabo jezikov 
(tako maternega kot tudi angleščine), trudimo pa se razvijati in krepiti tudi kader vzgojiteljev in učiteljev. 
Temeljni cilji projekta so: izmenjava dobrih praks med strokovnimi delavci iz različnih držav s področja 
metodologije poučevanja jezikov, izmenjava dobrih praks na področju socialne inkluzije, razvoj 
vodstvenih kompetenc v posameznih organizacijah ter internacionalizacija vrtcev in šol, inovativna raba 
IKT pri učenju jezikov. 
V sklopu projekta smo izvedli 1 projektni sestanek (Hrvaška – november 2018) ter eno aktivnost učenja, 
usposabljanja in poučevanja (Španija – marec 2019), sledi sestanek na Češkem ter dve LTT aktivnosti v 
Italiji ter Sloveniji, kjer bo maja 2020 tudi zaključna konferenca projekta. 
 

Predstavitev projekta »Futurechild« 

Dvoletni projekt partnerstva med Montesorri vrtcem Modra pikica  iz Ljubljane, vrtcem Galjevica ter 
dvema gozdnima vrtcema iz Češke in Norveške.  V sklopu projekta si strokovni delavci izmenjujejo 
izkušnje ter primere dobrih praks kvalitetne in inovativne priprave aktivnosti na prostem in pripravljajo 
priročnik za delo, ki bo spodbujal vzgojitelje in ostale strokovne delavce, da več časa preživijo na 
prostem.  
Temeljni cilji projekta so: izmenjava dobrih praks na področjih ekologije, biodiverzitete, recikliranja in 
varstva okolja, izmenjava idej za kvalitetno preživljanje časa na prostem, spodbujanje inovativnih idej za 
učenje in poučevanje v stiku z naravo. 
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Predstavitev projekta »Vrtec Galjevica v Evropi« 
Za razliko od prejšnjih 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 iz Češke in Norveške. Gre za vrtca, ki delujeta po modelu gozdnih vrtcev. V projektu smo imeli 
odobrenih 15 mobilnosti, namenjenih opazovanju na delovnem mestu ter eno mobilnost, namenjeno 
pedagoginji angleškega jezika, ki je februarja 2019 en teden vodila ure angleščine v češkem gozdnem 
vrtcu. Uspešno smo izvedli vseh 16 mobilnosti (8 v češki gozdni vrtec v mestu Kunštat ter 8 mobilnosti v 
norveškem vrtcu v mestu Kristiansand). 
Na projekt smo navezali tudi naslednji projekt Erasmus plus KA1 (Učne mobilnosti posameznikov) z 
naslovom Evropski gozd in medkulturnost v vrtcu Galjevica, kjer imamo odobrenih 8 mobilnosti na 
Češko, v Belgijo ter na Škotsko. 
 
Predstavitev projekta »Evropski gozd in medkulturnost v vrtecu Galjevica« 
Tudi ta projekt je tip projekta, kjer gre za učne mobilnosti posameznikov. V šolskem letu smo izvedli 4 
mobilnosti. Gostil nas je vrtec v belgijskem mestu Maldegen, kjer so našim strokovnim delavkam 
predstavili sistem učenja nizozemščine kot prvega tujega jezika. V organizaciji gostiteljici se namreč 
srečujejo z velikim številom otrok tujcev, kjer je še posebno pomembno, da se državnega jezika naučijo 
hitro in dobro. Prav tako so bile strokovne delavke deležne predstavitve belgijskega šolskega sistema ter 
predstavitve načina dela z družinami otrok, katerih materni jezik ni enak enemu od državnih. 
V šolsekm letu 2019/20 nas v sklopu tega projekta čakajo še 4 mobilnosti v gozdni vrtec na Češkem.  
 
Aktivnosti za otroke: Integracijske urice angleškega jezika 
Tudi v letošnjem šolskem letu smo izvajali program integriranih uric angleškega jezika. Urice so potekale 
v 5 oddelkih 3-4, 4 oddelkih 4-5, 3 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. V 
letošnjem šolskem letu je pedagoginja pri izvajanju uric uvajala tudi elemente NTC učenja. 
 

 

POROČILO PROJEKTOV e-Twinning       

Koordinatorki na ravni vrtca: Živa Krapež Jeraj, Mina Pišljar 
 
V šolskem letu 2018/2019 naš vrtec ni sodeloval v nobenem e-Twinning projektu.  
 
 

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.  
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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. 
 
Že v šolskem letu 2017/18 smo sistem NTC učenja, ki je usklajen s Kurikulumom za vrtce, začeli vnašati v 
vse oddelke. Avgusta 2017 in januarja 2018 je bilo za vse strokovne delavce našega vrtca organizirano 
izobraževanje, ki ga je vodil dr. Ranko Rajović.  Z izobraževanjem smo nadaljevali tudi v letošnjem šol. 
letu, s predstavitvijo praktičnih primerov NTC učenja, v izvedbi pomočnice dr. Rajovća in Vanje Jovičević.  
 
Na zaključnem vzgojiteljskem zboru so štiri strokovne delavke (Daša Lampič, Mateja Funkl, Živa Krapež 
Jeraj in Barbara Jakopin) predstavile celoletno delo po istemu NTC učenja, ki smo ga izvajale vsaka v 
svojem oddelku in pri integraciji angleških uric. 
 
Daša Lampič in Mateja Funkl sta predstavili praktične primere iger in didaktičnega materiala I. faze: 
spodbujanje razvoja sinaps, za prvo starostno skupino otrok in otrok, starih 3-4 leta. Z različnimi telesno 
gibalnimi igrami, igrami za akomodacijo in grafomotoričnimi igrami, ki so vsebovale igre grobe in fine 
motorike, sta spodbujali razvoj in aktivnost sinaps v možganih, razvijali koordinacijo celega telesa, 
ravnotežje, finomotoriko in prilagoditev/akomodacijo očesa, vztrajnost in  natančnost. Vaje so dnevno 
ponavljali, jih težavnostno stopnjevali ter jih uspešno povezovali z II. fazo (z glasbenimi dejavnostmi, 
igrami s simboli in jezikovnimi igrami). 
 
Barbara Jakopin je predstavila dejavnosti po NTC učenju za Zgodnje opismenjevanje III. faze: 
spodbujanje funcionalnega mišljenja, v povezavi z II. fazo: spodbujanje pomnjenja z asociacijami, za 
starostno skupino 4-6 letnih otrok. Ob podpori didaktičnega materiala smo izvajali naslednje dejavnosti: 
slikopis z besedilom in brez; asociacije (simboli, problemska vprašanja, pomnjenje), grafomotoriko - 
vzorci, simboli za pisni jezik; uganke (izmišljanje ugank, slikovne uganke, zvočne uganke); rime, zlogi, 
začetni, končni glas; skrite besede (skrita beseda v besedi, skrita beseda v stavku, skrita beseda v slikah); 
nelogične zgodbe (z besedami ali slikami).  Ob tem so otroci razvijali slušni spomin in sposobnost 
aktivnega poslušanja z razumevanjem, hkrati pa iskali in uporabljali različne možnosti rešitve problema. 
 
Živa Krapež Jeraj je učenje po NTC metodi vključila v izvajanje integriranih angleških uric za drugo 
starostno obdobje. Nove igre, slikovni material za učenje pesmi ter metode za ponavljanje besedišča so 
popestrile urice, otroci so si lažje in hitreje zapomnili besede in  utrdili že znano besedišče. Na uricah so 
sodelovali z vnemo. Z drugačnim načinom dela je Živa pri otrocih spodbujala asociativno in ustvarjalno 
mišljenje. 
 
Vse štiri strokovne delavke so s praktično predstavitvijo primerov dobrih praks po sistemu NTC učenja, 
aktivno sodelovale na zaključni konferenci projekta Erasmus+ Smart child plus, ki je potekala aprila 2019 
v Ljubljani. 
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REPUBLIŠKI PROJEKTI                                                                                                                                 
 

POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU  

 

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Maja Berlic 
 
V projekt je bilo vključenih vseh 26 oddelkov vrtca. 
 
Rdeča nit v letošnjem šolskem letu je bila Medgeneracijsko sodelovanje. Pojem medgeneracijsko ima 
lahko različne pomene, v okviru projekta Zdravje v vrtcu pa smo bili osredotočeni na generacije otrok, 
staršev, starih staršev in še starejših. Dejstvo je, da naša družba postaja dolgoživa, z vsemi pozitivnimi 
dejavniki (daljša življenjska doba, znanje, izkušnje in modrost, ...) in izzivi (kronične bolezni, osamljeni 
starejši, …). Z dejavnostmi, ki smo jih pripravili v vrtcu smo v otrocih vzbujali  naklonjenost, sočutje, 
empatijo do vseh generacij ter preko sprejemanja bogatili naša življenja.  
Pripravili smo več srečanj s starimi starši na katerih smo zaplesali, prepevali in poskrbeli za prijetno 
druženje. S pomočjo staršev in starih staršev smo bili zelo uspešni pri zbiralnih akcijah časopisnega 
papirja. S starimi straši smo uspešno očistili okolico našega vrtca in zelo prijetno, s spustom ladjic v 
bližnjem potočku ali kar v reko Ljubljanico, obeležili Gregorjevo.  V enem oddelku so otroci s pomočjo 
skyp konference spoznali otroke iz Varaždina in jim predstavili mesto Ljubljana in našo državo. 
Medgeneracijskemu sodelovanju in gibanju je bil posvečen tudi sobotni krovni dogodek Šport in špas v 
mesecu februarju, ko so si naši otroci v spremstvu staršev in starih staršev ogledali dobrodelno 
košarkaško tekmo v dvorani Krim.  
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. Posebno pozornost pri krepitvi zdravja posvečamo tudi preprečevanju širjenja nalezljivih 
bolezni, saj z doslednim izvajanjem preventivnih ukrepov uspemo preprečiti širjenje bolezni med večje 
število otrok.  
 
Z vključitvijo vseh zaposlenih, od OPZHR, ki načrtuje jedilnike, kuhinjskih delavcev, ki pripravijo obroke in 
nazadnje strokovnih delavcev, ki obroke hrane ponudijo otrokom, skrbimo za zdravo prehrano otrok in 
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 iz pipe. Del 
pozornosti je usmerjen tudi v kulturo prehranjevanja -vsi otroci našega vrtca hrano pojedo za mizo, 
hrane se ne odnaša domov, ampak se vsi obroki zaužijejo v vrtcu. 
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.  
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.  ZDRAVA PREHRANA  
Zdrava prehrana ima pomemben vpliv na zdravje otrok in razvoj zdravih prehranjevalnih navad, 
predvsem v kasnejšem življenjskem obdobju. Pri načrtovanju jedilnikov upoštevamo Smernice zdravega 
prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah, na jedilnike uvrščamo jedi, ki otrokom nudijo 
optimalne pogoje za rast in 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 
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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, muffinov 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.  
2. GIBANJE  
V Vrtcu Galjevica gibanje prepoznavamo kot eno temeljnih aktivnosti, ki pomembno vplivajo na zdravje 
otrok zato je temu področju posvečen velik 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 letošnjem šolskem letu sta dva oddelka, en dan v tednu, 
delovala po programu Gozdni vrtec, kar je bilo zelo dobro sprejeto med otroki, strokovnimi delavci in 
starši 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 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.  
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 oddelkih 3-6 let  je profesorica zdravstvene vzgoje 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 tudi 
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. 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 oblačenju in skrbi za čisto telo in obleko. S pomočjo dojenčkov – igrač so se učili tudi odnosa do 
sočloveka in pomembnosti spolne nedotakljivosti. 
6. ČISTO OKOLJE in RAVNANJE Z ODPADKI  
Otroke vključene v naš vrtec že od samega vstopa v vrtec  ozaveščamo o ločenem zbiranju odpadkov. 
Odpadke ločujemo dosledno, z aktivnostmi na to temo pričnemo že v oddelkih 1-2 leti. 
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Otroci vseh oddelkov sodelujejo pri čistilni akciji Očistimo okolje, EKO dnevu, reciklaži odpadnega 
materiala in zbiranju starega papirja.  
V okviru ekološkega osveščanja so otroci obiskali ekološki otok, kjer jim je bil predstavljen način 
ločevanja posameznih odpadkov. Otroci so spoznali pojem ponovne uporabe izdelkov in materiala ter 
pomen ohranjanja le teh. Preko leta so otroci spoznavali različne eko pravljic in bili zelo uspešni pri 
čistilnih akcijah v našem okolju vrtca. Veliko odpadkov smo predelali in jih uporabili za izdelavo eko 
igrač. Pozorni smo bili na uporabo vode in ugašanje luči. Veliko otrok je v vrtec prihajalo peš ali s kolesi 
in s tem skrbeli za čistejše okolje. Tudi starše, prijatelje in znance smo opozarjali na pravilno ločevanje 
odpadkov. 
7. VARNA POT V VRTEC  
Otroci so spoznavali različne vrste prometnih sredstev. Aktivno so sodelovali na ETM-ju in dnevu Četrtne 
skupnosti Rudnik, kjer so prikazali pomen varne vožnje s kolesi. Na daljših sprehodih v okolico vrtca smo 
vedno poskrbeli, da smo bili vidni udeleženci prometa in skupaj smo skrbeli za varnost v prometu (hoja 
po varnih poteh, poznavanje označb na cestišču, poznavanje prometnih znakov,…). Otroci iz oddelkov 3-
6 let so preizkusili  »demo« sedež in se naučili pravilnega pripenjanja v avtomobilu. Ves mesec oktober 
je bil posvečen varnosti v prometu. V sklopu teh aktivnosti je bil izveden tudi krovni dogodek vrtca: 
varna pot v vrtec, kjer smo organizirali postaje, na katerih se otroci in starši spoznajo s pomembnostjo 
pripenjanja varnostnega pasu v avtomobilu, naletno tehtnico, pijanimi očali, delom gasilcev, reševalcev 
in policistov.  
8. 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.  
9. 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   

Koordinator projekta na ravni vrtca: Aljaž Levičar  
 
V projektu so sodelovali oddelki: KRESNIČKE, KRTKI, ZAJČKI, MURENČKI, JEŽI, PETELINI, MEDVEDI, 
ZVEZDICE, RAČKE  
 
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: 

 povečati osveščenost in informiranost otrok in njihovih staršev o pravilni uporabi otroških 
varnostnih sedežev in varnostnih pasov v avtomobilih. 

 seznanjanje s pravili in varnim vedenjem v prometu, ki veljajo za vse udeležence. 

 utrjevanje pravil varne hoje (odsevna telesa, prečkanje ceste,…) 

 operativni cilji so bili načrtovani za konkretne dejavnosti v posameznih oddelkih. 
 
DEJAVNOSTI:  

 Varno na poti (Supernova) (oddelki: Ježki, Račke, Zvezdice, Kresničke, Murenčki) 

 Krovni dogodek vrtca: Varna pot (vsi oddelki) 

 Delavnice za otroke ob Evropskem tedenu mobilnosti (vsi oddelki) 

 Uporaba demo sedežev (vsi oddelki) 

 Beleženje pripetosti v avtu (vsi oddelki) 

 Pogovor z otroki o uporabi varnostnih pasov v avtomobilu ter seznanitev z vrstami oziroma 
skupinami varnostnih sedežev glede na otrokovo težo in starost. 

 Učenje pravilnega pripenjanja z varnostnim pasom na demonstracijskem sedežu ob hkratni 
uporabi primernega varnostnega sedeža. 

 Ogled panoja, ki prikazuje naletno težo ob morebitnem trku ali močnem zaviranju pri hitrosti, 30 
km/h, 50 km/h in 90 km/h in komentiranje. 

 Preverjanje pripetosti otrok s kontrolnimi kartončki in štampiljko Pasavčka. 

 Spoznavanje živali Pasavček in njeno pomembno poslanstvo. 

 Ogled internetne strani https://www.avp-rs.si/preventiva/prometna-vzgoja/programi/pasavcek/ 
in YouTube kanalu agencije za varnost v prometu 
https://www.youtube.com/channel/UCpj28QL9Ax_FP9A_7HkOM7Q. 

 Obisk policista v skupini, obisk Gasilske brigade in Reševalne postaje. 

 Ustvarjalne delavnice (na ravni oddelkov in na krovnem dogodku Varna pot). 

 Voden pogovor o opazovani situaciji na cesti oziroma v prometu ter gledanje in opisovanje slik, 
interaktivnih vsebin… 

 Spoznavanje in utrjevanje prometnih predpisov in pravil za pešce in kolesarje (priročniki, 
zgodbice, prometni sprehodi, opazovanje konkretnih prometnih situaciji). 

 Spoznavanje vrst prometa in njihove značilnosti. 

 
 

POROČILO PROJEKTA VARNO S SONCEM  

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Maja Berlic 
 
V projekt je bilo vključenih vseh 26 oddelkov vrtca. 
 
V okviru programa opozarjamo otroke 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 letošnjem letu smo zaradi slabega vremena s projektom 
začeli šele meseca junija. Preko sistemske elektronske pošte smo vse starše pozvali, da otroke že pred 
prihodom v vrtec ustrezno zaščitijo s sončnimi kremami, jih oblečejo v lahka oblačila z dolgimi rokavi in 
jim na glavo namestijo pokrivalo. Strokovni delavci so aktivnosti na prostem  načrtovali v senci oz. v 
zgodnje dopoldanskih urah, ko moč sonca še ni predstavljala nevarnosti za otroško kožo. V poletnem 
času smo se izogibali soncu med 10.00 in 16.00 uro in upoštevali pravilo »kadar je dolžina sence krajša 
od dolžine telesa poiščemo senco«. Skrbeli smo za  zadostno hidracijo otrok in redno uporabljali zaščitna 
pokrivala, ki smo jih v primeru, da jih otroci niso imeli s seboj, izdelali kar v vrtcu.   
 
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: 
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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 
moči na vplivanje na otrokovo obnašanje v kasnejšem življenjskem obdobju, smo v vrtcu program 
prepoznali kot primeren in ga implementirali v naše vsakdanje delo. 
 

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 2018/19 so bili vanj vključeni vsi otroci v starosti od 2 do 6 
let iz 21-ih skupin: 9 iz Galjevice, 6 iz Orlove, 3 iz Ribnika in 2 iz Dolenjke in 1 iz Jurčka, skupaj 380 otrok, 
od tega iz Orlove 124, iz Ribnika 48, iz Dolenjke 28, iz Galjevice 166 in iz Jurčka 14 otrok. 
V programu Mali sonček so sodelovali otroci v vseh štirih stopnjah: 

 Mali sonček – MODRI: otroci od 2 - 3 leta, letniki 2016  

 Mali sonček – ZELENI: otroci od 3 – 4 leta, letniki 2015 

 Mali sonček – ORANŽNI: otroci od 4 – 5 let, letniki 2014 

 Mali sonček – RUMENI: otroci od 5 – 6 let, letniki 2013 in 2012 
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 261 otrok osvojilo priznanja, od 
tega 79 otrok za Modri sonček, 99 otrok za Zeleni sonček in 83 otrok za Oranžni sonček. 108 otrok je 
osvojilo medalje Rumeni sonček, 10 otrok je medalje dobilo 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 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 
116 šoloobveznih otrok iz našega vrtca in sicer od 21.11. – 28.11.2018 (6 dni), ki je potekalo v dveh 
skupinah od 9.00 do 11.00 ure. Tudi letos smo imeli svoje vaditelje, 11 strokovnih delavcev, ki so zelo 
dobro opravili svoje delo, pomagala pa sta jim 2 vaditelja šole Lucky Luka. Za koordinacijo je bil zadolžen 
Samuel Kranjc, ki je kljub težavam, dobro opravil svoje delo. Večina vključenih otrok je uspešno zaključilo 
tečaj drsanja in so prejeli zasluženo nalepko - sonček v knjižice Mali sonček. Letos so bile na tečaju 
težave zaradi menjave glavnega koordinatorja na ledu s strani organizatorja Lucky Luka in zato, ker sta 
našim strokovnim delavcem na ledu pomagala z vodenjem le 2 vaditelja šole Lucky Luka, kar je bilo 
premalo, glede na slabo predznanje naših otrok. Tudi drsalke so bile v slabem stanju in slabo nabrušene 
ter po mnenju strokovnih delavcev je bilo premalo vaditeljev na število otrok (1 vaditelj je imel v skupini 
preveč otrok) in premalo pripomočkov za začetnike, da bi se lažje obdržali na drsalkah.  
Vsi šoloobvezni otroci iz našega vrtca so imeli letos v obdobju od 29.4. – 27.5.2019 5-dnevni  intenzivni 
plavalni tečaj v sodelovanju s Fakulteto za šport. Vključenih je bilo 113 otrok, ki so bili razporejeni v 2 
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skupini, ki sta imeli tečaj v različnih časovnih terminih (od 10.00 do 11.00 in od 11.00 do 12.00), vodili pa 
so jih trenerji in vaditelji Fakultete za šport. 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. 
Oba tečaja sta bila za starše brezplačna, plačati so morali le stroške avtobusnega prevoza. Na  tečaju 
drsanja je bila za starše otrok organizirana predstavitvena ura 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, ki je 
potekal v četrtek, 9.5.2019 s startom med 9.00 in 10.00 uro na križišču Jurčkove in Peruzzijeve ulice. 
Udeležilo se ga je 15 oddelkov 2. starostne stopnje iz našega vrtca, saj smo s tem obeležili tudi Dan 
Ljubljane in Dan Evrope. Skupine, ki so bile takrat na taborih, so se na pohod odpravile naknadno (3 
skupine – 59 otrok). Skupno se je torej 63. Pohoda ob žici udeležilo 281 otrok, od tega 146 otrok iz 
Galjevice, 93 otrok iz Orlove, 23 otrok iz Dolenjke in 19 otrok iz Ribnika, čeprav je bilo vreme deževno. Za 
udeležbo na  Pohodu so otroci prejeli priznanje in žig v športne knjižice. 
Spomladanski kros v okolici vrtcev (v lastni režiji) je teklo 8 skupin iz Galjevice, skupaj 142 otrok, 5 
skupin iz Orlove, skupaj 97 otrok, 1 skupina iz Ribnika, skupaj 17 otrok in 2 skupini iz Dolenjke, skupaj 21 
otrok. Spomladanski kros je torej teklo skupaj 277 otrok Vrtca Galjevica, podatke smo posredovali tudi 
na SD Novinar. Letos se nobena skupina ni udeležila spomladanskega krosa v organizaciji SD Novinar. 
Odzvali smo se tudi povabilu Atletske zveze Slovenije na množičen tek otrok v Sloveniji, ki je bil izpeljan 
19.9.2018 v okolici vrtcev, saj je bilo vreme deževno. Tek je veljal kot jesenski kros v lastni režiji in se ga 
je udeležilo 121 otrok (7 skupin) iz Galjevice, 67 otrok (4 skupine) iz Orlove in 22 otrok (2 skupini) iz 
Dolenjke. Skupaj je torej teklo 210 otrok Vrtca Galjevica. 
Jesenski kros v okolici vrtcev (v lastni režiji) pa so tekle še 1 skupina iz Orlove (22 otrok) in 2 skupini iz 
Ribnika (36 otrok), skupaj torej 58 otrok. 
Rolanje so izvajali  v 4-h skupinah šoloobveznih otrok in sicer na Ribniku - Račke (7 otrok), na Orlovi - 
Kresničke (11 otrok) in na Galjevici – Ježki, Kužki( 43 otrok). Skupaj je rolalo 61 otrok. 
Kolesarjenje je potekalo v 4 starejših skupinah na Galjevici (84 otrok), v 4 st. skupinah na Orlovi (87 
otrok), v 1 skupini na Ribniku (19 otrok) in v 1 skupini na Dolenjki (14 otrok). Skupaj so bili vključeni 204 
otroci. V mlajših skupinah so otroci vozili s poganjalčki, skiroji in tricikli in sicer v 4 skupinah na Galjevici 
(63 otrok), 1 skupini na Orlovi (19 otrok), 1 skupini na Dolenjki (11 otrok) in 1 skupini na Ribniku (18 
otrok). Skupaj torej 111 otrok. Skupaj je kolesarilo ali se vozilo s poganjalčki, tricikli, skiroji 315 otrok. 
Športne igre Vrtca Galjevica so bile uspešno izvedene v četrtek, 30.5.2019 ob 17. 00 uri. Udeležba je bila, 
kljub slabšim vremenskim pogojem, zaradi česar so bili poligoni prestavljeni iz travnatega igrišča na 
asfaltne površine pred vrtcem, dobra. Potekale so v 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 nismo imeli posebnih težav pri izvajanju programa Mali sonček, ki ga po šestih letih 
tudi bolje poznamo. Večina jih je program ocenila pozitivno,  ker spodbuja otroke h gibanju in športu, 
tudi tiste, ki doma nimajo spodbudnega »športnega okolja«. Pohvalili so tudi pestrost v dejavnostih 
programov. 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, 5 skupin iz Orlove in po 2 skupini iz Ribnika in Dolenjke, skupno 15 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 Luka, ki so ga imeli otroci radi, saj jim je vedno pripravljal zanimive igre in poligone in je bil do 
njih popustljiv. Pohvale je prejel tudi s strani strokovnih delavcev. 
Zimovanje na Pokljuk z učenjem smučanja je bilo izvedeno od 21.1. - 25.1. 2019 za 53 otrok in stalno 
ekipo 7 strokovnih delavcev, ki smučajo. Bivanje je bilo prijetno. Vsi otroci so usvojili veščine smučanja in 
uporabe vlečnice. 
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Letovanje v Umagu je uspešno potekalo od 3. 6. - 7. 6. 2019 za 54 otrok in 8 spremljevalcev. 
Strokovni delavci, ki so se udeležili letovanja, so pohvalili program in izvedbo. Otroci so se na letovanju 
dobro počutili, vrnili so se zdravi in zadovoljni.  
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 ''TAM, KJER SEM DOMA''. 
V projektu je sodelovalo 5 oddelkov vrtca Galjevica: JEŽI, MEDVEDI, KUŽKI, MURENČKI in KRESNIČKE. 
 
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 želeli otroke seznaniti z kulturno dediščino mesta Ljubljana, ustanovami, 
tradicionalnimi izdelki ljudske obrti , kulinaričnimi posebnostmi ter favno in floro, ki nas obdaja na 
krajših in daljših potepanjih po okolici vrtca(Golovec, ribniki, Barje…). 
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. 

 Otrok opazuje, doživlja in komentira znamenitosti Ljubljane, spoznava pomen turistične točke 
(TIC), med različnimi  trgovinami spozna in prepozna prodajalno spominkov. 
 Pri raziskovanju mesta je postavljen v različne prometne situacije in ravna v skladu z    dogovori 
oz. pravili. 
Svoje mesto spoznava skozi literaturo (obisk metne knjižnice:  ogled in izposoja knjig o Ljubljani, 
pravljice, slikanice o zmaju in pripovedka o ljubljanskem zmaju) 
Doživetja izrazi skozi umetnost  (ob poslušanju glasbe, petju in likovnem izražanju) 

 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. 

 Obisk Mestne knjižnice (enota Prežihov Voranc), izposoja knjig o mestu Ljubljana 

 Ogledi predstav, razstav, delavnic. Izlet v center mesta Ljubljane (vožnja z mestnim avtobusom, 
ogled nekaterih znamenitosti prestolnice: Zmajski most, čevljarski most, mesarski most, sprehod 
po ulicah starega dela mesta ob Ljubljanici, ogled vile, v kateri je bil posnet del filma »Heidi«,  
sprehod skozi tržnico, ogled trgovin  s spominki, Hiše medu, Prešernov spomenik, Robov 
vodnjak,    

 Spoznavali pomen  Vzpenjače, Kavalirja – mini avtobus, ki vozi po mestu, reka Ljubljanica in 
opazovanje dogajanja na reki (plovba bark, v  katero smet in kam teče reka, račke…) 

 V mestu smo praznovali rojstni dan: obiskali smo slaščičarno (sladoled). 
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  Pohod po poti spomina in tovarištva (pomen in namen poti, doživljanje narave sredi mesta- Izlet 
na Golovec (raziskovanje gozda) 

 Spoznavanje kulturnih ustanov v mestu, kjer smo se udeležili nekateri predstav v kulturnih  
ustanovah mesta Ljubljane: knjižnica –  pravljična urica, obisk Glasbene šole Rakovnik –  ogled 
predstave , obisk Konservatorija za glasbo in balet – ogled dveh predstav, ogled dveh predstav v 
Cankarjevem domu 

  Izlet na Ljubljanski  grad (ogled gradu, spoznavanje življenja na gradu nekoč in danes) 

  Naučili smo se pesem o Zmajčku Jurčku in poslušali napeve o Ljubljani 

 Otroci so: - naslikali Ljubljanski grad, izdelali obesek zmajček, iz gnetljive mase so izdelali zmaja, 
med različnimi trgovinam obiskali trgovine s spominki (spoznali namen trgovine), izdelali tri  
spominke mojega kraja:  obesek (zmajček) , figuro (zmaj) in naslikali sliko »Ljubljanski grad«, 
spoznali mesto kot urbano naselje z zelenimi površinami, ki prebivalcem in obiskovalcem  nudijo 
veliko možnosti za raziskovanje in doživljanje mestnega utripa na eni strani ter rekreacijo in 
bivanje v naravi na drugi  strani. 

  Obisk Botaničnega vrta  

    Ogled Lutkovnega gledališča – spoznali smo slovenskega junaka Martina Krpana. 

 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. Bili navdušeni nad 
raziskovanjem mesta (širšega okolja). Poseben vtis so na otroke naredile velike, veličastne »hiše« v 
starem delu mesta. Izrazili so željo po ponovnem obisku mesta, ogledu predstav, izletov v naravo.  
Ostalo nam je še veliko možnosti in izzivov, zato bomo  prihodnje leto mesto raziskovali še naprej 
(spoznavali bi radi arhitektura, z otroki bi radi obiskali tudi  nekatere druge  ostale 
znamenitosti mesta). 
 

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 strokovni delavci v svoj oddelek povabijo okoliško čebelarko, ki  otrokom predstavi delo 
čebelarja, vso potrebno zaščitno delovno obleko, prinese panj in otrokom predstavi življenje in delo 
čebel. Otroke je čebelarka seznanila in spoznala s  čebelo Kranjsko Sivko in čebeljo družino.  
V okolici enote Galjevica imamo čebelnjak, ki ga otroci redno obiskujejo. V 3. petku meseca novembra se 
pridružimo vseslovenskemu projektu Slovenski tradicionalni zajtrk, kjer otroke postrežemo z mlekom, 
maslom, kruhom, medom in jabolkom, ki so pridelana v našem lokalnem okolju. Otroci so okušali 
različne vrste medu in med ločevali po okusu in različnih barvah. S starejšimi otroki smo se pogovarjali 
kako posamezne vrste medu vplivajo na naše zdravje. Pogovarjali smo se o pomenu čebelic za naše 
zdravje, rastline in naš planet.  Dejavnosti, ki so vezane na projekt so oblikovane skladno s starostno 
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skupino otrok – ogled slik čebelic,  panja, poslušanje pesmic o čebelicah, prepevanje, branje tematskih 
knjig, peka medenjakov, priprava medenih napitkov. V starejših oddelkih je ena izmed zanimivih 
dejavnosti tudi izdelava čebelic iz odpadne embalaže in poslikava panjskih končnic. V letošnjem letu smo 
zaradi slabega vremena čebelice na travniku opazovali šele v mesecu juniju. Skozi vse leto ponujamo 
slovenski med z označenim geografskim poreklom, ki ga nabavimo pri predsedniku čebelarskega društva 
Barje, g. Milanu Ovca.  

 

POROČILO PROJEKTA KORAK K SONČKU                

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Sergeja Zemljarič / Urška Vajda 
 
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 je 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; 

 Strokovna pomoč učiteljem pri delu z učenci in starši; 

 Svetovanje staršem. 
 
3. DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2018/19 
V tednu otroka 2018 so otroci in strokovni delavci obiskali različne institucije, ki nudijo ljudem pomoč v 
kakršnikoli stiski. 
Dne 10. 10. 2018 je strokovni delavec v sklopu vseslovenske akcije ob 10. 10 uri izvedel delavnice, na 
katerih so lahko otroci, stari 5 do 6 let, spoznavali, kako je če oslepiš oz. imaš okvarjene vidne funkcije. 
Strokovni delavci so v oddelkih brali pravljice na temo drugačnosti. Po prebrani pravljici je sledil pogovor 
o spoznavanju drugačnosti in posebnosti ter edinstvenosti vsakega posameznika. Ravno tako so obiskali 
knjižnico, kjer je knjižničarka pripravila pravljično urico s prebiranjem knjig o drugačnosti.  
Skozi šolsko  leto so se izvajale različne socialne iger za vključevanje in sprejemanje vseh otrok v 
vrtčevski skupini.  
Otroci so v oddelkih umetniško ustvarjali na temo drugačnosti in priredili razstavo za družinske člane v 
prostorih vrtca.  
Obiskali so nas babice in dedki v vrtcu. Preživeli so dopoldne z vnuki v vrtcu in otroci so se jim predstavili 
s petjem pesmi, dramatizacijo, pripravili so jim čajanko, na enem izmed srečanj so izdelovali Gregorčke.  
Medgeneracijska druženja znotraj štirih krovnih dogodkov in športnega dogodka »Šport in špas«. V 
oktobru  2018 smo organizirali dogodek »Varna pot v vrtec« v okviru projekta Varen vrtec skozi različne 
delavnice so spoznavali pomen varnosti v prometu. Ter ob enem drugačnosti in spoštovanje drugačnosti 
tudi v prometu.  V decembru 2018 smo imeli »Pravljični december«, v tem času smo zbirali tudi oblačila, 
obutev in priboljške za družine iz socialno šibkejših družin v našem okolju. V februarju 2019 dobrodelni 
dogodek  »Šport in špas«. Obeležili smo tudi »Eko dan«, kjer so znotraj skupin povabili starše in stare 
starše in izdelovali iz odpadnih materialov. Vse leto pa smo zbirali tudi zamaške plastenk. V mesecu maju 
smo šolsko leto zaključili z medgeneracijskim druženjem na »Športnih igrah Galjevica«.  
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Dejavnosti, ki so jih strokovni delavci izvajali v sklopu projekta Unesco so vključitev v projekte Erasmus, 
otroci so spoznavali različne človekove in otrokove pravice, posebno pozornost smo namenjali otrokom 
iz ranljivih skupin, otrokom s socialno-čustvenimi motnjami v razvoju, otrokom priseljencev in otrokom 
iz družin z nizkim socialno ekonomskim in kulturnim statusom, sodelovali smo s starši otrok 
tujcev/priseljencev. V drugo državo so otroci prijateljem otrokom  poslali pošto z risbicami. Prvi 
pomladni dan, dan poezije ter svetovni dan Downovega sindroma  smo obeležili z nošenjem različnih 
nogavic. Skupaj s starejšimi prijatelji  smo odšli na sprehode, daljše izlete. 
V enem od oddelkov so izdelali punčko iz cunj, otroci so ji izbrali ime Ana. Dejavnosti, ki so jo strokovni 
delavci izvajali v sklopu projekta Punčka iz cunj pod okriljem Unicefa Slovenije. S  punčko iz cunj so se  
otroci razvijali in se pogovarjali o sožitju in prijateljstvu. Punčka Ana je bila tudi del projekta Bralni 
nahrbtnik. Ana je tako obiskala otroke na domu in z njimi preživela teden dni. Na Eko dnevu smo skupaj 
s starši otrok izdelovali različne »Punčke iz cunj« in izdelke razstavili v garderobi.  
Strokovni delavci so izvajali različne dejavnosti v sklopu projekta Etika in vrednote. Domene v šolskem 
letu 2018/19 so univerzalizem, pravičnost, tradicija, ki so jih strokovni delavci vključevali čez leto šolsko 
leto v svoje načrte dela.  
Nadaljevali smo sodelovanje z dijaki Biotehniškega centra Ljubljana za zagotavljanje jezikovne podpore 
otrokom iz drugega jezikovnega in/ali kulturnega okolja.  
V vrtcu smo zagotavljali jezikovno podporo otrokom iz drugega jezikovnega in/ali kulturnega okolja s 
pomočjo prostovoljke in svetovalne delavke. Urice so potekale enkrat tedensko.  
Udeležili smo se koncerta učencev Glasbene šole Rakovnik za otroke našega vrtca pomladi 2019. 
Organizirali smo glasbeni dogodek, kjer smo s prostovoljnimi prispevki prispevali k možnosti vključiti vse 
otroke v nadstandardne programe našega vrtca, 
 Imeli smo 4 zbiralne akcije starega papirja. 
Pomagali smo staršem iz socialno šibkejših družin s predlogi za vključitev v projekte pod okriljem Zveze 
prijateljev mladine Moste-Polje (Botrstvo, Volja vselej najde pot). 
V mesecu februarju 2019 smo v okviru projekta Korak k Sončku izvedli predavanje Marka Juhanta v 
sklopu Šole za starše.. 
 
POROČILO PROJEKTA GOZDNI VRTEC                

Koordinator projekta na ravni vrtca: Miha Mrak 

 

V projekt sta bila vključena 2 oddeleka: JEŽI in RAČKE 
1. NAMEN PROJEKTA 

 izboljšati odnose med ljudmi in gozdom,  

 posredovati "znanje o gozdu",  

 posredovati ekološki pomen gozdov,  

 posredovati informacije skozi igro,  

 spodbujati ustvarjalnost v naravi,  

 predstavit gozd kot življenjski prostor,  

 spodbujati odgovorno ravnanje z naravo,  

 vzpostaviti stik z gozdarjem in gozdnimi delavci. 
 
2. OSNOVNI PREDNOSTNI CILJI PROJEKTA 

 Domišljiji naj se prepusti prosto pot. 

 Ne s strahom, temveč delati z zaupanjem. 

 Otrokom omogočiti, da se predajo svojemu otroštvu. 

 Uspeh se meri po tem, kako radi otroci opazujejo, postavljajo vprašanja. 

 Letne čase je potrebno doživeti s kožo in kostmi in jih zaradi tega mogoče bolje zaznati in dojeti. 

 Prosto igranje in raziskovanje. 
 

3. DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 
Gozd imamo na dosegu roke in smo ga pri vzgojno izobraževalnem delu z otroki v polni meri tudi 
izkoristili. V gozdu smo izvajali najrazličnejše dejavnosti iz vseh področij kurikula. 
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Najpogosteje smo izvajali gibalne in naravoslovne dejavnosti. Na jasi smo si pripravili poligon iz naravnih 
materialov, višje v gozdu so otroci našli drevesno deblo, ki spominja na obraz škrata. Opazovali smo 
različna drevesa (listavce in iglavce) v različnih letnih časih. Spoznali smo ribnik ter življenje v in ob njem. 
V toplejših mesecih smo pogosteje zahajali v senco dreves. Tam smo imeli jutranji krog, prebirali 
pravljice in si vzeli čas za raziskovanje in ustvarjanje.  
Predvsem pa je gozd otrokom predstavljal prostor, kjer se lahko sprostijo, umirijo. Nudil jim prostor za 
raziskovanje in ustvarjanje ter priložnosti za krepitev socialnih odnosov, razvijanje empatije, zaupanja 
vase in priložnost, kjer otroci razvijajo svoje lastne koncepte iskanja rešitev ob različnih situacijah v 
katerih se znajdejo v naravnem okolju, katerega nudi gozd. 
 

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:  

 11 oddelkov I. starostne skupine – Pravljične minute s knjižničarko Karolino (4 - Galjevica, 3 – 
Orlova, 1- Ribnik, 3- Jurček, skupaj 149 otrok); 

 15 oddelkov II. starostne skupine  - v projektu CICIUHEC je na nivoju zavoda sodelovalo  
(6 – Galjevica, 5 – Orlova, 2 – Dol. cesta in 2 – Ribnik,  skupaj 304 otroci); 

Vsi  oddelki so sodelovali s knjižnico Prežihov Voranc na Rudniku (ga. Karolina Herjač Bricelj).  
V okviru projekta je bila organizirana 1 pravljična urica v knjižnici pod vodstvom ga. Karoline ter obiski 
knjižnice med letom.  
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 2018/19. 
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: 
»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 5-6 let let. V šolskem letu 2018/ 2019  smo 
nadaljevali s projektom, s katerim smo pričeli že v šolskem letu 2017/2018. 
Sodelovali so: MURENČKI, KRESNIČKE, JEŽI in KUŽKI. Projekt se je zaključil v mesecu maju.  
 
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. 
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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  
Izdelali smo škratkov vremenski koledar 
Otroci  so na koledar lepili slikice iz vremenske napovedi. Razlika med pravo vremensko napovedjo in 
vremensko napovedjo Škratka Prijateljčka je, da škratka zanima kakšno vreme se skriva pri otrocih 
znotraj in ne zunaj v naravi. Kako se otroci v vrtcu počutijo? Sončno, oblačno, deževno, mavrično, 
nevihta s strelami itd. Pomembno je, da znajo otroci vsaj v enem stavku ubesediti svojo »notranjo 
vremensko napoved«. 
Uporabi možgane namesto mišic  
Škratek prijateljček otroke uči, da medsebojne težave rešujemo z dogovori in uporabljamo možgane 
namesto mišic. Škratek Prijateljček je otrokom predstavil,  na kakšen način si lahko izposojajo igrače od 
drugih, skupaj smo ugotavljali, kaj lahko naredimo, če ti nekdo izpuli igračo? Vse to je  škratek predstavil 
preko igre vlog. Naloga otrok in vzgojiteljic je bila, da smo  te igre vlog redno trenirali, da so se otroci 
naučili uporabljati možgane namesto mišic še v praksi. 
Stol Škratka Prijateljčka  
Otroci so pobarvali poseben stol, ki se imenuje stol Škratka Prijateljčka. Stol je namenjen temu, da kdor 
se usede nanj o njemu govorimo samo lepe stvari. Povemo mu v čemu je dober, kaj nam je pri njemu 
všeč, kaj radi počnemo skupaj z njim, kaj lepega mu želimo, kdaj nas razveseli? Naloga je bila opravljena, 
ko je vsak izmed otrok vsaj enkrat sedel na temu stolu. Naloga vzgojiteljic pa je bila, da je stvari, ki so jih 
otroci povedali,  napisala z velikimi tiskanimi črkami pod sliko otroka, ki jo je predhodno prinesel od 
doma. 
Škratkov dnevnik – Kaj me osreči? 
Vsak otrok je Škratka Prijateljčka peljal na kratke počitnice k sebi domov, doma so skupaj s starši in 
malim Škratkom Prijateljčkom ugotavljali, kaj jih osreči? Škratek Prijateljček si želi, da otroci namesto v 
materialnih stvareh kot so igrače, tablice in telefoni srečo poiščejo drugje. 
Nalogo smo imeli  tudi strokovni delavci 
V skupini  smo oblikovali pravila, ki namesto prepovedi govorijo o tem, kaj naj otroci počnejo. Ko nekdo 
govori, ga poslušamo, do drugih se obnašamo lepo in spoštljivo, ko pridemo v igralnico pozdravimo…itd. 
Pravila so  zapisana in narisana na vidnem mestu ob vstopu v igralnico. 
Naloga  je bila tudi za starše 
Pred igralnico smo  izobesili bel list formata A3. Na ta list  so starši napisali kaj jim je v vrtcu všeč? List 
smo  pokazali Škratku Prijateljčku pri njegovem drugem obisku. 
 
Za zaključek dveletnega projekta smo si ogledali igrivo in zelo poučno predstavo Škratek prijateljček reši 
težave. Škratek Prijateljček nas je opomnil, kako pomembno je prijateljstvo in kako veliko moč imajo 
besede. 
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POROČILO PROJEKTA ZELENI NAHRBTNIK   

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Anka Gale 
 
V projektu so sodelovali štirje oddelki: ZMAJI (4-5 ) in JEŽI (5-6) iz enote Galjevica,  
RAČKE (4-6) iz enote Ribnik ter ZAJČKI (4-5 let) iz enote Orlova. 
 
Splošen cilj programa Zeleni nahrbtnik je spodbujanje odgovornega in spoštljivega odnosa do narave. V 
letošnjem letu smo sledili tudi ciljem trajnostnega razvoja, ki otrokom dajejo priložnost za praktično 
uporabo njihovih znanj in veščin ter za razvoj strasti do odgovornega delovanja v družbi. 
Zeleni nahrbtnik, smo prejeli 28. 3. 2019 od skupine otrok iz vrtca H. C. Andersen. Vsebino potujočega 
nahrbtnika smo si dodobra ogledali, se seznanili z okoljevarstvenim namenom ter se z veseljem lotili 
nalog, ki so nas vabile v gozd. Zmajček Jurček nas je spremljal pri vsakodnevnih dejavnostih, opazoval 
kako skrbimo za čisto okolje in nas večkrat spremljal v gozd, kjer je radovedno zastavljal vprašanja, 
opazoval kako rešujemo zastavljene naloge, z nami prepeval in se nadihal svežega zraka. Skupaj z 
njim smo sledili motu projekta, ki pravi: » Narava ni tukaj, da jo mi spreminjamo, ampak je tukaj, da 
ona spreminja nas«. 
 
Izvajali smo naslednje naloge pod skupnim naslovom POJDIMO V GOZD: 

 RAZISKOVANJE IN IGRA V GOZDU 

 DOŽIVLJANJE GOZDA Z VSEMI ČUTILI 

 SPOZNAVANJE RAZLIČNIH VRST DREVES 

 IZDELAVA SLIKE IZ NARAVNIH MATERIALOV 
 

Dne 11. 4. 2019, smo Zeleni nahrbtnik opremili z opisom dejavnosti, ki smo jih izvedli in ga skupaj z 
novimi nalogami predali vrtcu Črnuče-enota Gmajna. 
Zaključek projekta vseh sodelujočih vrtcev je potekal 18. 4. 2019, v Ljubljanskem parku Mostec. Na 
prireditvi smo se družili ob zabavnem programu Borisa Kononenka in likovno ustvarjali v eko delavnicah. 
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5. SODELOVANJE S STARŠI 

OBLIKE SODELOVANJA 

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; oddelki 5-6 oz. 4-6  še jan.),    
- 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, 

- prehranska svetovalnica za starše. 

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: sreda, 12. 12. 2018,  

 Šport in špas v vrtcu Galjevica: »Dan druženja in gibanja vseh generacij«: sobota, 2. 2. 2019,  

 Eko dan Vrtca Galjevica: četrtek, 18. 4. 2019 (poteka samo na nivoju posameznih oddelkov), 

 Športne igre Galjevica: četrtek, 30. 5. 2019. 
Prvič smo organizirali tudi dobrodelni glasbeni koncert otroškega in odraslega pevskega zbora Vrtca 
Galjevica v KGBL in sicer 21. 3. 2019, katerega izkupiček bo šel za sofinanciranje kulturnih programov 
vrtca iz Sklada vrtca v šolskem letu 2019-20 (1 glasbeno/gledališko predstave v KGBL ali CD). 
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). 

IZOBRAŽEVANJE STARŠEV: Šola za starše - nadaljevalni projekt 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo sodelovali v projektu Šola za starše, ki ga delno sofinancira Mestna 
občina Ljubljana. Šola za starše je namenjena pomoči in podpori staršev pri reševanju vzgojnih dilem. 
Srečanja šol za starše vodijo strokovnjaki, ki delujejo na različnih področjih vzgoje in izobraževanja in 
lahko staršem približajo svoje strokovno znanje, v pogovoru z njimi izmenjujejo svoje izkušnje in na 
konkretnih primerih skupaj iščejo nove premisleke, odstirajo nove vidike in poiščejo drugačne odgovore. 

Vsebina srečanj Izvajalec Termin izvedbe Št. udeležencev 
Komunikacija v vzgoji Saša Kronegger, 

univ. dipl. soc. pedagog 
25. 9. 2018 med 
17.30 in 19.00 uro 

21 

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 

19 

Tehnike za pomoč otroku v stresnih 
situacijah 

Taisa Darja Cerkvenik, 
prof. defektologije 

22. 11. 2018 med 
17.30 in 19.00 uro 

15 

Socialno-čustveni razvoj predšolskega 
otroka 

Marko Juhant, spec. ped. 
za motnje vedenja in 
osebnosti 

12. 2. 2019 med 
17.00 in 18.30 uro 

82 od tega 64 
strokovnih 
delavcev 
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6. SODELOVANJE Z OŽJIM IN ŠIRŠIM OKOLJEM 
 
Dejavno se povezujemo s strokovnimi ustanovami in zunanjimi strokovnimi delavci. Prav tako se 
vključujemo  v programe kulturnih ustanov mesta Ljubljane ne le kot obiskovalci, ampak kot dejavni 
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. Nacionalni inštitut za javno zdravje projekt, svetovanje 

8. Zdravstveni dom Vič-Rudnik preventivni pregledi, zobna preventiva, 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. ZPM Ljubljana  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 

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 
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7.  PROMOCIJA VRTCA 
 
PRIREDITVE, PREDSTAVITVE 

KAJ KJE KDAJ KDO 

Likovna razstava del Vrtca 
Galjevica v okviru evropskega 
tedna mobilnosti 

Mestna hiša Ljubljana 16.9.2018 SD in otroci vrtca 

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 

Dobrodelna akcija zbiranja 
priboljškov za otroke iz socialno 
šibkih družin 

Vse hiše Vrtca Galjevica 19.-
21.11.2018 
 

Vsi oddelki vrtca, starši 

Obisk košarkarjev Olimpije Enota Orlova 6.12.2018 Otroci, SD 

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 

Unescov šport in špas – 
medgeneracijsko sodelovanje in 
dobrodelna košarkarska tekma 

Športna dvorana Krim 2. 2. 2019 Krajani, vsi zaposleni, starši, 
otroci 

Dobrodelni glasbeni koncert Dvorana KGBL 21.3.2019 Vsi otroci, zaposleni in starši 

Eko dan Vrtca Galjevica Posamezni oddelki na nivoju 
celotnega vrtca 

18. 4. 2019 Vsi zaposleni Vrtca Galjevica, vsi 
oddelki vrtca in starši 

Razstava likovnik del otrok Supernova Ljubljana april/maj 
2019 

SD in otroci vrtca 

Praznovanje dneva Evrope in 
dneva Ljubljane v Vrtcu Galjevica 

Enota Galjevica 9. 5. 2019 Otroci in zaposleni vrtca, 
predsednik RS g. Borut Pahor 

Uradna otvoritev otroškega 
igrišča na enoti Jurček 

Enota Jurček (igrišče in 
večnamenski prostor) 

15.5.2019 Oba otroška pevska zbora Vrtca 
Galjevica s SD 

Pevska revija otroških pevskih 
zborov 

Rakovniška cerkev 20. 5. 2019 Otroška PZ Vrtca Galjevica in PZ 
SD Galja, PZ OŠ Oskarja 
Kovačiča 

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

30. 5. 2019 Vsi zaposleni Vrtca Galjevica v  
sodelovanju z OŠ Oskarja 
Kovačiča in ČS Rudnik 

 

STROKOVNI PRISPEVKI, REFERATI 
DATUM KDO KJE PRISPEVEK TEMA 

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 
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8.  TRAJNOSTNI RAZVOJ ZAPOSLENIH 
 
Stalno strokovno izobraževanje 
Izobraževanje delavk Vrtca Galjevica vključuje usposabljanje in samoizobraževanje v okviru: 

- strokovnih aktivov, 
- študijskih skupin, 
- predavanj, seminarjev, posvetovanj, strokovnih srečanj, izobraževalnih srečanj v vrtcu in 

tematskih konferenc. 
Pomembno je, da strokovne delavke vsebine in nova znanja prenašajo tudi na ostale sodelavce v okviru 
popoldanskih srečanj ali aktivov v vrtcu. 
 

Prednostna izobraževanja v šolskem letu 2018/2019: 
 izobraževanje na strokovnem področju: NTC sistem učenja – primeri prakse (vsi SD),  Melodika 

glasu in petje (vsi SD), Gozdni vrtec - gozdna pedagogika (vsi SD), Socialno-čustveni razvoj 
predšolskega otroka (vsi SD), Stres in zaznavanje s preprečevanjem izgorelosti (vsi SD), Vodenje 
skozi zgodbo (vsi SD), Pozitivna disciplina-vzgoja otrok (zaključena študijska skupina), Vodenje in 
upravljanje inovativnih učnih okolij (zaključena študijska skupina);  

 izobraževanje za projektno delo: Eko vrtec, Unesco vrtec, Etika in vrednote v VI, Zdravje v vrtcu, 
Varno s soncem; 

 IKT usposabljanje za uporabo računalniške programske opreme pri VI  delu;  

 jezikovno izpopolnjevanje zaposlenih (angleščina, španščina); 

 glasbeno izobraževanje: učenje kitare in petje – pevski zbor Galja. 
 
Stroški za interna in eksterna izobraževanja zaposlenih v šolskem letu 2018/2019 znašajo 28.500,83 EUR, 
kar je v povprečju 316,66 EUR na zaposlenega.  

 
8.1  INTERNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE  

 
Popoldanska 
izobraževanja 

Okvirna ura Okvirna vsebina 
izobraževanja 

Izvajalec / oblika Število 
udeležencev 

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 

7. 1. 2019 2 uri: 
17.00-19.00 

Stres in zaznavanje s 
preprečevanjem izgorevanja  

dr. Eva Boštjančič 
 

53 

15. in  
16. 1. 2019 

2 uri: 
14.00-15.30 

Strokovni aktiv – NTC učenje 4. 
del 

Vanja Jovičević 28 
29 

12. 2. 2019 2 uri:  Socialno čustveni razvoj Marko Juhant  47 
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17.00-18.30 predšolskega otroka       (v 
okviru Šole za starše) 

januar - februar 
2019 

dopoldan Napovedane hospitacije, 
spremljanje dokumentacije in 
evalviranje VI dela 

Barbara Novinec, Vesna 
Podboj-Panič 

 

11.3.2019 4 ure: 
17.00-20.00 

Skupinska dinamika na 
delovnem mestu 

Mag. Jani Prgič 58 

marec 2019 dopoldan Kolegialne hospitacije SD / vodstveni delavci  
29. 5. 2019 18.30-21.00 Zbor delavcev Barbara Novinec  
29. 5. 2019 17.00-18.30 Vzgojiteljski zbor: Poročanje o 

projektih  
SD / koordinatorji  

 
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 

November do december 2018 
od 7.00 do 8.00 ure 

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

22 

 
8.2 EKSTERNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE  

 

Ime in priimek udeleženca 
seminarja 

Tema seminarja 
 

Institucija 

Vesna Podboj-Panič in Mateja 
Funkl  

Trening pozitivne discipline Kristjan Župevc, s.p. 

Mateja Funkl Konferenca Varna šola – Kje, kdaj in kako 
začeti 

Univerza Maribor, Fakulteta za 
varnostne vede 

Daša Lampič Konferenca Eduvision Eduvision, Stanislav Jurjevčič s.p. 

Maja Berlic 8. strokovni posvet OPZHR Inštitut za sanitarno inženirstvo 

Maja Berlic Zdravje v vrtcu NIJZ 

Barbara Novinec,Mateja 
Viršek,Barbara Jakopin,Nives 
Pahulje in Tina Šipraga 

XXII.strokovni posvet Skupnosti vrtcev 
Slovenije; Možgani-naša čudovita in 
skrivnostna moč 

Fininvest d.o.o. Maribor 

Anastazija Pograjc, Nives 
Pahulje 

Zdravje v vrtcu NIJZ 

Mateja Funkl 5.mednarodna konferenca projekta 
»Pomahajmo v svet« 

Fini zavod Radeče 

Mojca Nimac, Stanka 
Sopontik 

XIII.izobraževalna konferenca-Sodobno 
računovodstvo v VIZ 

Educa izobraževanje 

Mojca Nimac Arhivska delavnica-dopolnilno strokovno usp. Zgodovinski arhiv Ljubljana 

Nives Pahulje, Anastazija 
Pograjc 

Zahtevnejši starši v vrtcu-praktične veščine in 
nasveti za komunikacijo z njimi 

Mladinski dom Jarše 

Barbara Novinec XXIII.srečanje Društva ravnatelj v Radencih Društvo ravnatelj 

Barbara Novinec, Mateja 
Funkl, Jana Suhadolnik 

Posvet združenja ravnateljic in ravnateljev 
vrtcev Slovenije v Moravcih 

Združenje ravnateljic in 
ravnateljev vrtcev Slovenije 

Barbara Novinec Strokovni posvet Usmeritev ravnatelja v 
novem šolskem letu 

Sindir 

Barbara Novinec Strokovno izobraževanje-stroški nastali na 
projektu 

Društvo ravnatelj 
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8.3  FORMALNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH v šolskem letu 2018/2019 za pridobitev strokovne 
izobrazbe: 

Stopnja izobraževanja Institucija Št. delavk 
VIII. Biotehnična fakulteta 1 

VII. Pedagoška fakulteta 4* 

 Filozofska fakulteta 1 

VI. B2 d.o.o.   1** 

SKUPAJ  7 
*Dve delavki sta v šol.l. 2018-19 diplomirali in uspešno zaključili izobraževanje  
**Delavka iz B2 je opravila vse obveznosti in pripravlja diplomsko nalogo.  

 
Pedagoška praksa dijakov Srednje vzgojiteljske šole in študentov Pedagoške fakultete ter Biotehnične 
fakultete 
Vrtec Galjevica je že več let hospitacijski vrtec s področja naravoslovja za Pedagoško fakulteto v Ljubljani. 
Tudi letos smo omogočili mentoriranje integrirane prakse 16 študentom Pef iz Začetnega naravoslovja v 
enoti Galjevica in sicer v skupinah Kužki, Zmaji, Medvedi, Ježi.  
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 
Dijakinja / Študentka Mentor         Enota/lokacija 

Dremelj Sebastjan, 3. letnik Zdravstene fakultete Maja Berlic Orlova 

Koprivnik Andreja, prekvalifikacija Prah izob.center Tanja Virant Galjevica 

Mohorčič Alenka, 4. letnik, Izobraževalni center Geoss 
(program predšolska vzgoja) 

Tanja Virant Galjevica 

Škufca Klara, 2.letnik BIC Lidija Hojč Orlova 

Španič Neža, 3. letnik PF Gale Anka Orlova 

Černe Klara, 3. letnik SVŠ Kuk Pia Orlova 

Mohar Lara, 3. letnik SVŠ Suhadolnik Jana Galjevica 

Strašek Katja, 3. letnik SVŠ Jakopin Barbara Orlova 

Koleša Lea, 1. letnik SVŠ Suhadolnik Jana Galjevica 

Ciber Eva, 4. letnik SVŠ Šporar Martina Orlova 

   

 
Oblika prostovoljnega dela – pomoč otrokom pri vključevanju v oddelek  
Prostovoljec-/ka  Oddelek    

  

  

  

  

 
8.4 NAPREDOVANJA  
 
Na podlagi 4. člena Zakona o  ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 
2017 in 2018 (ZUPPJS17) je v Vrtcu Galjevica s 1. 4. 2019 v plačne razrede napredovalo 15 zaposlenih. 
Od tega 4 tehnično administrativnih ter 11 strokovnih delavcev.  
Pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom pa zaposleni pridobijo s 1. decembrom 2019. 
V naziv mentor je napredovala 1 vzgojitelja iz enote Orlova in 1 vzgojitelj iz enote Galjevica. V naziv 
svetovalec pa je napredoval 1 vzgojitelj iz lokacije Pot k ribniku. Pravico do višje plače so pridobili že s 
1.12.2018. 
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8.5 UPOKOJITVE / PREKINITVE DELOVNEGA RAZMERJA 
 
Upokojitve: 

Priimek in ime delavca delovno mesto 

JR vzgojiteljica 

CJ pomočnica vzgojiteljice 

 
Prekinitve delovnega razmerja: 
Priimek in ime delavca delovno mesto Razlog 

PM Pom.vzgojitelice Sporazumna prekinitev pogodbe za NDČ 

BKM Kuharica IV Sporazumna prekinitev pogodbe za NDČ 

CA Knjigovodja V Sporazumna prekinitev pogodbe za NDČ 

 
9. PROSTORSKI POGOJI  – pregled po enotah 
 
Velikost skupine in število otrok na odraslega 
Šolsko leto smo pričeli z enakim številom oddelkov kot lani, to je 26 oddelkov. Na dan 1. 9. 2018 so bile 
zasedene vse igralnice s skupnim številom otrok 449. 
 
Podatki o površini na otroka - 28. 2. 2019 

Enota ime 
igralnice 

površina 
igralnice 
v m2 

površina na 
otroka v m2 

število  
otrok 

starostno obdobje 
 in starost otrok 

Galjevica Pikapolonice 46,83 3,34 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 2,37 18 II   3-4 

 Srne 42,7 2,37 18 II.  3-4 

 Medvedi 42,7 2,13 20 II.  4-5 

 Zmaji 42,7 2,03 21 II.  4-5 

 Ježi 42,7 1,85 23 II.  5-6 

 Kužki 42,7 1,78 24 II.  5-6 

Skupaj  428,78  180  

Orlova Gosenice 42,12 3,00 14 I.   1-2 

 Čebelice 39,06 2,79 14 I.   1-3 

 Mravljice 38,55 2,75 14 I.   2-3 

 Miške 38,55 2,02 19 II.  2-4 

 Zajčki 40,31 1,92 21 II.  4-5 

 Krtki 39,98 1,74 23 II.  4-5 

 Kresničke 43,48 1,81 24 II.  5-6 

 Murenčki 43,62 1,89 23 II.  5-6 

Skupaj  325,67  152  

Jurček Rumena 50,00 3,57 14 I.   1-2 

 Oranžna 50,00 3,57 14 I.   1-2 

 Modra 50,00 3,57 14 I.   1-2 

Skupaj    42  

Dolenjka Sončki 27,56 2,51 11 K   2-4 

 Zvezdice 32,13 2,00 16 II.  4-6 

Skupaj  59,69  27  

Ribnik Račke 50,82 2,67 19 II.  4-6 

 Ribice 57,15 3,17 18 II.  3-4 

 Žabice 20,87 2,31 9 I.   2-3 

Skupaj  107,97  46  

SKUPAJ 26 igralnic   447  
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Razmerje število otrok na strokovnega delavca: 

 v enoti Galjevica je 7,83/ 1 

 v enoti Orlova 8,44/ 1 

 v enoti Jurček 6,00/1 

 na lokaciji Dolenjka c. 6,75/ 1 (znižan prostorski normativ) in 

 na lokaciji Pot k ribniku 7,66/ 1.  
Kljub temu, da so polni vsi oddelki do normativa, ne pokrivamo vseh potreb v okolju, saj je Komisija za 
sprejem otrok za šolsko leto 2018/2019 odklonila 74 (april 2018), za šolsko leto 2019/2020 pa 62 otrok 
(april 2019). Ustanovitelj je seznanjen s tem problemom.  
Poseben problem je zagotavljanje hkratne prisotnosti delavk v oddelkih I. starostnega obdobja v času 
bolniških odsotnosti. Reševali smo ga s prerazporeditvijo urnika strokovnih delavk in/ali z občasnim 
zaposlovanjem študentk.  

 
10. STROŠKI INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA 
 

Enota Galjevica STROŠEK (EUR) 

Drevo 1.115,15 

Menjava počenega stekla na pralnem stroju 605,58 

Servis prezračevalne naprave – zimski režim kuhinja 414,80 

Podstavek za pralni stroj 1.621,75 

Pregled gasilnih aparatov 185,65 

Pregled plinskega kotla 117,12 

Pnevmatike Opel Combo 367,61 

Redni servis Opel Combo 373,27 

Zamenjava domofona 2x 1.184,65 

Popravilo likalnega stroja 287,81 

Popravilo pralnega stroja 366,34 

Servis kuhinjskega stroja 183,49 

Vezni hodnik 51.072,57 

Sanacija instalacije  49.345,23 

Pohištvo pedagoška soba 23.055,52 

Ponjava za pokrivanje peskovnika 1.443,30 

Servis prezračevalne naprave – letni režim kuhinja 555,10 

Pohištvo uprava 22.187,26 

Pralni stroj 6.108,54 

Likalni stroj 2.104,26 

Projektna dokumentacija prizidek 22.904,74 

SKUPAJ 185.599,74 

Enota Orlova z lokacijama STROŠEK (EUR) 

Vložek za avto za razvoz hrane 481,90 

Pregled gasilnih aparatov 162,55 

 Tlaki v garderobi 8.952,85 

Zamenjava črpalke za toplo vodo 486,78 

Servis plinskega kotla 451,96 

Servis blatexa 459,16 

Servis stroja za čiščenje kuhinje 276,57 

Vodila in drsniki za omaro 137,86 

Popravilo zamrzovalne omare 496,54 

Popravilo plinskega kotla 187,39 

Elektro meritve 2.010,56 
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Servis javljalnika plina 269,72 

Zemlja in semena 272,80 

Servis cutterja 254,25 

Servis konvektomata 244,61 

Popravilo pomivalnega stroja 254,31 

Servis planetarnega mešalca 124,44 

Zamenjava grelca v bojlerja  122,00 

Servis opreme v kuhinji 912,63 

Potopni mikser 6.479,42 

Sanacija terase 25.942,58 

Sanacija fasade 39.090,77 

Sanacija sanitarij 42.248,92 

Kolesarska steza 26.926,86 

Sanacija talnih površin v garderobi 8.952,85 

Sanacija zamakanja v kuhinji in sanitarijah 22.839,37 

SKUPAJ 189.039,65 

Enota Jurček STROŠEK (EUR) 

Servis vhodnih vrat 212,98 

Popravilo tende 1.634,80 

Pregled plinskega kotla 216,55 

Mehčalec vode 516,43 

Servis parnokonvekcijske pečice 126,05 

Aparat za pranje nočnih posodic 3.758,45 

Predelava plinske instalacije 7.416,01 

Igrišče 295.054,82 

SKUPAJ 308.936,09 

 
 

11. SREDSTVA SKLADA VRTCA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019  
      (1.9.2018-31.7.2019) 
 

Zbrana denarna sredstva po načinu 
Vrednost 

(EUR) 

Stanje sredstev Sklada vrtca na dan 31.8.2018 5.632,42 

Zbrana sredstva v Sklad vrtca v šolskem letu 2018/19 15.685,50 
Prostovoljni prispevki staršev  4.614,55 

Prostovoljni prispevki športne igre 1.427,00 

Dobrodelni koncert 3.688,00 

Prostovoljni prispevki novoletni sejem                              1.405,95 

Donacije podjetij  4.550,00 

SKUPAJ SREDSTVA ŠOLSKO LETO 2018-19 21.317,92 

Nakup oz. plačilo iz Sklada vrtca v šolskem  letu 2018/19 9.776,92 

Podloga za sedenje  310 586,21 

Termo steklenice 54 611,50 

Igrače (Dedek Mraz) Vsi otroci 2.989,21 

Otroške Softshell hlače 100 1.700,00 

Otroške palerine 100 2.300,00 

Tečaj plavanja  106 1.590,00 

Stanje sredstev Sklada vrtca 31.07.2019  11.541,00 
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12. SREDSTVA FUNDACIJE VILA GALJA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019  
 

Denarna sredstva po načinu šolsko leto 2018/19 
Vrednost 

(EUR) 

Stanje 31.8.2018 3.359,94 
Zbrana sredstva   

Dobrodelna košarkarska tekma za otroke Vrtca Galjevica 3.954,50 

Koledarji, voščilnice 300,00 

Zbiranje starega papirja 573,30 

Dohodnina (prispevki 0,05%) 2.637,34 

Privoščite.si (Omega)                                 200,00 

Dogodek 268,53 

Skupaj zbrana sredstva v šolskem letu 2018/19 7.933,67 

Skupaj sredstva v šolskem letu 2018/19 (8.7.2019) 11.293,61 

Poraba sredstev                

Tabor kmetija  13 otrok 1.367,00 

Zimovanje 3 otroci 730,40 

Letovanje 8 otok 1.352,00 

Prevoz plavanje,drsanje,abonma 2 otroka 30,00 

Medicinska odprava Kenija  100,00 

Skupaj  3.579,40 

Stroški vodenja računa  53,24 

Skupaj porabljena sredstva v šolskem letu 2018/19 
(8.7.2019) 

 3.632,64 

   

Stanje sredstev 8.7.2019  7.660,97 
 
   

   

         Ravnateljica 
         Barbara Novinec 
 


