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PRAVNI OKVIR Letnega poročila 
 

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

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

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

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

 Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil pravnih oseb 
javnega prava 

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

 Drugi podzakonski predpisi in interni akti zavoda 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ravnateljica 
           Barbara Novinec 

 
 
 
 
 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v ženski obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 
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POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2021 
 

UVOD 
 

Letno poročilo za leto 2021 je celovita informacija o poslovanju zavoda Vrtec Galjevica, v katerem 
predstavljamo poslovno in strokovno uspešnost zavoda. V njem navajamo dosežke in izzive s katerimi smo 
se ukvarjali v letu 2021 in načine reševanja. Do konca januarja smo bili vrtci zaprti oz. smo delovali v 
okviru nujnega varstva z VI delom za otroke, katerih starši so nujno potrebovali varstvo otrok. V februarju 
in marcu smo delovali s prilagojenimi ukrepi, brez prehajanja in združevanja skupin in otrok. Po dvo- 
tedenskem zaprtju konec marca in v aprilu, smo se vrtci ponovno odprli za vse otroke 12. 4. 2021, ko smo 
zaradi epidemije covida-19 bili primorani organizacijo dela prilagoditi preventivnim ukrepom 
preprečevanja morebitnega širjenja okužb s covidom-19. Do konca maja je bil poslovni čas skrajšan na 
9,25 ur (7h – 16.15), z junijem smo poslovni čas vrnili na 11 ur dnevno, vendar pa so oddelki delovali 
samostojno znotraj 9 ur, brez združevanja in prehajanja otrok med oddelki; otroci so se združevali zjutraj 
med 6. - 7. uro in popoldan med 16. - 17. uro. Zaradi preventivnih ukrepov tudi ni bilo mogoče izvesti več 
načrtovanih krovnih dogodkov, ki smo jih prilagodili ukrepom in sicer smo izvedli zaključni športno-
glasbeni dogodek »Skupaj zmoremo« v soboto 5. 6. 2021, ki je združeval tri krovne dogodke (Dobrodelni 
glasbeni koncert malih in velikih pevcev ter Športne igre Galjevica z Unesco šport in špas dogodkom v 
okviru dobrodelne košarkarske tekme legend), srečanje s starši v oktobru v okviru tedna otroka z 
delavnicami na nivoju oddelka, in novoletni bazar na vseh 5 hišah našega vrtca. Vse otroke je v decembru 
obiskal Dedek mraz v vseh 26 igralnicah vrtca, hkrati smo prejeli tudi darila Božička, ki so nam jih je iz ČS 
Rudnik v vrtec pripeljali kočijaži s palčicami in Vilo Galjo s konjsko vprego. Kljub nepredvidljivim 
razmeram smo izvedli celotni VI program za otroke z obogatitvenimi vsebinami: vrtec v naravi (vsi 
oddelki za otroke 4-6 let), letovanje in zimovanje, ter tečaj drsanja in plavanja za otroke 5-6 let. 
 
Z ustanoviteljem MOL in OPVI odlično sodelujemo, v letu 2021 smo kljub izrednim razmeram epidemije 
uresničili načrtovane projekte investicijskega vzdrževanja, kar navajamo v nadaljevanju. Na enoti Orlova je 
bila izvedena načrtovana prenova tlakov in stropov v igralnicah I. trakta enote Orlova, zamenjana je bila 
dotrajana oprema v igralnici Krtki, saniran je bil klimat kuhinje.  Na lokaciji Pot k ribniku je bil saniran 
stropni del v oblogi v oddelku ribice (sanacija po zamakanju iz zgornjega nadstropja), prebeljen je bil 
hodnik in garderoba. Na enoti Jurček je bil sanirana okvara elektro magnetnega ventila na požarnem 
sistemu vhodov v objekt. Skupna vrednost investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2021 je znašala 
68.893,75 EUR, ki jih je v celoti pokrila MOL, sanacija na lokaciji Ribnik je bila pokrita iz sredstev 
zavarovalnice.  
Strokovno uspešnost zavoda in oceno izvajanja programov, ki jo predstavljamo v prvem delu poročila, 
smo analitično opisali že v Poročilu o delu za šolsko leto 2020/2021, dodajamo le še aktivnosti in naloge, ki 
smo jih izpeljali v obdobju od septembra do decembra 2021. Pri ocenjevanju organizacije dela in življenja 
v vrtcu je potrebno upoštevati tudi objektivne dejavnike (število otrok v oddelkih – normativi, število 
zaposlenih, razmerje med številom otrok in odraslih), ki jih predpisuje področna zakonodaja in nanje ne 
moremo vplivati. 
 
Kot visoko kakovostno področje dela izpostavljamo profesionalni razvoj zaposlenih. Vrtec spodbuja 
zaposlene k izobraževanju za pridobitev višje stopnje izobrazbe ter omogoča dopolnilne oblike 
neformalnih izobraževanj ter projektno delo v Sloveniji in na mednarodnem področju. S pridobljenim 
novim znanjem in spremljanjem sodobnih pristopov v vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok raste tudi 
število sodobnih vzgojno-izobraževalnih projektnih aktivnosti (NTC, gozdna pedagogika, robotika, idr.), v 
katere so vključeni tako strokovni delavci, kot tudi otroci vrtca. Sodelovanje s starši je preraslo v 
partnerski odnos, v katerem imajo starši pomembno vlogo pri ustvarjanju optimalnih pogojev za celosten 
razvoj otrok znotraj sodelovanja z vrtcem. 
 
Oceno programov so poleg vodstva vrtca posredno sooblikovali strokovni delavci vrtca preko analiz dela v 
oddelkih, področna poročila pa so pripravile svetovalna delavka in vzgojiteljici za DSP, vodje strokovnih 
timov ter organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima.  



 

Letno poročilo Vrtca Galjevica za leto 2021 

 

4 

Vrtec Galjevica je, kot prvi slovenski vrtec, konec leta 2017 pridobil nagrado Varen vrtec, ki označuje 
visok standard varnosti, odličnega medsebojnega sodelovanja in nenasilja v VIZ. Standarde zagotavljanja 
varnosti je potrebno letno spremljati za ohranitev naziva.   
 
Svet staršev je ocenil programe posameznih oddelkov in vrtca za šolsko leto 2020/21 ter obravnaval in 
potrdil načrtovani program dela za šolsko leto 2021/2022 na svoji seji dne 27. 9. 2021, Svet zavoda pa na 
seji dne 30. 9. 2021. Oceno uspešnosti zavoda smo oblikovali tudi na podlagi predpisanih meril za 
ocenjevanje uspešnosti ravnateljice, kar je obravnavano na seji Sveta zavoda 17. 2. 2022. 
 
V letu 2021 je bila marca izvedena spletna samoevalvacija z naslovom »Sodelovanje in zadovoljstvo v 
Vrtcu Galjevica s spodbujanjem samostojnosti otrok, vrednot in etičnih standardov v vrtcu«, ki je bila 
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. Hkrati so bili starši obveščeni, da bo v primeru prejema več 
izpolnjenih anket z istim geslom, upoštevana pri obravnavi samo prva prejeta anketa v sistemu. Anketa je 
bila anonimna, vezana na posamezni oddelek. Anketiranje je zajelo več področij in sicer materialne pogoje 
dela, življenje v vrtcu, komunikacijo in pretočnost informacij, sodelovanje z drugimi zaposlenimi v vrtcu, 
spoštovanje vrednot in spodbujanje etičnih standardov v našem vrtcu, varnost v vrtcu, vsebovalo pa je 
tudi odprta vprašanja za komentarje in mnenja staršev o težavah v komunikaciji in sodelovanju z vrtcem 
ter zaposlenimi v vrtcu in predloge staršev za izboljšave na področju zagotavljanja varnosti ter sporočila 
vodstvu vrtca. 
 
Na anketo se je odzvalo 76 % staršev, prejeli smo 351 izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Med veljavnimi 
vprašalniki je 147 vprašalnikov oz. 76 % razdeljenih iz enote Galjevica, 101 vprašalnikov oz. 69 % 
razdeljenih iz enote Orlova, 38 oz. 75 % razdeljenih iz lokacije Pot k ribniku, 26 oz. 93 % razdeljenih iz 
lokacije Dolenjska c. in 39 oz. 93 % razdeljenih iz enote Jurček. Čas anketiranja v marcu omogoča 
kredibilno izpolnjevanje ankete tudi staršem novincev oz. najmlajših otrok v vrtcu, ki imajo do dneva 
anketiranja 6 mesecev izkušenj z delovanjem vrtca. Ankete so bile enotne (razlikovale so se glede na 
enote/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 vprašanja zaprtega tipa z več 
podvprašanji, vprašanja odprtega tipa in 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 87% staršev je zelo zadovoljnih, 12 % staršev je 
zadovoljnih in 1% staršev nezadovoljnih (1 starš na enoti Galjevica in 2 starša na lokaciji Pot k ribniku) z 
vrtcem po posameznih področjih, kar pripisujemo 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 
2020/2021 (v nadaljevanju: Poročilo) je ravnateljica vrtca ga. Barbara Novinec v maju 2021 predstavila 
strokovnim delavcem, članom Sveta staršev in članom Sveta zavoda, povzetek poročila pa so SD 
predstavili staršem na roditeljskih sestankih oddelkov v maju 2021.  
 
Leto 2021 ocenjujemo kot poslovno uspešno, saj smo kljub izzivom epidemije izvedli večino načrtovanih 
aktivnosti na področju programskega dela ter presegli načrtovane investicije s pomočjo financiranja le-teh 
s strani MOL ter projektom Arnesa »React EU – IKT oprema za VIZ«. Presežek prihodkov nad odhodki v 
poslovanju v letu 2021 znaša 8.744,93 EUR, prenos presežka preteklega leta znaša 143,36 EUR, ki ga 
nismo porabili za nadgradnjo IKT opremljenosti vrtca v letu 2021. Kupili smo mobilni interaktivni zaslon za 
enoto Orlova, konferenčni sistem kamere z ozvočenem za interaktivno on-line delo. Preko projekta Arnes 
pa smo pridobili interaktivni zaslon za lokacijo Pot k ribniku (čakamo še na stenski nosilec, ki bo omogočal 
vertikalno pomikanje ekrana) in 3 prenosne računalnike. Obnovili smo pogodbe za najem 24 prenosnih 
računalnikov ter stacionarni računalnik in s tem zagotovili lažje delo vsem strokovnih delavcem v zavodu. 
Prenosni računalnik imata oba strokovna delavca v vseh oddelkih vrtca za urejanje vzgojno-izobraževalne 
dokumentacije ter gradiv, ki jih shranjujemo za izmenjavo znotraj zavoda na e-zbornici, kjer so shranjena 
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pedagoška dokumentacija, didaktična gradiva ter knjižnično gradivo. Hkrati z boljšo IKT opremljenostjo 
izboljšujemo tudi sodobne učne pristope pri VI delu ter olajšamo delo spremljanja in beleženja otrokovega 
razvoja v oddelku, hkrati pa omogočamo nemoteno komuniciranje s starši in sodelavci tudi znotraj 
izrednih razmer, ko je bilo oz. je srečevanje večjega števila oseb na nivoju vrtca omejeno.  
 
 

 SPLOŠNI DEL 
 
1. PREDSTAVITEV ZAVODA 
 
Vrtec Galjevica je bil ustanovljen za izvajanje javne službe vzgoje in varstva predšolskih otrok kot 
samostojni vzgojno - izobraževalni zavod na 15. seji Mestne občine Ljubljana, dne 31.03.2008 (Uradni list 
RS št. 39/2008). 
 
Vrtec posluje na petih lokacijah v Ljubljani: 

 enota Galjevica, Galjevica 35, kjer je tudi uprava, 

 enota Jurček, Galjevica 52,  

 enota Orlova, Ob dolenjski železnici 10,  

 lokacija Dolenjska cesta 52,  

 lokacija Pot k ribniku 18. 
V vseh petih hišah vrtca je 26 igralnic, v katerih je 455 otrok (na dan 1. 1. 2021).  
 

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

VRTEC GALJEVICA 
 

 
PISARNA, ODDELEK 

 
KONTAKTI 

 
UPRAVA 
 
Galjevica 35, 
SI-1000 Lj. 

TAJNIŠTVO 
Mojca Nimac 

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

RAVNATELJICA 
Barbara Novinec 

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

RAČUNOVODSTVO 
Stanka Sopotnik 

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

KNJIGOVODSTVO 
Maja Novak 

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

ORGANIZATOR  PZHR 
Maja Berlic 

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

 
Ob dolenjski železnici 
10, 
SI-1000 Lj. 

POMOČNICA RAVNATELJICE 
Vesna Podboj-Panič 

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

SVETOVALNA DELAVKA 
Sergeja Zemljarič/ Tajda 
Lipovšek 

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

VZG. DSP, LOGOPEDINJA 
Jasna Lalić, Marika Ravnik 

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

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

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

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

Lokacija Dolenjska c. Org. vodja: Simona Milost-
Dežman 

M: 051/638-458, E: lokacija.dolenjka@vrtec-galjevica.si 

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

mailto:tajnistvo@vrtec-galjevica.si
mailto:ravnateljica@vrtec-galjevica.si
mailto:racunovodstvo@vrtec-galjevica.si
mailto:knjigovodstvo@vrtec-galjevica.si
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mailto:org.orlova@vrtec-galjevica.si
mailto:lokacija.dolenjka@vrtec-galjevica.si
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Poročilo o delu Vrtca Galjevica za šol.l. 2020-2021 

3. ORGANI ZAVODA 
 
1. V skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom je oblikovan SVET VRTCA kot najvišji organ zavoda v 

naslednji sestavi: 
 

Konstituiranje Sveta zavoda Vrtca Galjevica dne 12.11.2020 (4 letni mandat): 

Enota/lokacija Predstavniki staršev Predstavniki MOL-a Predstavniki delavcev 

Galjevica Ficko Urška  Tivadar Anamari 

Jurček Turnšek Aleš  Viršek Mateja 

Orlova Dugar Gregor  Jakopin Barbara 

Dolenjska cesta   Milost-Dežman Simona 

   Nimac Mojca 

  Juvanc Šinkovec Katarina  

  Kokalj Rok  

  Moscatello Aliana  

 
Predsednik Sveta vrtca: Kokalj Rok, predstavnik Mestne občine Ljubljana. 
Namestnica predsednika Sveta vrtca: Nimac Mojca, predstavnica delavcev vrtca, tajnik VIZ VI. 
 
V obdobju od 01.01.2021 do 31.12.2021 se je Svet zavoda Vrtca Galjevica sestal dvanajstkrat, od tega 
sedemkrat preko dopisne seje in enkrat preko videokonferenčne seje. Svet vrtca je na svojih sejah 
obravnaval: 

- poročila o inventuri za leto 2020, 
- letno poročilo Vrtca Galjevica z bilanco stanja za leto 2020, 
- postopek imenovanja ravnatelja, 
- uvrstitev ravnateljice v plačni razred, 
- imenovanje predstavnika staršev in njegovega namestnika za člana Komisije za sprejem otrok, 
- povečan obseg ravnateljice v letu 2021, 
- finančni in kadrovski načrt za leto 2021 ter njune spremembe, 
- program dela za leto 2021, 
- poročilo o samoevalvaciji za šolsko leto 2020/2021, 
- oceno uspešnosti ravnateljice, 
- poročilo Komisije za sprejem otrok v vrtec, 
- pregled realizacije programov za šolsko leto 2020/2021, 
- potrditev Publikacije vrtca za 2021/22, 
- letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022, 
- imenovanje članov upravnega odbora Sklada vrtca, 
- sklep o ustanovitvi Šolskega sklada Vrtca Galjevica. 

 
2. Za organizirano uresničevanje interesa staršev smo oblikovali SVET STARŠEV zavoda, ki je sestavljen 

tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem 
sestanku. Svet staršev se sestaja skupno, po potrebi, glede na problematiko pa lahko tudi ločeno po 
enotah.  
 
Sestava Sveta Staršev:  
 
Šolsko leto 2020/2021 – 21.9.2020 potrditev novih članov 

Enota Oddelek Starost  
Otrok 

Predstavnik staršev 

Galjevica Pikapolonice I.   1-2 Korbar Ingrid 

 Mucki I.   1-2 Obradović Nina 

Metulji I.   2-3 Špacapan Katarina 

Polži I.   2-3 Ficko Urška 

Srne II.  3-4 Knežević Snježana 

Petelini II.  4-5 Korenčič Tjaša 
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Medvedi II.  4-5 Maher Katarina 

Zmaji II.  4-5 Grnjak Aleš 

Kužki II.  5-6 Molnar Perger Manuela 

Ježi II.  5-6 Bizilj Sara 

Jurček Lisičke I.   1-2 Prolić Sonja 

 Veverice I.   1-2 Štibernik Bori 

Sovice I.   2-3 Turnšek Aleš 

Orlova Gosenice I.   1-2    Razić Elizabeta 

 Čebelice I.   2-3 Strmšnik Domen 

Mravljice I.   2-3 Orel Špela 

Miške K.  2-4 Furlan Tina 

Zajčki II.  3-4 Bogdan Kristina 

Krtki II.  3-4 Dugar Gregor 

Kresničke II.  4-5 Videnič Anže 

Murenčki II.  5-6 Plut Neja 

Dolenjka Sončki K.  2-4 Keršič Kužnik Nina 

 Zvezdice II.  5-6 Sušec Martina 

Ribnik Žabice I.   2-3 Zver Gasparič Lena 

 Ribice II.  3-5 Gradin Gal 

Račke II.  5-6 Šuštaršič Tina 

Predsednica Sveta staršev: Ficko Urška.    
Namestnica: Kristina Bogdan. 

 
Šolsko leto 2021/2022 – 27.9.2021 potrditev novih članov 

Enota Oddelek Starost  
otrok 

Predstavnica staršev 

Galjevica Pikapolonice I.   1-2 Andrijana Anđelić 

 Mucki I.   1-2 Sladjan Jovič 

Polži I.   2-3 Irena Snoj 

Metulji I.   2-3 Ingrid Korbar 

Srne II.  3-4 Tina Krenker Libnik 

Petelini II.  3-4 Urška Ficko 

Kužki II.  4-5 Snježana Knežević 

Medvedi II.  5-6 Tjaša Korenčič 

Ježi II.  5-6 Katarina Maher 

Zmaji II.  5-6 Aleš Grmek 

Jurček Lisičke I.   1-2 Maja Vovnik Dolhar 

 Veverice I.   2-3 Sonja Prolič 

Sovice I.   2-3 Bori Štibernik 

Orlova Gosenice I.   1-2    Nina Klemen 

 Čebelice I.   2-3 Dijana Piljagič 

Mravljice II.  3-4 Špela Orel 

Krtki II.  3-4 Katja Knez 

Miške II.  3-4 Aleš Turnšek 

Zajčki II.  3-4 Kristina Bogdan 

Murenčki II.  4-5 Katja Kuščer 

Kresničke II.  5-6 Anže Videnič 

Dolenjka Sončki I.   2-3 Kaliopi Petrovska Hromc 

 Zvezdice II.  4-5 Nina Keršić Kužnik 

Ribnik Žabice I.   1-2 Tina Besal 

 Ribice K.  2-4 Lena Gašparič Zver 

Račke II.  4-6 Gal Gradin 

Predsednica Sveta staršev: Urška Ficko.  
Namestnica: Kristina Bogdan. 
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V obdobju od 01.01.2021 do 31.12.2021 se je Svet staršev Vrtca Galjevica sestal štirikrat. Na svojih 
sejah je spremljal uresničevanje programov in drugih pedagoških nalog v vseh petih hišah vrtca. Člani 
Sveta staršev so dejavno poročali o dogajanjih v posameznih oddelkih vrtca. Med drugim so bili 
seznanjeni z naslednjimi nalogami in gradivi: 
- obravnava poročila o samoevalvaciji za šolsko leto 2020/21, 
- priprave na poletno delo, 
- poročanje staršev o programih posameznih oddelkov in skupno reševanje problemov, 
- obravnava Poročila o delu za šolsko leto 2020/2021, 
- obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022, 
- obravnava Letnega poročila Vrtca Galjevica z bilanco stanja za leto 2020, 
- seznanitev s planom investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2021, 
- evalvacija izvedbe dodatnih dejavnosti zunanjih izvajalcev, 
- vpis otrok v Vrtec Galjevica za šolsko leto 2021/22, 
- načrtovano oblikovanje oddelkov za šolsko leto 2021/22, 
- poročilo o poslovanju Sklada vrtca in Fundacije Vila Galja za leto 2020, 
- glasovanje in podaja mnenja o izbiri kandidatke za ravnateljico Vrtca Galjevica, 
- imenovanje nadomestnega predstavnika staršev (enota Jurček) v Sklad vrtca. 

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

 vzgojiteljski zbor Vrtca Galjevica, 

 strokovni aktivi strokovnih delavcev, 

 strokovne skupine/timi za posamezna področja dela. 
 

Vzgojiteljski zbor se je v letu 2021 sestal enajstkrat, od tega šestkrat videokonferenčno (ZOOM) in 
petkrat v živo - oddelčno. 
Pomembnejše teme, ki jih je obravnaval poleg mesečnega načrtovanja in evalviranja vzgojno-
izobraževalnega dela so: 
- letno poročilo 2020, 
- mesečna obravnava načrtovanega dela in analiza z evalvacijo realizacije le-tega, 
- izobraževanja v letu 2021, 
- delo v času zaprtja vrtca zaradi epidemije Covid-19, 
- priprava in organizacija VI dela in dogodkov ter obravnava protokolov dela v času Covid-19, 
- analiza programov in nalog ob zaključku šolskega leta 2020/2021, 
- priprave na poletno delo in organizacija poletnih senzornih dejavnosti »Bosih nog skozi pravljični 

svet naokrog«, 
- načrtovanje programov in letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022, idr. 

 
Strokovni aktiv strokovnih delavcev je po strukturi oblikovan glede na lokacijo vrtca. Tako imamo: 
- aktiv strokovnih delavcev v oddelkih 1. starostnega obdobja (vodja: Monika Weingerl, vzgojiteljica iz 

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

enote Galjevica). 
Strokovni aktivi se sestajajo mesečno, izvedli smo 2 izobraževanja z zunanjim strokovnjakom, sicer pa 
obravnava strokovne teme, ki so vezane na vsebinsko načrtovanje in analizo ter evalvacijo oddelčnega 
dela, spremljanje otrokovega razvoja, soočanje z agresivnostjo otrok, izboljševanje vzgojno-
izobraževalnih pristopov, proces samoevalvacije, področje pedokinetike, preprečevanje izgorevanja na 
delovnem mestu, projektno delo, idr. 
 
Poleg strokovnih aktivov imamo še več internih delovnih in študijskih skupin,  ki obravnavajo posamezno 
strokovno tematiko, projektno delo, kot npr. aktiv OPP (otrok s posebnimi potrebami), projektne 
skupine, skupina za prehrano, skupina za kakovost in razvoj vrtca, skupina za mednarodno povezovanje, 
skupina za ravoj IKT, idr., več v  LDN 2020-21, str. 12-14, 53 in v LDN 2021-22, str. 12-15, 53. 
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POSEBNI DEL 
 

1. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 
 

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

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

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

4) V vseh petih kolektivih ohranjati pripadnost in lojalnost zavodu ter delovno povezati vse zaposlene. 
5) Z visoko kakovostnim programom dela ter obogatitvenimi dejavnostmi, ki bodo dostopne vsem 

otrokom, zagotavljati optimalen celosten razvoj otrok znotraj predšolske vzgoje in izobraževanja ter 
prisluhniti potrebam družine, okolja. 

6) Zmanjšati število otrok, ki čakajo na naš vrtec oz. zvišati delež vključenosti otrok I. starostnega 
obdobja - prizadevati si za povečanje kapacitet vrtca. 

 

2. LETNI CILJI NA NIVOJU ZAVODA  
 
Poleg kurikularnih usmeritev in ciljev, smo si postavili naslednje cilje:  
 Ohranjanje in spodbujanje aktivnega vključevanja otrok v načrtovanje in izvajanje dejavnosti ter 

vsakodnevno gibanje in bivanje z dejavnostmi na prostem (Mali sonček, Mreža gozdnih vrtcev 
Slovenije, vodene športno-gibalne urice, Mali pohodnik, NTC učenje, Pasavček, Trajnostna mobilnost 
v vrtcih, medgeneracijska druženja, idr.) . 

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

 Nadgrajevanje komunikacijskih sposobnosti in razvijanje socialnih veščin pri odraslih in otrocih, 
spodbujanje vsakodnevne komunikacije in sprotne pretočnosti informacij med vrtcem in starši (e-
oglasna deska oddelka z vsebinskimi načrti dela preko e-pošte oddelka/ napovednik in utrinki). 

 Učiti se skrbeti za ohranitev lastnega zdravja ter okolja (področje ekologije – Eko vrtec nadaljevalna 
naloga, Unesco vrtec, Zdravje v vrtcu, Gozdni oddelki/ Gozdni program - Mreža gozdnih vrtcev 
Slovenije, Varno s soncem, API vrtec, Čebelica moja prijateljica, Turizem in vrtec, Zeleni nahrbtnik, 
idr.). 

 Poglobljeno spremljati izvedbeni kurikulum, izbrani področji: umetnost (likovna in glasba) in jezik 
ter čustveno-socialni razvoj otroka s spodbujanjem dejavnosti in aktivnosti na prostem - razvijanje 
socialnih veščin, komunikacijskih veščin, čustvena inteligenca (Škratek prijateljček, Neon, Ciciuhec, 
otroška pevska zbora in pevski zbor Galja, integracija angleškega jezika v oddelke 3-6, mali 
gledališčniki, mali šahisti, mali pohodniki, 6 projektov Erasmus+, Say hello to the world, idr.) . 

 Razvijati projektno-raziskovalno obliko dela v sodelovalnem, partnerskem odnosu z zunanjimi 
institucijami (Cmepius, E-twinning, ZRSŠ, CŠOD, idr.). 

 Ozaveščanje in motiviranje otrok in odraslih za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki, 
vrednotah in znanju (EIV, Korak k sončku, Pasavček, Unesco, Unicef). 
 

Letni cilji na nivoju zavoda: 
 Sistematično pristopati k načrtovanju in izvedbi vsakodnevnega gibanja in bivanja ob izvajanju 

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 umetnosti (poudarek na likovni 
umetnosti in glasbi) ter jezika ob razvijanju jezikovnih kompetenc ter ustvarjalnosti pri otrocih in 
odraslih (sporazumevanje, pripovedovanje, socialne interakcije) ter razvijati NTC sistem učenja. 
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 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 in ohranjanja naravne dediščine; 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 VIZ (ločevanje odpadkov, zbiralne in čistilne akcije, 
varčevanje z vodo in papirjem – krožno gospodarstvo), zavedanje in razvijanje ustreznega odnosa 
do sebe, drugih in narave. 

 Omogočati strokovni razvoj zaposlenih in spodbujati doseganje visoke kakovosti načrtovanja,  
izvajanja in evalviranja VI dela v korelaciji s projektnim delom ter motivirati zaposlene za 
vseživljenjsko učenje (neformalne oblike izobraževanja s področja dela z OPP – nadarjeni otroci, 
komuniciranja, retorike, NTC sistema učenja, gozdne pedagogike, likovne umetnosti, glasbe, tujega 
jezika 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 (nadaljevalna naloga). 

 Programsko spodbujanje medkulturni vsebin ter razvijanje državljanske ter kulturne identitete s 
povezovanje in sodelovanje z in partnerskimi organizacijami doma (tudi z OŠ Oskarja Kovačiča) in v 
tujini: 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). 
 

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

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

 
Merila, ki se nanašajo na proces: 

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

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

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

 
Pri organizaciji dela smo upoštevali potrebe otrok in potrebe družine. Izpeljali smo anketo o poslovnem 
času vrtca in ga uskladili s potrebami staršev. O spremembah se odločamo na podlagi njihovih stališč in 
izraženih mnenj (poslovni čas, vsebina in organizacija dodatnih programov, vpeljava sprememb v izvajanje 
programa, načini plačevanja nadstandardnih storitev, itd.). V letu 2021 je v prvih petih mesecih na poslovni 
čas vplival tudi zunanji dejavnik – epidemija Covid-19, kar smo opisali že v uvodnem delu. Pretok informacij 
tako na nivoju oddelka, kot vrtca oziroma zavoda, je pravočasen, transparenten in kontinuiran. 
Vzgojiteljeva vloga posredovalca informacij o razvoju otrok je prerasla v svetovalno vlogo. Strokovno 
podporo strokovnim delavkam pri njihovem profesionalnem razvoju nudijo vodstveni delavci, svetovalna 
delavka, vzgojiteljici za DSP, organizatorka prehrane in ZHR, pri nekaterih programih tudi zunanji 
strokovnjaki. 
 

OCENA URESNIČEVANJA LETNIH CILJEV 
 
Cilje letnega načrta za šolski leti 2020/21 in 2021/22 smo poleg skrbno načrtovanega vzgojno-
izobraževalnega dela, ki je vezano na prednostne cilje v akcijskem načrtu izboljšav dela zavoda in 
posameznih oddelkov, kjer so ti cilji usklajeni z razvojno stopnjo otrok, vsebinsko uresničevali tudi v okviru 
projektov Eko vrtec, kot način življenja, Etika in vrednote v VIZ, Unesco, Zdravje v vrtcu, Erasmus+, NTC 
sistem učenja, Pasavček, Mali sonček, Varno s soncem, Turizem in vrtec, Čebelica moja prijateljica, Korak k 
sončku, Ciciuhec, Škratek prijateljčke, Zeleni nahrbtnik, v katere so bile vključene vse enote/ lokacije vrtca.  
V marcu 2021 smo se z analizo vprašalnikov samoevalvacije z naslovom »Sodelovanje in zadovoljstvo v 
Vrtcu Galjevica s spodbujanjem samostojnosti otrok, vrednot in etičnih standardov v vrtcu«, lotili posredne 
ravni kakovosti  predšolske vzgoje v našem vrtcu, in sicer smo ugotavljali kakovost na dveh področjih 
posredne ravni, t. j.: 
- sodelovanje med zaposlenimi v vrtcu in  
- sodelovanje med vrtcem in družino. 
V samoevalvacijo so bili vključeni tako strokovni delavci vrtca, kot tudi uporabniki naše storitve – starši (v 
nadaljevanju: starši). Tematika samoevalvacije oz. anketiranja staršev in tudi zaposlenih je nadaljevanje 
prednostnega področja izboljšav; letos smo se dotaknili področja sodelovanja in zadovoljstva v Vrtcu 
Galjevica s spodbujanjem samostojnosti otrok, vrednot in etičnih standardov v vrtcu.  Anketiranje staršev je 
v spletni obliki anketnih vprašalnikih marca 2021  zajelo več področij in sicer materialne pogoje dela, 
življenje v vrtcu, komunikacijo in pretočnost informacij, sodelovanje z drugimi zaposlenimi v vrtcu, 
spoštovanje vrednot in spodbujanje etičnih standardov v našem vrtcu, ocena splošnega zadovoljstva 
staršev z vrtcem ter predloge staršev po izboljšavah in sporočila staršev vodstvu vrtca. Strokovni delavci in 
tehnično-administrativni delavci pa so v anketnih vprašalnikih v istem obdobju odgovarjali na vprašanja o 
njihovih socialnih stikih in sodelovanju z drugimi zaposlenimi v vrtcu, sodelovanju s starši in o njihovih 
socialnih interakcijah z otroki, zadovoljstvom z materialnimi pogoji dela, vodenjem zavoda, klimo in 
varnostjo v vrtcu. V samoevalvacijskem procesu so sodelovali člani razvojnega tima za kakovost. Poročilo 
Samoevalvacije 2020-21: Sodelovanje in zadovoljstvo v Vrtcu Galjevica s spodbujanjem samostojnosti otrok, 
vrednot in etičnih standardov in varnost v vrtcu(v nadaljevanju: Poročilo) je ravnateljica vrtca Barbara 
Novinec v mesecu maju 2021 predstavila strokovnim delavcem, članom Sveta staršev in članom Sveta 
zavoda. Starši so z vrtcem celostno zelo zadovoljni, povečal se je delež zelo zadovoljnih staršev.  
 
V letnem poročilu povzemamo tudi zaključke analize Samoevalvacije 2021 s priporočili ter ukrepi 
izboljšav v prihodnje. Navajamo aktivnosti in ukrepe, ki so bili uvedeni na podlagi priporočil staršev v 
anketiranju in sicer: 

 Poslovni čas vrtca: skladno s priporočili NIJZ in okrožnicami MIZŠ je med ukrepi za preprečevanje 
širjenja okužb Covid-19 med epidemijo obvezno delovanje vrtcev v okviru t.i. mehurčkov, ki ne 
predvidevajo dnevnega združevanja in mešanja oddelkov. Prav zato smo v vrtcu organizirali 
delovanje samostojnih oddelkov znotraj prvotno 9 ur in nato na podlagi potreb staršev 9,5 ur 
dnevno, kar nam še dopušča organizacijo sočasnega dela dveh SD v oddelku ob siceršnjem krajšem 
podaljševanju dela vzgojitelju v oddelku. 11- urnega siceršnjega delovanja brez jutranjega in 
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popoldanskega združevanja ni mogoče organizirati, oddelki pa so delovali samostojno na podlagi 
predhodne preverbe potreb staršev in imeli samostojne urnike odprtosti. Vsekakor razumemo 
različne potrebe in stiske staršev, ki smo jim tudi individualno prisluhnili. Po ponovni odprtosti 
vrtcev z 12.04.2021, vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu izvajamo v vseh 26 oddelkih, v obliki 
»mehurčkov« z 2 SD, starši so obvestilo prejeli 08. 4. 2021. Oddelki v obdobju epidemije tako 
samostojno delujejo 9,25 ur dnevno, kar pomeni da otroci v tem času ne prehajajo med oddelki 
(pred epidemijo je bilo samostojno delovanja oddelka 8 ur dnevno). Vsaka skupina otrok s SD je 
zaključena, zaprta celota, ki deluje znotraj 9,25 urnega poslovnega časa oddelka (znotraj siceršnjega 
poslovnega časa hiše vrtca: Enote GALJEVICA, ORLOVA, JURČEK ter Lokacija Pot k ribniku: 7.00-
16.15 ure; lokacija Dolenjska c. 6.45-16.00 ure). Zaradi potreb družin in novih priporočil NIJZ sedaj 
omogočamo tudi jutranje in popoldansko varstvo otrok v zbirni sobi posamezne hiše vrtca (v prilogi) 
in sicer do ene ure zjutraj in 45 minut popoldan, kar omogoča zagotavljanje siceršnjega 11 urnega 
poslovnega časa vrtca. Strokovni delavci v jutranjem in popoldanskem varstvu otrok v zbirni sobi, 
skladno z navodili NIJZ, nosijo obrazno masko. Hkrati se trudimo, da otroci v popoldanskem delu 
varstva, ta čas preživljajo na prostem, v kolikor vreme to dopušča.  

 Protokol za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni je v vrtcu jasno napisan in usklajen s 
smernicami NIJZ za vključitev otroka v vrtec po preboleli nalezljivi bolezni ali okužbi. Strokovni 
delavci vrtca imajo dolžnost, da otroka, ki ima povišano telesno temperaturo, bruhanje ali drisko, 
vnete oči, ne sprejmejo v skupino otrok oz. takoj po pojavu bolezenskih znakov pokličejo starše in 
otroka pošljejo v domače varstvo. Zelen izcedek iz nosu ali občasno kašljanje, ki se pri otroku pojavi 
samostojno, ni na seznamu bolezenskih znakov, ki bi predvidevali zavrnitev sprejema otroka v vrtec, 
vendar mora te znake spremljati tudi kateri izmed zgoraj naštetih bolezenskih simptomov. Za oceno 
zdravstvenega stanja otroka je pristojen otrokov izbrani pediater, strokovni delavci vrtca sledimo 
strokovnim navodilom in počutju otroka, na katerega, ob opaznih spremembah, takoj odreagiramo. 
Sistem obveščanja staršev o pojavu bolezni v posamezni skupini je že dobro utečen in vsem staršem 
omogoča, da so o bolezenskih primerih, ki se pojavljajo v skupini njihovih otrok tekoče obveščeni. 
Postavljanje diagnoz o zdravstvenem stanju otrok, s strani drugih staršev v skupini, je nedopustno. 
Vsekakor pa so starši odgovorni, da v vrtec pripeljejo samo zdravega otroka. 

 Varnost otrok je primarna naloga vrtca in SD si ne glede na letni čas prizadevajo, da otrokom 
omogočijo varno igro tako na prostem kot tudi v prostorih vrtca. Ob pregledu poškodb otrok v 
preteklih letih, v vrtcu ne beležimo povečanega pojava poškodb v poletnem času, le te se, v 
manjšem obsegu dogajajo preko celega leta. Naša igrala so redno, 4 x letno pregledana, v mesecu 
juniju pregled igral opravi tudi zunanji pooblaščeni strokovnjak, ki poda predloge za morebitna 
vzdrževanja, ki jih opravimo pred začetkom poletnega časa. SD, ki prevzamejo oddelek z otroki, ki 
sicer niso v njihovem matičnem oddelku, otroke najmanj navidezno poznajo, pred prevzemom 
skupine pa se o njih, pri strokovnemu delavcu oddelka, tudi podrobneje pozanimajo. Vsekakor se 
bomo trudili tudi v bodoče, da bomo večino morebitnih nezgod lahko preprečili, vendar 
pričakujemo, da bo mamica, ki navaja, da jo je nezgod svojega otroka v poletnem času strah, o tem 
govorila tudi s SD svojega oddelka. 

 Področje zdravstveno-higienskega režima v vrtcu je še posebej skrbno načrtovano in spremljano, in 
sicer je odločitev Sveta staršev in Sveta zavoda, da se obvešča o pojavu nalezljivih bolezni in 
bolezenskih pojavih samo starše iz oddelka (oglasna deska na dan obvestila starša o pojavi 
nalezljive bolezni v vrtec – na obvestilu je označen datum seznanitve vrtca in z e-pošto), kjer je do 
obolelosti otrok prišlo. Protokol ob pojavu nalezljive bolezni je takšen, da ob ugotovitvi bolezenskih 
znakov pri otroku takoj pokličemo starše, ki otroka v najkrajšem možnem času odpeljejo iz vrtca. Do 
prihoda staršev otroka umaknemo v kotiček in ga poležemo na ležalnik, kjer mu je omogočen 
počitek. Glede na vrsto nalezljive bolezni izvedemo ustrezne ukrepe, s katerimi preprečujemo 
širjenje mikroorganizmov na druge otroke. Po izpraznitvi igralnice le to pripravimo za sprejem 
zdravih otrok (temeljito očistimo in dezinficiramo, preoblečemo vse ležalnike, dezinficiramo igrače) 
zato ni potrebe, da zdravih otrok iz te igralnice ne bi združevali z otroki iz sosednjih oddelkov. Ob 
tem predpostavljamo, da starši v vrtec pripeljejo izključno zdrave otroke, kar je odgovornost 
staršev. V začetku leta je bila izdana zgibanka za starše z navodili o preprečevanju širjenja nalezljivih 
bolezni; ta je skupaj s priporočili kdaj se otroka lahko pripelje v vrtec na voljo tudi na naših spletni 
strani v Kotičku za starše-prehrana in zdravje-obvestila. Obveščanje staršev o zdravstvenem stanju 
otroka je vsakodnevna naloga SD oddelka, starši, ki si želijo biti obveščeni o vseh pojavih bolezni v 
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vrtcu, pa morajo to sporočiti vodji PZHR ge. Maji Berlic: prehrana.zhr@vrtec-galjevica.si. V času po 
epidemiji upoštevamo še dodatna poostrena priporočila NIJZ, tako se oblikovani oddelkih ne 
združujejo tekom 9,25 ur dnevno, združujemo pa otroke po traktu v jutranjem in pozno 
popoldanskem terminu in vodimo evidenco otrok, ki so bivali v združenih oddelkih. Prav tako v 
vrtcu še vedno ne uporabljamo plišastih igrač, igrače še bolj pogosto razkužujemo in skrbimo za 
higieno rok. Še bolj smo pozorni na pogostejše prezračevanje vseh prostorov, kjer absolutno 
pazimo na to, da otroci niso na prepihu, s čimer bomo nadaljevali tudi v bodoče. 

 Pretočnost informacij med strokovnim delavcem in staršem je pogosto odgovornost tudi samih 
staršev. V oddelkih 1. starostnega obdobja (do 3. leta) smo že pred tremi leti uvedli evidenco 
vsakodnevnega beleženja otrokovega počutja v vrtcu (prehrana, nega, počitek), ki je na podlagi 
soglasij staršev obešena in na vpogled staršem v oddelku otroka. Mesto evidence je vedno na 
notranji strani vrat oddelka oz. na notranji strani vhoda v oddelek, kar zagotavlja določeno 
varovanje podatkov in hiter pregled starša o dnevnem počutju otroka ob prevzemu. V 5 od 11 
oddelkov so se starši na RS odločili, da tovrstnega spremljanja v letošnjem letu ne potrebujejo. V 
zbirnih sobah so popoldan dežurni strokovni delavci seznanjeni samo o posebnostih otroka in 
njegovega počutja tekom dneva, ker se združujejo v oddelku otroci iz več skupin. V vrtcu si tako SD 
kot tudi vodstvo želimo, da bi bilo sodelovanje s starši in pretočnost informacij dobra, zato tudi 
izboljšujemo poti komuniciranja, starše pa naprošamo za odzivnost. Govorilne oz. pogovorne ure so 
organizirane mesečno, izvajali smo jih tudi med epidemijo in priprtostjo vrtca (preko ZOOMa oz. 
telefona), možne pa so tudi bolj pogosto, če starši za to zaprosijo SD v oddelku in se dogovorijo za 
termin, vendar ne v času neposrednega dela z otroki v oddelku. Starši ste na roditeljske sestanke 
povabljeni preko e-pošte in obvestila na oglasni deski, s termini za govorilne ure ste bili seznanjeni 
preko oglasnih desk oddelkov in povabili po e-pošti. Tudi v letošnjem šolskim leto ste prejemali 
povabilo na govorilne ure (termini so dogovorjeni na 1. roditeljskih sestankih) po e-pošti in se s SD 
dogovorili glede vaše udeležbe, na govorilne ure se zato lahko prijavite tudi telefonu oz. z 
odgovorom na oddelčno e-pošto. V kolikor te možnosti niste imeli, se o tem dogovorite s SD 
oddelka, saj sistem delovanja in organizacije VI dela v vrtcu to omogoča. 

 Vsebina dela v oddelkih je načrtovana z mesečnim načrtom dela ter vsebinskim tedenskim načrtom, 
ki je staršem na vpogled na oglasni deski oddelka. Med epidemijo je bila oglasna deska oddelka tudi 
spletna oglasna deska, zato so vsi starši prejemati tedenske in mesečne načrte dela v oddelku tudi 
preko e-pošte oddelkov, saj so vsa obvestila na oglasni deski oddelka, posredovana tudi preko 
oddelčne e-pošte vsem. O vseh posebnih dogodkih, na katere morate biti starši še posebej pozorni 
(npr. odhod v gozd, na tabor, v mesto idr.) so starši vedno, poleg siceršnjih obvestil na oglasni deski, 
obveščeni še preko e-pošte. Program dela je predstavljen vsem staršem na 1. roditeljskem 
sestanku, SD pa so avtonomni pri vsebinskem oblikovanju posameznih dejavnosti, ki morajo biti 
usklajene s prednostnimi cilji po posameznih kurikularnih področjih. Poleg usmerjenih dejavnosti, ki 
praviloma potekajo v akcijsko-raziskovalnem duhu (razvojno smo v zadnjih dveh letih naravnani 
poleg vseh kurikularnih področij, kjer je prednostno obravnavano področje jezika, glasbene in 
likovne umetnosti, razširjeno še na NTC učenje, robotiko, gozdno pedagogiko in sistematično 
načrtovanje in izvajanje vsakodnevnih dejavnosti z gibanjem na prostem. Program dela v vrtcu je 
zasnovan tako, da ga razvojno lahko spremljajo vsi otroci v oddelku, starši pa se s SD na pogovornih 
urah dogovarjajo o potrebnih dodatnih spodbudah otroku tudi doma. Pri vseh otrocih SD namreč 
sistemsko opazujejo in beležijo njihov razvoj na vseh razvojnih področjih. SD v vseh oddelkih vodijo 
Mapo utrinka oddelka, mesečno se objavijo na spletni strani vrtca tudi mesečni utrinki dogodkov v 
oddelku otroka, do katerih lahko dostopate vsi starši oddelka na zaprtem delu spletne strani vrtca s 
kodo in uporabniškim imenom. 

 Fotografiranje otrok v oddelkih je skladno s Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov in z 
soglasjem staršev in obvestilom, ki so ga starši prejeli v začetku šolskega leta, urejeno na način, da 
starši med letom lahko spremljajo in odjemajo fotografije in video posnetke preko Foto postaje 
oddelka, hkrati pa smo omogočili spremljanje foto utrinkov oddelka v Mapi oddelka (pred 
oddelkom v predalniku oglasne deske – to je bilo v času epidemije otežkočeno) ter preko zaprtih e-
obvestil na spletni strani vrtca, ki so identične zbranim obvestilom v Mapi oddelka. Ker vrtec sam ne 
more zagotavljati varne sistemske hrambe in odjema tako velikih količin fotografij, je za to 
pooblastil zunanjega izvajalca, ki omogoča vrtcu brezplačno varno hrambo fotografij po posameznih 
oddelkih (vsak SD lahko dostopa samo do predala svoje skupine) na zunanjem strežniku, kjer je 
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nadzorovan tudi dostop do strežniškega prostora in vpogled ter odjem. V začetku junija bodo 
starši prejeli tudi povezavo do zbranih in urejenih fotografij otrok v oddelku, ki jih bodo lahko 
naročili v obliki spominske foto knjige oddelka oz. si oblikovali lastno spominsko knjigo. Odjem 
fotografij ali kopiranje teksta iz spletne strani vrtca ni omogočeno, za to smo se odločili z namenom 
zaščite podatkov, ki so namenjeni širši javnosti in tega ne bomo odpirali tudi v bodoče. V maju 
mesecu smo na spletni strani vrtca objavili tudi virtualni 3 D ogled vseh 5 hiš vrtca s 
predstavitvenimi videi o vzgojno-izobraževalnem delu v vrtcu.. 

 Število otrok v oddelku je zakonsko določeno, v našem vrtcu zaradi polne zasedenosti in velikega 
števila odklonjenih otrok, ki čakajo na naš vrtec, upoštevamo po določilu MOL fleksibilni normativ. 
Večina oddelkov je homogenih, kar pomeni, da je v oddelkih 14, 19 oz. 24 otrok, glede na starostno 
skupino otrok. Če imamo priporočilo za prednostni sprejem otrok s strani CSD ali ZD, lahko ravnatelj 
glede na število oddelkov (26) sprejme 2 otroka na vrtec čez normativ in o tem obvesti starše 
oddelka. V šol. l. 2020/21 smo imeli tudi 2 kombinirana oddelka, v katera je lahko vključenih do 19 
otrok prvega in drugega starostnega obdobja (enota Orlova in lokacija Dolenjska c. – zmanjšan 
prostorski normativ), ker smo le-tako lahko zagotovili dovolj prostora tudi za sprejem mlajših otrok 
v vrtec. Manjše število vključenih otrok v oddelke imamo samo na lokacijah, kjer imamo prostorske 
normative manjše (manjše igralnice). Manjše število otrok (do 3 otroke manj) imamo v oddelkih, 
kjer so skladno z odločbo o usmerjanju, vključeni v oddelek tudi otroci s posebnimi potrebami. Prav 
tako je oprema v vseh igralnicah naših 5 hiš vrtca sodobna in omogoča varno delo SD pri higieni 
otrok (vsi mlajši oddelki imajo previjalno mizo in dostop do sanitarij), ki ga nadzirajo SD. V letu 2023 
se načrtuje izgradnja nove enote vrtca v neposredni bližini enote Galjevica, hkrati pa bomo povečali 
tudi zunanje igrišče enote Galjevica ter prenovili del igral. 

 Veseli smo povratne informacije, da se vse manj otrok pritožuje, da mora popoldan spati; 
izboljševanje tega področja je bila tudi prednostna tema v 2. starostnem obdobju. S programom 
popoldanskega počitka »Igraj se z mano«, kjer imajo vsi otroci po kosilu možnost 30-minutnega 
počitka na ležalnikih, otroci, ki po 30 minutah ne zaspijo pa se lahko odzovejo povabilu na 
usmerjeno zaposlitev, ki je organizirana za vse oddelke 3-6 in jih vodi SD iz enote ali pa ostanejo in 
se igrajo v oddelku trenutno zaradi preventivnih ukrepov znotraj epidemije oz. dnevnega mešanja 
otrok med oddelki še ne moremo izvajati. V starejših oddelkih 5-6 letnih otrok otroci pogosto ne 
hodijo več počivat na ležalnike, temveč imajo organizirano umirjeno dejavnost v oddelku, vendar pa 
omogočamo počitek vsem otrokom skladno z zmožnostmi oddelka. Pri posameznih primerih otrok 
nastopi problem, ker otrok potrebuje počitek in v vrtcu zaspi, starši pa ne želijo, da bi otrok v vrtcu 
zaspal, ker imajo nato zvečer težave in se otrok ne umiri dolgo v večer. V vrtcu spoštujemo in bomo 
spoštovali individualne potrebe otroka, otroci se po kosilu umirijo in počivajo, ni pa jim potrebno 
zaspati, ampak se lahko umirjeno igrajo, rišejo, sestavljajo, listajo knjige, idr. V oddelkih od 1 do 2 
leti starih otrok, so načeloma otroci različnega starostnega razpona. Tako so lahko v tej starostni 
skupini otroci stari med 17 in 11 mesecev ( v primeru, da se v vrtec vključujejo po zaključku 
porodniške dopusta mame in so se rodili na predvideni termin poroda). Tako kot se otroci 
razlikujejo v mesecih starosti se seveda razlikujejo tudi po bioritmu, potrebah po počitku in 
kakovosti spanca ponoči ter tudi čez dan. Pobuda enega od staršev je bila, da bi v obdobju 1-2 
letnih oddelkov organizirali počitek 2 x dnevno. Naše strokovne delavke v teh starostnih oddelkih se 
odzivajo na individualne potrebe po spanju otrok, tako v primeru, če jih starši na to opozorijo (npr. 
da je otrok slabše spal ponoči) ali glede na prihod otrok v vrtec (npr. da pride otrok v vrtec ob 6.30 
uri in opazijo, da je zaspan ob prihodu ali tekom dopoldneva, mu omogočijo počitek v kotičku za 
umik) ali kadar opazijo znake utrujenosti pri otroku (npr. zadremajo v vozičku med sprehodom). 
Hkrati v teh starostnih oddelkih zagotavljamo ritem prehranjevanja, ki je prijaznejši, po naših 
dolgoletnih izkušnjah, tej starostni skupini otrok. To je, da se tem otrokom v septembru ponudi 
malica med 10. 15 in 10.30, tj. v času, ko strokovni delavci opazijo, da otroci kažejo znake 
utrujenosti. Kosilo pa se jim ponudi po počitku oz. spanju. Z zapisanim ritmom prehranjevanja, 
ohranjamo ritem, ki ga je otrok imel v domačem okolju pred vstopom v vrtec in se trudimo 
upoštevati tako individualne potrebe po počitku otroka, kakor tudi potrebe večine vključenih otrok. 

 Organizacija prehrane in načrtovanje jedilnikov poteka v vrtcu usklajeno s Smernicami zdravega 
prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in skupino za prehrano, v kateri so predstavniki 
staršev, SD, vodja kuhinje in vodja prehrane ter zdravstveno-higienskega režima. Jedilniki so 
zasnovani pestro, dnevno vključujemo sveže sadje, zelenjavo, mlečne izdelke, polnovredne žitne 
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izdelke, večkrat tedensko vključujemo tudi ekološko pridelana živila. Na sestankih skupine za 
prehrano se obravnavajo vsa opažanja o kvaliteti pripravljenih obrokov. SD oddelkov ocenjujejo in 
spremljajo jedilnike in ješčost otrok, ki jih nato obravnava skupina za prehrano, vezano na 
sprejemanje posameznih jedi s strani otrok, o sestavi jedilnikov ter oblikujejo smernice za nadaljnje 
načrtovanje jedilnikov. V centralni kuhinji na Orlovi dnevno pripravljajo sveže obroke hrane, 
pripravljene iz osnovnih živil, brez uporabe umetnih barvil, ojačevalcev okusa, predpakiranih 
polpripravljenih izdelkov. V kuhinji se pripravijo vsi namazi, ki jih otrokom ponudimo za zajtrk, 
domači jogurti, skute z dodano sadno kašo, vsa peciva, ki jih otrokom 1x tedensko ponudimo ob 
kosilu, žemlje za popoldansko malico idr. Jedilniki so tako skrbno načrtovani in usklajeni z dogovori, 
ki se jih sprejme na sestankih skupine za prehrano, objavljeni so na oglasnih deskah ob vhodih v 
vrtec ter na spletni strani. V času bivanja v vrtcu zagotavljamo, da otroci niso lačni, skrbimo za 
zaužitje primerne količine hrane in vode oz. nesladkanega čaja. Kultura prehranjevanja je skrbno 
načrtovana, otroci vse obroke pojedo za mizo, časovni ritem prehrane je usklajen glede na čas 
prihoda otrok v vrtec in odhoda iz njega ter čas, ki je potreben med posameznimi obroki. Vrtčevska 
hrana je namenjena prehranjevanju otroka v času njegovega bivanja v vrtcu in tudi starši ne 
plačujete posameznih obrokov otroka dnevno, temveč oskrbnino celodnevnega, do 9 urnega 
dnevnega, bivanja otroka v vrtcu. Skladno s tem je bila pred šestimi leti sprejeta odločitev, da se 
popoldanske malice ne nosi domov (o vseh razlogih smo se pogovarjali že na uvodnih sestankih z 
novinci, na roditeljskih sestankih ter Svetu staršev in Svetu vrtca). Prav tako otroci vedno jedo za 
mizo in s hrano ne hodijo po vrtcu. Dogovor s starši je, da starši v času popoldanske malice 
počakate otroka, da poje malico. Prosimo, da starši spoštujete protokol, ki je v interesu spodbujanja 
kulturnih prehranjevalnih navad otrok, hkrati popoldanska malica ni na voljo pred terminom za 
zaužitje, ker se le-ta ne hrani v igralnicah. Naš vrtec je bil prepoznan kot strateški partner pri 
končnem oblikovanju prenovljenih Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih Slovenije, ki jih pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje, v dogovoru z Ministrstvom za 
zdravje in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, to področje vodi v vrtcu ga. Maja Berlic 
(organizatorka prehrane iz ZHR). Veseli nas, da so starši to področje dela v vrtcu ocenili z zelo dobro 
oceno, ki je za 2 % višja v korist zelo zadovoljnih. 

 »Hrana bi bila lahko včasih malo manj ‘zdrava’«: stališče naše organizatorke prehrane je, da je vrtec 
idealno okolje, kjer lahko pripomoremo k oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad, ki se 
oblikujejo predvsem z vsakodnevnim ponujanjem raznovrstne, kakovostne hrane in ostajajo tudi v 
kasnejših letih življenja. Ta del o manj zdravi hrani pa prepuščamo staršem. 

 »Več ekoloških in lokalnih jedi«: na jedilnik uvrščamo kolikor se le da, ekoloških, lokalnih, 
polnozrnatih, svežih, raznovrstnih jedi, ki bogatijo otrokovo sprejemanje različnih okusov in so višje 
kvalitete. Žal smo pri sestavljanju jedilnikov omejeni z mesečno košarico, ki nam omogoča, da za 
živila na otroka lahko porabimo do 44 EUR/mesec oz. za vse 4 obroke v povprečju do 2,10 EUR/ 
dan. Ob zagotavljanju vsega naštetega, ki nas vodi pri načrtovanju prehrane, si več kot to ne 
moremo privoščiti. 

 »Absolutno preveč kruha in mlečnih jedi je dnevno na jedilniku. Otroci, vseeno katere starosti, 
zagotovo ne potrebujejo treh obrokov, kjer je zraven kruh, grisini ali drugi izdelki iz pšenične moke. 
Morda razmislek v zmanjšanje glutena in pasteriziranih mlečnih izdelkov v dobro zdravja otrok«? 
Ogljikove hidrate kamor sodijo tudi različne vrste kruha, testenine in različne žitne priloge 
ponujamo pri vsakem obroku, saj predstavljajo glavni vir energije v telesu. Otroci za optimalno rast 
in razvoj potrebujejo stalni vir energije, ki ga dobijo z uživanjem ustrezno sestavljenih obrokov, v 
katerih je zadostna količina vseh hranil – ogljikovih hidratov, maščob, beljakovin, mineralov in 
vitaminov. Mleko, ki ga otrokom dnevno ponujamo je pasterizirano in kot tako varno za uživanje. 
Otroci v vsakodnevni prehrani potrebujejo zadostno količino mleka, ki je kot glavni vir kalcija 
nepogrešljivo pri razvoju otrokovih kosti. Umik glutena in pasteriziranih mlečnih izdelkov iz 
prehrane zdravega predšolskega otroka, iz vidika v dobro zdravja otrok, glede na smernice zdravega 
prehranjevanja ni priporočljivo. 

 »Prisotnost salame ni primerna za otroški jedilnik. Enako velja za sladice- vem, da niso pogoste pa 
vendar se mi zdi, da pravzaprav sploh niso potrebne in bi otroško “potrebo” po sladkem moralo 
zadovoljiti že sadje«. V vrtcu si prizadevamo otrokom ponujati pestro, zdravo prehrano, saj le ta 
pomembno sooblikuje njihove prehranjevalne navade. Živila kot so salama, hrenovke niso primerna 
za pogosto uživanje in jih tudi v našem vrtcu ponujamo zelo redko in menimo, da s tem otrokom in 
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tudi staršem sporočamo nekaj zelo pomembnega – če želimo biti zdravi, lahko uživamo vse, kar 
nam naše okolje ponuja, je pa zelo pomembno, da teh živil ne ponujamo prepogosto. Slaščice 
ponujamo 1x tedensko, ob enolončnici in te slaščice pripravimo v naši centralni kuhinji, z 
nadzorovano vsebnostjo moke (v velikem delu polnozrnate), sladkorja in maščobe. Tudi peciva so 
lahko del uravnotežene prehrane, v kolikor so pripravljene iz osnovnih živil in s pozornim 
pregledom sestavin, ne predstavljajo tveganja za slabšanje prehranjevalnih navad. 

 Obogatitveni in nadstandardni programi v vrtcu: Tudi v tekočem šolskem letu smo kljub epidemiji za 
vse najstarejše otroke v vrtcu (oddelki 5-6 letnikov) organizirali program tečaja drsanja, v maju bo 
organiziran tudi tečaj plavanja na Fakulteti za šport, ki sta za starše brezplačna (stroške poravnamo 
iz sredstev nadstandarda MOL in sklada vrtca). Trudimo se izvesti tudi vse programe vrtca v naravi 
(za vse oddelke 4-6 letnih otrok), izvedli smo zimovanje na Pokljuki za vse prijavljene otroke v 
marcu, v juniju načrtujemo še izvedbo progama letovanja v Umagu. Tudi za financiranje oz. 
sofinanciranje teh programov za družine, ki so v finančni stiski, poskrbimo v sodelovanju s starši in 
širšo skupnostjo, znotraj zbiranja sredstev v Skladu vrtca in Fundaciji Vila Galja. V vseh 3-6 letnih 
oddelkih imamo tedensko integrirane urice angleškega jezika ter športno–gibalne urice s športnim 
pedagogom, kar je za starše brezplačno. V popoldanskem času pa v vrtcu po 15.30 uri (s 
sproščenimi ukrepi v aprilu) zopet potekajo različni programi zunanjih izvajalcev: plesne urice, 
šport, gimnastika, na katere starši prijavljajo otroke in jih tudi plačujejo. Vsako leto se programi 
zunanjih izvajalcev evalvirajo na majskih roditeljskih sestankih, ko se potrjujejo tudi vsebine in 
izvajalci za prihodnje šolsko leto, ki jih potrjujejo starši na svetu staršev, starši se tudi individualno 
odločajo o vpisu otroka na ta program in ti programi niso brezplačni. 

 Skladno s predlogi staršev, da bi otrokom omogočali vsakodnevno bivanje na prostem, ne glede na 
vremenske pogoje že v minulem letu, to že upoštevamo in bomo na to v prihodnjem šolskem letu 
še posebej pozorni. V letošnjem letu sta bila dva najstarejša oddelka t. i. gozdna oddelka (ježi, 
račke), ki sta program gozdnega vrtca izvajala dvakrat tedensko, ostali 5 oddelkov se je v gozd 
odpravljali 1 x tedensko. Starše bomo pred začetkom programa v oddelku prosili za soglasja, da se 
programi izvajajo enkrat ali dvakrat tedensko, otrokom, ki v vrtec ne želijo omogočamo, da v tem 
času ostanejo v vrtcu v sosednjem oddelku. V letošnjem letu je bilo vreme pozimi nekoliko bolj 
muhasto in je bilo več slabega vremena, vendar statistika obolenj otrok v teh oddelkih kaže na to, 
da je obolenj otrok v povprečju v teh oddelkih manj. Tudi s prihodnjim letom bo teh oddelkov pet in 
sicer v štirih hišah našega vrtca (razen v Jurčku). Vsi oddelki imajo zasnovano prednostno področje 
vsakodnevnega sistematičnega načrtovanja dejavnosti na prostem, ki se bo izvajalo tudi ob slabem 
vremenu, vendar bomo pozorni, da je vreme sprejemljivo za bivanje na prostem za otroke. Sicer pa 
je zelo pomembno, da so otroci ob prihodu v vrtec ustrezno oblečeni in obuti ter imajo s seboj 
dovolj oblačil glede na zunanje vremenske razmere. Otroci so ob izhodu iz vrtca vedno primerno 
oblečeni, otroci jasličnih oddelkov lahko zaradi ritma dnevne rutine (prehrana in počitek) preživijo 
dejavnosti na prostem samo v dopoldanskem času po zajtrku in do kosila, ko sta v oddelku sočasno 
prisotni obe SD. V jasličnih oddelkih popoldan po 15. uri zaradi nege in prisotnosti samo 1 SD v 
oddelku le-to ni vedno izvedljivo, sploh v obdobju, ko v oddelku potekajo uvajanja otrok; ta 
možnost se pojavi spomladi v združenem oddelku v pozno popoldanskem času (to ni mogoče na 
lokaciji Dolenjska c., ker tam nimajo igrišča oz. atrija. Željo staršev, da se uredi igrišče med bloki, 
bomo sporočili na ČS Rudnik. 

 Do kadrovskih sprememb v oddelkih prihaja zaradi zdravstvenih omejitev strokovnih delavcev ter 
njihovih bolniških oz. porodniških odsotnosti ter potreb po prerazporejanju delavcev na nivoju vseh 
26 oddelkov. Ob zamenjavi strokovnih delavcev ste bili na nivoju oddelkov seznanjeni, pogostokrat 
pa prihaja do obolenj tudi obeh SD hkrati, kar pomeni, da nadomeščamo strokovne delavke v 
oddelkih s premeščanjem stalnega kadra in zaposlovanjem študentov (že imajo zaključeno 
srednješolsko strokovno izobrazbo), ki sodelujejo z vrtcem. Prav tako v vrtcu beležimo večje število 
daljših bolniških odsotnosti, zaradi katerih je bilo treba preoblikovati kadrovsko strukturo 
zaposlenih med letom, dve SD - vzgojiteljici sta se upokojili med letom in njihova delovna mesta so 
prevzele obstoječe sodelavke z ustrezno izobrazbo v vrtcu, 1 pomočnica vzgojiteljice se je odločila, 
da zapusti delo v vrtcu. O okvirni kadrovski zasedbi oddelkov za šolsko leto 2021/2022 bodo vsi 
starši seznanjeni na roditeljskih sestankih v maju; z otroki pa običajno prehajala v novo skupino vsaj 
1 SD. 
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 Za obveščanje o delu v oddelku se uporablja oddelčna e-pošta, spletna stran vrtca, foto postaja 
oddelka, hkrati imate starši na voljo vse informacije o vsebini dela, programu in dogodkih tudi na 
oglasni deski oddelka. V vrtcu trenutno ne razmišljamo o uvedbi aplikacije npr. e-asistent, ki je 
prvenstveno namenjena šolam (e-redovalnica) in jo uporablja tudi nekaj vrtcev v Lj. Starši uporabo 
tega sistema plačujejo, hkrati pa imajo vrtci na ta način urejeno interno dokumentiranje 
vsebinskega načrtovanja, za kar v našem vrtcu uporabljamo e-zbornico, kjer so shranjena tudi vsa 
interna gradiva, tako knjižna, izobraževalna, kot vzgojna. O morebitnih uvedbah novega 
informacijskega sistema za obveščanje staršev bomo razmišljali, ko bodo starši pripravljeni v celoti 
(vseh 26 oddelkih) plačevati uporabo le-tega in bodo mnenja, da o delu v vrtcu niso dovolj 
obveščeni preko obstoječih komunikacijskih kanalov. Zaenkrat so starši v veliki večini zelo 
zadovoljni z obveščenostjo o delu v oddelkih. Glede smotrnosti aplikacije Webvrtec, ki je del 
programa za vodenje oskrbnin v vrtcu, in staršem omogoča vpogled v plačane in odprte obveznosti 
do vrtca, smo se odločili zaradi razbremenitve sodelavke v knjigovodstvu, ki je sicer po telefonu in 
e-pošti dnevno pojasnjevala večjemu številu staršev informacije o plačilu oskrbnine vrtca. Ta 
aplikacija je za starše brezplačna, trenutno v sistemu našega vrtca nismo omogočili odjave otroka v 
vrtcu preko te aplikacije, ker le-to lahko sporočate po e-pošti info@vrtec-galjevica.si oz. po telefonu 
v oddelek in je tako informacija takoj prisotna v oddelku, kjer ne spremljajo e-pošte v 
dopoldanskem času. Je pa vzpostavitev le-te seveda dogovor na nivoju vrtca in se bomo o 
smotrnosti le-tega dogovorili. 

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

OCENA PROGRAMOV 
 

A. STRUKTURNA RAVEN KAKOVOSTI 
 
1. Velikost skupine in število otrok na odraslega 
Šolsko leto smo pričeli z enakim številom oddelkov kot smo jih imeli predhodnje šolsko leto, to je 26. 
Zasedene so vse igralnice. V šolskem letu 2020/2021 je bilo vključenih v vrtec 459 otrok, v šolskem letu 
2021/2022 oz. decembra 2021 pa 455 otrok.   
 
Podatki o površini na otroka - 31.12.2021 

Enota ime 
igralnice 

površina 
igralnice 
v m2 

površina na 
otroka v m2 

število  
otrok 

starostno 
obdobje 
 in starost 
otrok 

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

 MUCKI 44,25 3,16 14 I.   1-2 

 POLŽI 40,75 2,72 15 I.   2-3 

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

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

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

 KUŽKI 42,7 1,86 23 II.  4-5 

 ZMAJI 42,7 1,86 23 II.  4-5 

 JEŽI 42,7 1,78 24 II.  5-6 

 MEDVEDI 42,7 1,78 24 II.  5-6 

Skupaj  428,78  189  
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Orlova GOSENICE 42,12 3,01 14 I.   1-2 

 ČEBELICE 39,06 2,79 14 I.   2-3 

 MRAVLJICE 38,55 2,41 16 II.  3-4 

 MIŠKE 38,55 2,03 19 II.  3-4 

 KRTKI 40,31 2,52 16 II.  3-4 

 ZAJČKI 39,98 1,67 24 II.  4-5 

 KRESNIČKE 43,48 1,81 24 II.  5-6 

 MURENČKI 43,62 1,90 23 II.  4-5 

Skupaj  325,67  150  

Jurček LISIČKE 50,00 3,57 14 I.   1-2 

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

 SOVICE 50,00 3,57 14 I.   2-3 

Skupaj    42  

Dolenjka SONČKI 27,56 2,12 13 I   2-3 

 ZVEZDICE 32,13 2,29 14 II.  4-5 

Skupaj  59,69  27  

Ribnik RAČKE 50,82 2,54 20 II.  4-6 

 RIBICE 57,15 3,18 18 K   2-4 

 ŽABICE 20,87 2,32 9 I.   1-2 

Skupaj  107,97  47  

 26 igralnic   455  

Za zagotavljanje kakovostnega vzajemnega sodelovanja med vzgojitelji in otroki je bistveno primerno 
število otrok na vzgojitelja. Po navodilih Mestne občine Ljubljana še vedno uporabljamo fleksibilni normativ 
(14 otrok v I. starostni skupini in 24 v II. starostni skupini). 
Razmerje število otrok na odraslega v enoti Galjevica je 9:1. Razmerje število otrok na odraslega je v enoti 
Orlova 8,33:1, na enoti Jurček 6:1, na lokaciji Dolenjka 6,75:1 in lokaciji Pot k ribniku 6,71:1.  
 
Obseg dejavnosti    

 1.1.2021                   31.12.2021 

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

I. star. obdobje 11 150 42,3 11 149 42,3 
       

II. star. obdobje 13 277 50   14 288 53,9 
       

Kombiniran oddelek 2 32 7,7 1 18 3,8 

SKUPAJ 26 459 100 26 455 100 

 
V šestnajstih oddelkih smo dosegali polni fleksibilni normativ, sicer imamo znižan normativ zaradi 
integracije OPP v oddelke drugega starostnega obdobja.   
Poseben problem je zagotavljanje hkratne prisotnosti delavk v oddelkih I. starostnega obdobja v času 
bolniških odsotnosti. Reševali smo ga s prerazporeditvijo urnika strokovnih delavk, občasnim 
zaposlovanjem študentk.   
 
2. Kvaliteta in kvantiteta prostora, opreme in materialov 
 
Notranji prostor in oprema 
Uresničevanje ciljev, posodobitev opreme igralnic in zunanjih površin je odvisno od finančnih sredstev, ki 
nam jih namensko dodeli MOL iz svojega proračuna. V letu 2021 smo od MOL za namen investicijskega 
vzdrževanja in investicij (vsebina je opisana na strani 88) prejeli skupaj 68.893,75 EUR: 

 18.435,42 EUR intervencijski sredstev in  
 50.458,33 EUR investicijskih sredstev 
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V letu 2021 smo porabili za nakup interaktivnega zaslona z videokonferenčnim kompletom 9.963,69 EUR iz 
presežka preteklih let. 1.784,25 EUR sredstev Sklada vrtca Galjevica je bilo namenjenih za nakup CD radijev 
in 5.058,32 EUR za nakup interaktivnega zaslona in treh prenosnih računalnikov iz projekta Arnes.  
 
Postopno izboljšujemo opremljenost z IKT. V letu 2021 smo obnovili pogodbo za najem 24 prenosnih 
računalnikov. Tako smo zagotovili računalniško opremljenost vseh strokovnih delavcev v vseh 26 oddelkih 
ter obeh vzgojiteljic za dodatno strokovno pomoč, kar je obogatilo delo v vseh oddelkih vrtca, hkrati pa 
olajšalo delo strokovnim delavcem. Vzgojna sredstva obnavljamo in posodabljamo v skladu s finančnimi 
zmožnostmi. Pri vzgojnem delu se uporablja tudi naravni in nestrukturiran material, ki nam ga večkrat 
prinašajo v vrtec tudi starši. V okviru Erasmus+ projekta ICT 1,2,3 smo kupili tudi dva tipa robotkov, ki jih 
uporabljajo pri robotiki v vrtcu otroci v oddelkih 2. starosti. 
 
3. Izobrazba in praktične izkušnje strokovnih delavk/cev – na dan 31.12.2021 
 

Delovno mesto Stopnja izobrazbe Število delavcev 
 

Vzgojiteljica 7. 20 

8. 1  

5. 5 

Pomočnik/ca vzgojiteljice 7. 9 

5. 21 

Vzgojiteljica za DSP 8. 2 

Svetovalna delavka 7. 1 

Spremljevalka za OPP 5.  1 

7. 1 

Skupaj  61 

 
 
4. Stalnost vzgojiteljic 
Pri kadrovanju strokovnih delavk v oddelkih velja pravilo, da le te prehajajo z otroki. Pri dopolnjevanju 
skupin, ki je pogojeno z normativi za oblikovanje starostnih skupin oddelkov, upoštevamo pravilo, da s 
skupino otrok preide v novo oblikovano skupino vsaj 1 od strokovnih delavk oddelka. Na stalnost kadra v 
oddelkih vplivajo daljše bolniške odsotnosti in porodniški dopusti delavk, kar pokrivamo s prerazporejanjem 
strokovnega kadra in z zaposlovanjem študentk oziroma novimi kadri. 
 
 

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

 PROGRAMI 

Vrsta programa Udeleženci Izvajanje, spremljanje in strokovna 
podpora 

Kurikulum vsi oddelki - vse strokovne delavke 
- organizatorka prehrane in  ZHR 
- svetovalna delavka  
- ravnateljica in pomočnica ravnateljice 
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Otroci s 
posebnimi 
potrebami 

Galjevica (5 otrok): 2 zapisnik MDT, 1 
priporočilo, 2 procesa pridobivanja pomoči 
Orlova (10 otrok): 8 zapisnikov MDT in 2 
procesa pridobivanja pomoči 
Pot k ribniku (5 otroka): 4 zapisniki MDT in 1 
proces pridobivanja pomoči 
Dolenjska cesta (6 otrok): 2 odločbi, 3 
zapisniki MDT in 1 proces pridobivanja 
pomoči 
Jurček (1 otrok) 1 zapisnik MDT 

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

Zdrava prehrana 
 

vsi oddelki vrtca 
 

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

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

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

 
 
 
Program za otroke s posebnimi potrebami: 
Ob zaključku šol. l. 2020/2021 je bilo v naš vrtec vključenih 26 otrok s posebnimi potrebami, od tega sta 
imela v začetku šolskega leta 2 otroka odločbo o usmeritvi (v nadaljevanju: odločba), 7 otrok je imelo 
zapisnik multidisciplinarnega tima (v nadaljevanju: zapisnik MDT) in 4 otroci so imeli priporočila za zgodnjo 
obravnavo v vrtcu oz. so bili v procesu pridobivanja pomoči skladno z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi 
predšolskih otrok s posebnimi potrebami (2017). Tekom leta 2021 je zapisnik MDT prijelo 11 otrok , pri 13 
otrocih pa je bil sprožen proces pridobivanja pomoči v vrtcu (od tega jih je 5 že prejelo zapisnik MDT in 2 
otroka sta se prepisala v drugi vrtec).  
 
Otrokom, ki so ob začetku šolskega leta imeli odločbo ali zapisnik MDT, teh je bilo 9, je bila omogočena 
dodatna strokovna pomoč vzgojiteljic za izvajanje dodatne strokovne pomoči. V Vrtcu Galjevica sta 
zaposleni dve 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 (2003), 
Smernicami za delo v oddelkih za predšolske otroke z motnjami avtističnega spektra (2009) in Dopolnitvami 
navodil h kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo – za 
dolgotrajno bolne otroke (2016) ter individualiziranimi vzgojno-izobraževalnimi programi ter individualnimi 
načrti, po katerih je potekala dodatna strokovna pomoč z njimi. Za otroke z odločbo in otroke z zapisniki 
MDT se je oblikoval individualiziran vzgojno-izobraževalni program in individualni vzgojno-izobraževalni 
načrt, za otroke, ki so bili v procesu pridobivanja pomoči pa individualni vzgojno-izobraževalni načrt. 
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 v vrtčevski skupini 
spremljali in spodbujali, in sicer 3 otroci štiri ure dnevno in 1 otrok osem ur dnevno. Za 1 otroka s posebnimi 
potrebami smo zaprosili za nadstandardnega spremljevalce MOL, katera je bila odobrena. Za 2 otroka, ki 
imata v zapisniku MDT zapisano, da potrebujeta začasnega spremljevalca, smo dobili odobreno podaljšanje 
polovičnih spremljevalcev zanju.    
 
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 
(natančneje v Zdravstvenem domu Vič,  Zdravstvenem domu Center in Zdravstvenem domu Moste), 
Razvojno ambulanto v Zdravstvenem domu Šiška, Zavodom za gluhe in naglušne Ljubljana, Ambulanto za 
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avtizem pri Pediatrični kliniki v Ljubljani. V letu 2021 se je v vrtec vključila tudi deklica iz Afganistana, ob 
njeni vključitvi so sodelovali tudi zunanjim ministrstvom RS. 
 
Zobozdravstvena preventiva 
Že več let sodelujemo z Zdravstvenim domom Vič-Rudnik. Strokovna služba zdravstvenega doma, enota 
Rakovnik oblikuje strokoven program zobozdravstvene preventive, ki poteka v vseh oddelkih od 3. do 6. 
leta. Otroci iz vseh oddelkov vrtca starosti otrok 5-6 let si v vrtcu redno umivajo zobe. V vrtcu na lokaciji 
Dolenjska cesta temu področju namenjajo še posebno pozornost v okviru obogatitvenega progama Zdrav 
zobek. 
 
Področne analize so bile predstavljene v Poročilu o delu za šolsko leto 2020/2021. 
 

OBOGATITVNE DEJAVNOSTI 

 
Obogatitvene dejavnosti v okviru Vrtiljaka dejavnosti v šolskem letu 2020/21 
 
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 so otroci 
doživljali dodatne spodbude za ustvarjalnost, pridobivali nove spretnosti in znanja ter pri tem spoznavali 
drug prostor in strokovne delavke, ki vodijo dejavnost. 
Obogatitveni dejavnosti Otroški pevski zbor enote Galjevica in enote Orlova v letu 2020/21 nista bili 
izvedeni zaradi ukrepov za preprečevanje okužb s koronavirusom SARS-CoV-2.  
V enotah Galjevica in Orlova ter na obeh lokacijah Pot k ribniku in Dolenjska cesta je bila organizirana za 
najstarejše otroke (5-6 let) tudi obogatitvena dejavnost Mali pohodnik oz. planinski krožek, ki ga je vodila 
Mina Pišljar v sodelovanju z Aljažem Levičarjem in Mihom Mrakom, Anjo Bezjak in Saro Dimic Martinovič.  
Zaradi razlogov višje sile oziroma epidemiološke situacije (mehurčki združevanj, odsotnost javnega prevoza 
ipd.), srečanj in izletov v šolskem letu 2020/21 na žalost ni bilo mogoče izvesti. 
Na lokaciji Pot k ribniku sta bili za otroke 4-6 organizirani dejavnosti otroški pevski zbor s folklorno 

skupino, ki jo je vodila  vzgojiteljica Andreja Košir. Obogatitvena dejavnost je potekala od oktobra do 

marca, dejavnosti  so se je izvajale tedensko in sicer vsak ponedeljek od 13.00 do 13.45. Zaradi ukrepov za 

preprečevanje okužb s koronavirusom SARS-CoV-2, smo v času zaprtja oziroma ne združevanja oddelkov z 

vajami prekinili. V dejavnost je bilo vključenih 9 otrok starosti 4-6 let iz oddelkov ribice in račke.  

Na enoti Orlova je bila za 5-6-letne otroke organizirana dejavnost Mali šahisti, ki jo je vodil Samuel Kranjc. 
Otroci so se na te dejavnosti prijavili v začetku šolskega leta. Dva oddelka najstarejših otrok (ježi, račke) iz 
Galjevice in Ribnika sta bila v tem šolskem letu gozdna oddelka in so vsak teden 2 dni preživeli v naravi – v 
gozdu. Del gozdnega programa vrtca je bilo tudi  6  starejših oddelkov  4 hiš našega  vrtca (petelini, 
medvedi, kresničke, murenčki, zvezdice in ribice), vendar v ožjem obsegu, saj so v gozdu preživeli  dan 
tedensko. Gozd so obiskovali v vsakem letnem času. Ob ekstremnih vremenskih razmerah se je pedagoški 
del učnega procesa izvajal v igralnici, raziskovalno doživljajski del pa v gozdu. V enoti Galjevica je bila za 5-6 
letne otroke  predvidena dejavnost Mali gledališčniki, ki bi jo vodili Anja Dimec in Anamari Tivadar, vendar 
v letošnjem šolskem letu zaradi ukrepov preprečevanja širjenja okužb s SARS-CoV-2 ni bila realizirana. V 
sklopu Malih gledališčnikov so strokovne delavke posnele video gledališko igro Dobri snežak, ki so si jo 
otroci lahko ogledali v prazničnem času meseca decembra. V gledališki igri so sodelovale Anja Dimec, 
Anamari Tivadar, Neja Glavač, Mojca Bilban, Sara Dimic Martinovič in Klavdija Skarlovnik.  
 

Enota/ 
lokacija 

Realizacija dejavnost Izvajalec 
dejavnosti 

ODDELEK: 
starost 

vključenih otrok 

Št. izvedb 
srečanj v šol. 

letu 2021 
Enota 
Galjevica 

ČUTILA IN ČUTNE POTI: Otroci so raziskovali  z 
vsemi čutili. Plastične žoge so spuščali v različne 
odprtine v škatli in ugotavljali, katera odprtina je 
prava. Tipali, okušali in ugotavljali  so da so  sadeži 
po okusu različni - posamezen sadež je sladek ali 
kisel (banana, limona). Raziskovali, ugotavljali in  
primerjali ali  je toplo ali hladno (igra z  gumijastimi 

Silva Skubic MUCKI 
1-3(MUCKI, 

PIKAPOLONICE) 
 

 
3x 
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rokavicami napolnjenimi  s toplo in hladno  vodo in 
igra s kockami (tople in  ledene kocke). 

RINGA RINGA RAJA:  
Otroci so preko poslušanja petja odraslega začeli 
pripevati in preko leta usvojili kar nekaj otroških 
pesmi, bansov in rajalnih plesov, med drugimi: 
Gosenico, Moj rdeči avto, Če si srečen, Kolesa na 
avtu, Ringa ringa raja. Glasba je postala del 
njihovega vsakdanjika, s čimer je cilj dosežen. 

Mojca Bilban MUCKI 
1─3 (MUCKI, 

PIKAPOLONICE) 

3x 

GIBALKO: otroci so preko različnih poligonov 
razvijali svoje motorične sposobnosti. Poudarek je 
bil na izvajanju naravnih oblik gibanja, ki so jih 
otroci do konca leta v večini usvojili. Postali so 
gibalno spretnejši, ne ustrašijo se novih gibalnih 
izzivov ter sami iščejo rešitve pri premagovanju 
ovir. 

Monika 
Weingerl 

PIKAPOLONICE 
1-3 

(PIKAPOLONICE, 
MUCKI) 

3x 

GIBALNE URICE ZA NAJMLAJŠE: Preko naravnih 
oblik gibanja smo spoznali različne ovire in jih 
preizkušali po svojih zmožnostih in se srečevali 
vedno znova z novimi izzivi. Otroci so bili na 
začetku zelo previdni, zadržani z malo spodbude in 
na zabaven način pa so pridobivali zaupanje v svoje 
gibalne sposobnosti. 

Tina Šipraga PIKAPOLONICE 
1-3 

(PIKAPOLONICE, 
MUCKI) 

3x 
 
 
 

NARAVOSLOVJE Z ZELIŠČI IN  
ENCIBENCI NA KAMENCI: Z  dejavnostjo 
naravoslovja z zelišči so otroci tekom leta spoznali 
različna zelišča, ki so jih vohali in okušali. Sodelovali 
so pri urejanju zeliščnega vrta in opazovali 
obiskovalce vrta. Otroci so s pomočjo encibenci 
pridobili občutek za rimo in ritem, krepili so svoj 
besedni zaklad in domišljijo. Otroci so sami iskali 
rime in se ob tem zelo zabavali. 

Metoda 
Lenarčič 
 
 
 

METULJI 
2-4 (METULJI, 

POLŽI) 

4x 

MALI UMETNIKI: S pomočjo igre in umetnosti ter 
rokovanjem z različnim materialom (naravni 
material, plastelin, dass masa, odpadnim 
materialom…) so otroci razvijali ročne spretnosti 
(fino in grafomotoriko), kreativnost, domišljijo, 
radovednost in ustvarjalnost. Preko dejavnosti so 
se otroci zabavali in spoznali veliko novega 
(čarobna in mavrična masa).  

Špela Primar METULJI 
2-4 (METULJI, 

POLŽI) 

4x 

DOBER DAN, LUTKE:  
Preko iger z lutkami smo v dejavnosti spodbujali 
spoznavanje sebe in prijateljev. Lutka nas je 
spodbujala in navduševala pri premagovanju 
gibalnih, glasbenih, socialnih veščin, z njo smo 
spoznavali pozitivne vrednote. Ob lutkah smo 
razvijali govorni razvoj najmlajših, spremljale pa so 
nas tudi na potepanjih v okolici vrtca. 

Jana 
Suhadolnik 

POLŽI 
2-4 (POLŽI, 
METULJI, 

PETELINI, SRNE) 
 

4x 

1,2,3, RAZGIBAJMO SE MI:  
Dejavnost je združevala ples in gibanje. Preko 
gibalnih iger so otroci razvijali ravnotežje in 
koordinacijo telesa. Plesali so vodeno in 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 

POLŽI 
2-4 (POLŽI, 
METULJI, 

PETELINI, SRNE) 
 

4x 

GIBALNE ZGODBE IN MASAŽE ZA OTROKE: Otroci 
dveh oddelkov starosti 3-4 in 4-5 let so se prek 
gibalnih zgodb z različnimi vsebinami plesno in 
gibno izražali,  včasih z vnaprej začrtano 

Mina Pišljar PETELINI 
3-5 (PETELINI, 

SRNE) 

6x 
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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. Dodali smo tudi 
nekaj elementov joge za otroke. 

Z ŽOGO DO ZNANJA: Z žogo sem pri otrocih 
spodbujala vztrajnost, natančnost ter učenje preko 
metode NTC. Žoga nas je spremljala pri različnih 
miselnih igrah, razvijali pa smo koordinacijo in 
skladnost gibanja celotnega telesa.  

Anamari 
Tivadar 

PETELINI 
2-4 (POLŽI, 
METULJI, 

PETELINI, SRNE) 

 5x 

MALI MUZIKANTJE: Otroci so preko igre, petja, 
poslušanja glasbe, igranja na inštrumente in 
glasbeno-didaktičnih iger spoznavali čarobni svet 
glasbe. Seznanjali so se s pravilnim igranjem na 
Orffov instrumentarij, usvojili so številne nove 
pesmi, ki so jih spremljali z glasbili. Predvsem pa so 
spoznali glasbo kot eno izmed učinkovitih sredstev 
za sproščanje, izražanje in razvijanje estetskega, 
telesnega in intelektualnega razvoja.   

Anastazija 
Pograjc 

SRNE 
2-4 (POLŽI, 
METULJI, 

PETELINI, SRNE) 

5 x 

MATEMATIKA SKOZI IGRO: Z različnimi dejavnosti 
smo spoznavali razne matematične pojme. Ločevali 
smo pojma levo-desno pri igri Stol na moji desni. 
Like smo spoznavali preko zabavne zgodbice o 
kvadratu, ki je na svoji poti zamenjal več oblik in se 
igrali igro Moja prva matematika, pri kateri smo 
iskali odgovore na kar težka vprašanja. 

Sanja Majič SRNE 
3-5 (PETELINI, 

SRNE) 

3x 

SVET PRAVLJIC IN GLASBE: Z otroki smo vstopili v 
pravljični svet z glasbeno spremljavo. S 
pripovedovanjem sem spodbujala otrokov govorni 
razvoj ter razvijala njegov besedni zaklad. Otroci so 
pravljice lahko podoživljali tudi ob pomoči glasbe. 
Skupaj smo peli pesmi na temo pravljic, igrali 
instrumente, poslušali glasbo ter igrali na različna 
glasbila in tako spremljali pravljico. 

Anja Dimec MEDVEDI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

3x 

IGRAJMO SE Z GLASBO: Otroci so s pomočjo slik in 
zvočnih posnetkov spoznali različne inštrumente, 
nekatere so tudi samostojno izdelali (ropotuljica, 
činele, triangel, palčke). Usvojili so nekaj novih 
pesmi, ki so jih kasneje spremljali z ritmičnimi in 
melodičnimi inštrumenti. Igrali so se veliko 
glasbenih iger (ponavljanje, odgovor, ponazarjanje 
besedila z gibanjem…).  

Neža Španič MEDVEDI 
4-6 (ZMAJI, 
MEDVEDI) 

4x 

LJUDSKO IZROČILO V PRAVLJICAH IN 
PRIPOVEDKAH: Otroci so spoznali tri različne 
slovenske ljudske zgodbe in eno tujo. Izbirala sem 
zgodbe, kjer v glavnih vlogah nastopajo otroci pa 
tudi živali, predmeti z nadnaravnimi lastnostmi, 
bajeslovna ter pravljična bitja, ki so otrokom blizu, 
saj so se tako lažje poistovetili z vsebino zgodbe. 
Ob branju/pripovedovanje smo se večkrat soočili z 
nenavadnimi besedami, pojmi, navadami, imeni 
predmetov, ki jih v sodobnem času ne srečamo več 
oz. jih otroci sploh ne poznajo (npr. orodje cepec). 
Poleg slovenskih smo spoznavali tudi navade in 
običaje drugih narodov, vse zgodbe pa imajo 

Tanja Virant ZMAJI 
4-5 let 
(ZMAJI, 

MEDVEDI) 

4x 
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podobno sporočilnost, in sicer, da dobro vedno 
premaga zlo, česar otrokom ob obnovi zgodbe ni 
bilo težko prepoznati.  

GLASBA SKOZI LETNE ČASE: Otroci so spoznavali 
glasbo prek igre, ki je bila povezana z letnimi časi. 
Tako so poslušali zvoke iz narave, spoznali so 
različne zvrsti glasbe, lastna glasbila in male 
instrumente. Izdelali so kar nekaj glasbil (pihalke, 
bobenčke, ropotulje…). Ob spremljavi flavte so se 
naučili nekaj novih pesmic, ki smo jih spremljali 
tudi ob spremljavi malih instrumentov. Spoznali so 
tudi klavir oz. sintisajzer, nanj zaigrali in ob mojem 
igranju nanj prepevali.    

Anica 
Hočevar 

ZMAJI 
4-6 (ZMAJI, 
MEDVEDI) 

4x  

VESELA MATEMATIKA: 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 v igri uporabljali na zabaven način. 

Aljaž Levičar 
 

JEŽI  
4-6 (KUŽKI, JEŽI) 

3x 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA:  
Z otroki smo skozi različne dejavnosti iskali, 
ustvarjali in doživljali zabavne vsebine. 
Brali smo smešne zgodbe, sestavljali svoje, 
poslušali šaljive pesmi, se smejali zabavnim rimam, 
se pogovarjali v hecnem jeziku, spoznavali kratke 
šale in si poskušali izmisliti svoje. Otrokom so bile 
dejavnosti v veliko veselje, ob njih pa so se sprostili 
in razvijali ustvarjalno mišljenje. 

Jana Šefic 
Globokar 

JEŽI  
4-6 (KUŽKI, JEŽI) 

2x 

MALI MUZIKANTJE: Otroci so preko igre, petja, 
poslušanja glasbe, igranja na inštrumente in 
glasbeno-didaktičnih iger spoznavali čarobni svet 
glasbe. Seznanjali so se s pravilnim igranjem na 
Orffov instrumentarij, usvojili so številne nove 
pesmi, ki so jih spremljali z glasbili. Predvsem pa so 
spoznali glasbo kot eno izmed učinkovitih sredstev 
za sproščanje, izražanje in razvijanje estetskega, 
telesnega in intelektualnega razvoja.   

Anastazija 
Pograjc 

SRNE 
2-4 (POLŽI, 
METULJI, 

PETELINI, SRNE) 

5 x 

GLASBENE URICE : Otroci so se v glasbenih uricah 
srečevali z učenjem novih pesmic in pa 
spoznavanja inštrumentov s pomočjo ppt 
predstavitve. Naučili so se pesmice Sreča na vrvici 
in jo tudi ritmično spremljali z malimi inštrumenti. 
Malo bolj smo se posvetili tudi ritmu, saj pri tej 
starosti otroci že zmorejo ponavljanja lažjih 
ritmičnih vzorcev.  

Neja Glavač KUŽKI 
4-6(KUŽKI, JEŽI) 

2x  

Enota  
Orlova 

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

Pia Kuk  GOSENICE 
(1-3 jasli, 

GOSENICE, 
ČEBELICE) 

5x 
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LUTKA NAŠA PRIJATELJICA: Lutka je bila močno 
vzgojno sredstvo, saj je otroke motivirala in 
spodbujala k različnim dejavnostim.  S pomočjo 
lutke so otroci spoznavali okolico, igro z vrstniki… 
Motivirala jih je pri rajalnih igrah, pripovedovanju 
kratkih pravljic in pesmic, kjer je bila v veliko 
pomoč pri govornem razvoju najmlajših otrok.   

Katarina 
Orel Zajec 

GOSENICE 
(1-3 jasli, 

GOSENICE, 
ČEBELICE) 

3x 

PLESNE IN GIBALNE IGRE: Dejavnost sem izvajala v 
skupinah Gosenice in Čebelice. Otroci so ob glasbi 
izvajali različne oblike gibanja, oponašali živali in s 
tem urili sposobnost gibanja in ravnotežja. 
Preizkušali so svoje zmožnosti, se zabavali in 
osvajali nove izzive. 

Monika 
Bućevec 

GOSENICE 
(1-3 jasli, 

GOSENICE, 
ČEBELICE) 

1x 

PRAVLJICA NA OBISKU:  Otroci so v razvoju govora 
napredovali, besede so se povezale v stavčne 
zveze, opazen je napredek pri artikulaciji glasov. 
Pridobili so na razvoju socialnih stikov, uvedli smo 
ritual pri pripovedovanju pravljic, ki jih je obogatil z 
umirjenostjo, z domišljijskimi liki in vsekakor z 
bogatim naborom pravljic, ki smo jih pogosto 
nadgrajevali v jutranjem krogu. 
Otroci so se seznanjali s knjigami, se učili ravnanja s 
knjigami in skrbeli za urejen knjižni kotiček. 

Marjeta 
Rozman 

ČEBELICE 
(1-3 jasli, 

GOSENICE, 
ČEBELICE) 

5x 
 
 

MI SE IMAMO RADI: Otroci so prek socialnih iger 
krepili medosebne odnose. Prek  različnih iger (npr. 
Kdo je skrit pod odejico?, Iskanje osebnega znaka, 
ki jih je razmetala lutka, ugotavljanje pridnosti 
osebnega znaka,  prepoznavanje osebnega znaka 
preko poligona, skupaj se zibamo…) so ugotavljali 
prisotnosti ostalih otrok, utrjevali imena 
sovrstnikov in krepili medosebne odnose. 

Andreja 
Mihevc 

ČEBELICE 
1-2  (GOSENICE, 

ČEBELICE) 

3x 

SOCIALNE IGRE:  Otroci so prek socialnih iger 
pridobivali in krepili socialne stike, razvijali 
medosebno komunikacijo in gradili pozitivno 
samopodobo. Igrali smo se igre spoznavanja, 
sprostitvene in tematske igre. Ob igrah so se urili v 
pozornosti in koncentraciji, razvijali so spretnosti 
govora, izražanja svojih idej ter strpnosti ob 
poslušanju drugih. Gibalno so se sproščali in 
zabavali kar je pripomoglo k pozitivnem vzdušju. 
Preko iger so doživljali tudi občutek lastne 
vrednosti in s tem krepili samozavest, hkrati so 
ozaveščali pomen vsakega posameznika za dobro 
sodelovanje cele skupine. 

Anka Gale MIŠKE 
2-6 (MIŠKE, 

ZAJČKI, 
KRESNIČKE) 

4x 

ELEMENTARNE IGRE: Otroci so se pri elementarnih 
igrah seznanili z različnimi igrami (Lisička, kaj rada 
ješ; Osliček kdo te jezdi; Gnilo jajce; Dan-noč…) in z 
njihovimi pravili in vsebino, ter s  pomenom  
upoštevanja pravil za nemoten in prijeten potek 
igre. Otroci so pri tem razvijali vztrajnost in 
odločnost. 

Katarina 
Mihevc 

MIŠKE 
2-6 (MIŠKE, 

ZAJČKI, 
KRESNIČKE) 

3x 

GLASBENO-PRAVLJIČNE DOGODIVŠČINE:  Poleg 
pripovedovanja pravljic in uporabe domišljijskega 
sveta so otroci spoznali inštrument kitaro. S 
pomočjo kitare so se učili novih pesmic, brenkali 
nanjo in se vživljali v like, ki so nastopali v 
pravljicah. Na ta način smo vsebino pravljic 
povezali z glasbo. Otroci so se urili v prepoznavanju 
različnih pesmic,  tudi sami pa so ustvarjali glasbo s 

Lilijana 
Paradiž/ 
Tea Blagus 

ZAJČKI 
3-6 (MIŠKE, 

ZAJČKI, 
KRESNIČKE) 

 
2× 
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pomočjo različnih delov telesa. 

SPOZNAVANJE LETNIH ČASOV PREKO NARAVNIH 
MATERIALOV:  Otroci so se v letošnjem letu 
spoznali z naravnimi materiali, kot so led, listje, 
semena, in tako spoznali značilnosti določenega 
letnega časa. Poleg tega so se seznanili še z 
zgodbo, primerno vsebini dejavnosti, se ob tem 
zabavali in spoznali z naravo. Dejavnost je potekala 
prek pogovora in lastne aktivnosti.  

Sara Lazar ZAJČKI 
3-6 (MIŠKE, 

ZAJČKI, 
KRESNIČKE) 

3x 

IGRIVA MATEMATIKA: Otroci so prek gibalnih iger, 
ob matematičnih zgodbah in izštevankah, ter z igro 
in reševanjem matematičnih in NTC zank in ugank, 
na igriv in zabaven način spoznavali (mlajši otroci) 
in  utrjevali (starejši otroci) velikostne odnose, 
geometrijske like in telesa, prepoznavali barve, 
šteli in razvrščali ter se orientirali v prostoru. 
Vzporedno so razvijali grobo in fino motoriko. 

Barbara 
Jakopin 

KRESNIČKE 
3-6 (MIŠKE, 

ZAJČKI, 
KRESNIČKE) 

3× 

MASAŽE IN SPROSTITVE ZA OTROKE:  
Masaže in sprostitve za otroke so potekale 
neprisiljeno prek igre. Pripomogle so k bolj 
sproščenemu, umirjenemu in ustvarjalnemu 
bivanju v vrtcu. Največkrat sem masaže izvajala 
skupaj z otroki, nekajkrat pa so se jih igrali tudi 
sami med seboj. Vsako masažo in sprostitev so 
spremljale zgodbe z zanimivimi temami (npr. 
Gobar, Babici pišemo pismo, Vreme…). Z njimi smo 
razvijali tudi kreativnost in vztrajnost otrok, saj so 
si sami izmišljali najrazličnejše sprostitvene 
dejavnosti in ob tem vidno uživali. Z medsebojnim 
stikom, bližino in dotikom smo ustvarili nevidno, 
toda močno vez, ki nam je dala moč za nadaljnje 
delo.   

Nika Finkšt KRESNIČKE 
3-6 (MIŠKE, 

ZAJČKI, 
KRESNIČKE) 

3x 

POTOVANJE V SKRIVNOSTNI SVET PRAVLJIC: 
Pripovedovanje pravljic, preživljanje skupnega časa 
v domišljijskem svetu, je bila za otroke izjemno 
dragocena aktivnost.  Skrbno izbrane pravljice so 
nas popeljale v svet domišljije in nam predstavile 
svet na zanimiv in prijazen način. Pravljice sem 
otrokom približala ob pomoči slikopisov. Ob tem so 
se  otroci seznanjali z novimi, različnimi vsebinami 
in prek tega razvijali in bogatili besedni zaklad. 
Otroci so z opazovanjem različnih slik poimenovali 
različne živali, rastline, predmete… in iskali 
manjkajoče dele dodatnih sličic, za razvijanje 
akomodacije. Na urah pravljic se nam je občasno 
pridružila tudi lutka. Ob igri z lutkami so se otroci 
urili v komunikacijskih in govornih veščinah. 

Martina 
Šporar 

MRAVLJICE 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, 
MURENČKI) 

 
 

4X 

1,2,3 SINAPSE RAZVIJAMO MI: Otroci so prek 
gibalnih dejavnosti – poligona, vrtenja okoli svoje 
osi, hoje po vrvi, hoje po taktilnih predlogah (roke-
noge), hoje s knjigo na glavi, spretnosti z žogami 
(lovljenje, metanje, vodenje) – razvijali sinapse, ki 
vplivajo na intelektualni razvoj in posledično na 
višjo inteligenco. 

Eva Semolič MRAVLJICE 
2-6 (MRAVLJICE, 
KRTKI, 
MURENČKI)  
 
 

4x 

PLEŠEM, POJEM, SE IGRAM: S pomočjo plesa so 
otroci izražali, razvijali domišljijo in ustvarjali. Ples 
je kot govorica telesa, skozi katero so otroci 
pokazali, kaj doživljajo in kako se počutijo. Izvajali 
smo gibno-plesne dejavnosti, ki zajemajo 
sprostitvene dejavnosti, otroške ljudske plese, 

Janja Grum 
Duša 

KRTKI/MURENČKI 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, 
MURENČKI) 

1X 
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učenje plesnih koreografij, plesno dramatizacijo, 
banse, bibarije, spontano gibanje, ravnanje 
(manipuliranje) s predmeti, gibalno-rajalne igre in 
ustvarjalni gib kot gibalno izražanje vsebin. 

GIBALNA URICA: Otroci so prek vrtiljaka dejavnosti 
namenjenega gibanju, pridobili občutek ugodja, 
varnosti, veselja in dobrega počutja, kar je zelo 
pomembno za zdrav celostni razvoj otroka. Z 
različnimi rekviziti, postavljenimi poligoni in 
gibalnimi igricami sem otroke spodbujala v 
zaupanje v svoje telesne sposobnosti. Otroci so 
osvojili naravne oblike gibanja: hoja, tek, opiranje 
na roke, vlečenje, potiskanje, raztezanje, hoja po 
robovih, guganje, plezanje, lazenje, padanje, 
skakanje v globino, skakanje (debelejša blazina), 
gibanje čez ovire, metanje, lovljenje, valjanje…  V 
ta namen sem izkoristila igralnico, večnamenski 
prostor, vendar pa sem dala prednost gibanju na 
svežem zraku. 

Renata Vilič KRTKI 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, 
MURENČKI) 

3X 

MALI MOJSTER: dejavnosti so bile izvedene v 
okviru omejitev zaradi epidemije, prehajali smo SD 
in ne otroci, otroke sem seznanil z osnovnimi 
pripomočki za tehnično delo, kot so izvijač, kladivo, 
klešče, žeblji, žaga in jim tudi pokazal kako se jih 
uporablja. Otroci so imeli možnost preizkusiti ob 
čemer so urili svoje gibalne in kognitivne 
sposobnosti, ter osvajali nove izraze. Seznanili so 
se tudi z robotoma in se preizkusili v osnovah 
programiranja. Izkušnja jim je bila zelo všeč, zato je 
ideja, da bi dejavnost izvaljal tudi v prihodnje. 

Samuel 
Kranjc 

MURENČKI 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, 
MURENČKI) 

5x 

AEROBIKA ZA MALČKE: Elemente aerobike sem 
olajšala in prilagodila otrokovemu razvoju in 
starosti. Prilagodila sem glasbo (primeren tempo, 
glede na starostno skupino) preko katere smo 
napletli zanimivo zgodbo. Poleg glasbe smo 
uporabljali različne pripomočke, rekvizite (žoge, 
obroče, trakove, improvizirane pripomočke). 
Gibanje je v predšolskem obdobju pomembno, saj 
je ključnega pomena za otrokov gibalni in 
funkcionalni razvoj, ter ugodno vpliva na otrokove 
socialne, spoznavne, čustvene sposobnosti in 
lastnosti. Z gibanjem so otroci sprostili tudi 
negativne emocije oz. negativno energijo, ki so jo 
pretvorili v dobro, se sprostili in doživljali ugodje 
ob gibalnih dosežkih. 

Anja Bezjak MURENČKI/KRTKI 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, 
MURENČKI) 

5x 

Lokacija 
Dolenjska 
cesta 

USTVARJAMO Z GLINO:  
Letošnje leto je bilo specifično leto zaradi 
epidemije covida - 19. Druženje je bilo omejeno in 
večinoma smo bili v mehurčkih oddelkov. Zato je 
bil tudi Vrtiljak obogatitvenih dejavnosti izveden 
manjkrat kot bi moral biti in prehajale smo 
vzgojiteljice in ne otroci. Je pa takrat, ko je bila 
dejavnost izvedena, glina otrokom pomagala 
razvijati ročne spretnosti, občutek za tip, njihovo 
prostorsko zaznavo in kreativnost. Predvsem mlajši 
otroci so se je preprosto dotikali, jo gnetli, valjali, 
mečkali, oblikovali ter s pomočjo odraslega tudi 
oblikovali kakšen izdelek. Starejši pa so že 
samostojno izdelali posodice za svečke, srček za 
materinski dan, ki smo ga tudi pobarvali z rdečo 

Simona 
Milost 
Dežman 
 

SONČKI 
2-6 (SONČKI, 

ZVEZDICE) 

 
5x 
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barvo za glino, ter različne zanimive izdelke 
neprecenljive vrednosti, saj so nastali izpod prstkov 
otrok. 

DOBRODOŠLI V HIŠI PRAVLJIC: Otroci so vstopili v 
pravljični svet. Prisluhnili so trem pravljicam z 
različnimi rekviziti. Po vsakem pripovedovanju so 
narisali svoja doživetja glede na pripovedovano 
pravljico. Zaradi ukrepov epidemije koronavirusa 
sem vrtiljak obogatitvenih dejavnosti izvajala le 
trikrat, zato ob koncu šolskega leta iz otroških risb 
niso nastale unikatne hiše pravljic, saj je bilo risb 
premalo. 

Karin  
Novak 

SONČKI 
2-6 (SONČKI, 

ZVEZDICE) 

3x 

S CICIDOJEM SE UČIM IN VESELIM: S pomočjo 
Cicidoja smo obravnavali zanimive teme in si širili 
znanje o kulturi oz. estetski vzgoji, socialnem 
učenju, družbi, naravoslovju, tehniki in športu. 
Spoznavali smo sebe, svet okoli nas in razvijali 
radovednost, kreativnost, samostojnost in 
sposobnost reševanja problemov ter si ob tem 
bogatili tudi besedni zaklad in pridobivali izkušnje 
za življenje. Letos smo s pomočjo revije Cicido 
obravnavali naslednje teme: pust v povezavi s 
pesmimi in rimami;  zdravo življenje, počitek, 
gibanje in medsebojni odnosi; Kako živimo med 
epidemijo bolezni covid-19; Cici – veselo-šolski dan 
(reševanje pol z nalogami in podelitev diplom. 

Mojca 
Kastelic 

ZVEZDICE 
2-6 (SONČKI, 

ZVEZDICE) 

4x 

SKUPAJ SE RAZGIBAMO PO METODI NTC UČENJA: 
Otroci so se gibali po različnih gibalnih poligonih. 
Gibalni poligoni so pomembni za otrokov celostni 
razvoj in otroku dajejo občutek dobrega počutja. 
Poligone smo imeli vedno zunaj na prostem, kar 
nam je omogočalo, da smo imeli več različnih oblik 
gibanja. Vaje na poligonih sem nadgradila z NTC 
učenjem, kjer so otroci morali pri gibanju uporabiti 
motoriko in koordinacijo gibanja. NTC učenje 
otroke usmerja h gibalnim dejavnostim, ki 
spodbujajo razvoj in nastajanje sinaps.  
Z gibanjem po gibalnih poligonih smo zaznavali in 
odkrivali svoje telo, preskusili kaj zmoremo in tako 
gradili svoje zaupanje vase in svojo samopodobo.  

Sara Dimic 
Martinovič 

ZVEZDICE 
2-6 (SONČKI, 

ZVEZDICE) 

4x 

Lokacija  
Pot k 
ribniku 
 
 

LJUDSKO IZROČILO SKOZI IGRO, PESEM IN PLES:  
Glede na to, da sem letos zaradi epidemije izvedla 
manj dejavnosti so bile te dobro predhodno 
pripravljene. Prilagodila sem se aktualnim temam v 
oddelkih, kjer sem izvajala vrtiljak. 
Tako smo skupaj spoznali nekaj tradicionalnih obrti 
in dejavnosti, izdelovali punčke iz cunj, se igrali 
stare ljudske igre ter izštevanke. Otroci so spoznali 
otroško nošo in se prek zgodbice o Kekcu seznanili 
z igro in življenjem nekoč. Usvojili so tri ljudske 
plese in pesmice ter spoznali nekaj starih ljudskih 
instrumentov. Tako so se na igriv način srečevali s 
folkloro in ljudskimi običaji ter tradicijo na 
Slovenskem. 

Andreja 
Košir 

ŽABICE 
2-6 (ŽABICE, 

RIBICE, RAČKE) 

4x 

MATEMATIKA JE ZABAVNA: Otroci so se z 
matematiko srečali na zabaven in igriv način. 
Spoznavali, prepoznavali in poimenovali so različne 
barve, oblike in števila. Razvijali so logično 
mišljenje in pridobivali nova znanja.  

Andreja 
Hodak Jošt 

ŽABICE 
2-7 (ŽABICE, 

RIBICE, RAČKE) 

3x 

POJEM IN PLEŠEM: S prepevanjem pesmi ob Ana Bukovec RIBICE 2X 
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spremljavi kitare so otroci razvijali ritmičen in 
melodičen posluh. Prepoznavali so tempo in 
dinamiko pete pesmi, spremljali peto pesem na 
lastna glasbila, ritmična glasbila in improvizirana 
glasbila. Ob igranju so ustvarjali različne ritme ter 
poustvarjalno spremljali peto pesem. Ob glasbenih 
ugankah pa so razvijali slušno pozornost. 

Krenn 2-6 (ŽABICE,  
RIBICE, RAČKE) 

BIBA POJE: Ob peti pesmi otroci gibalno 
ponazarjajo pesem. Ob petju in plesu bogatijo 
melodičen in ritmičen posluh, bogatijo besedišče in 
razvijajo gibalne spretnosti. Ob peti pesmi razvijajo 
motoriko prstov, saj pesem ponazarjajo tako s 
telesom kot s prsti in z dlanmi. 

Nina 
Andraši/ 
Neža Rupnik 

RIBICE 
2-6 (ŽABICE, 

RIBICE, RAČKE) 

1X 

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

Miha Mrak RAČKE 
2-6 (ŽABICE, 

RIBICE, RAČKE) 

3X 

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) 

3X 

Lokacija  
Jurček 
 

MALI GLASBENIKI: Otroci so prek poslušanja, 
pripevanja in petja pesmi razvijali melodični 
posluh, z igranjem na lastna ali druga ritmična 
glasbila pa so razvijali tudi ritem. Z ropotuljami, 
palčkami,  lastnimi instrumenti in improviziranimi 
instrumenti so spremljali pesem po svojih 
zmogljivostih. Posebej doživeto so spremljali 
glasbeno-lutkovni predstavitvi pesmi Živali jeseni in 
Miška na kmetiji ter prek glasbenih ugank oz. 
poslušanja melodije ugibali za katero pesem gre in 
obenem spoznavali zvok posameznega 
instrumenta.  

Mateja 
Viršek 

SOVICE 
1-3 (LISIČKE 
VEVERICE, 

SOVICE) 

5x 

EN, DVA, TRI ZAMIGAJ Z MANO TI: Otroci so skozi 
različne poligone ter gibalno rajalne igre  izražali 
svojo potrebo po gibanju. V povezavi z NTC 
učenjem so razvijali koordinacijo celotnega telesa, 
krepili svojo samopodobo in imeli možnost 
izražanja svobodnega plesa. Pri dejavnostih so se 
otroci sprostili in zelo uživali. 

Tatjana 
Špoljarič 

SOVICE 
1-2 (LISIČKE 
VEVERICE, 

SOVICE) 

4x 

RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE: Dejavnosti so potekale 
bodisi v telovadnici bodisi v zunanjem delu vrtca. 
Otroci so ob uporabi različnih športnih rekvizitov in 
orodij, preko gibalnih nalog, razvijali osnovno 
motoriko ter nekatere ravnotežnostne in 
manipulativne spretnosti. 

Jana  
Tomc 

VEVERICE 
1-2 (LISIČKE 
VEVERICE, 

SOVICE) 

5x 

DEŽELA PRAVLJIC: Otroci so prek moje dejavnosti Demi Finc VEVERICE 4x 
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spoznali štiri različne pravljice. Otroke sem ves čas 
med pripovedovanjem pravljic spodbujala in jih 
motivirala k sodelovanju ter razvijanju in bogatenju 
njihovega govora. Da pa so jim bile pravljice še 
zanimivejše, sem vanje vključila tudi razne rekvizite 
in lutke. Otroci so z zanimanjem spremljali vsak gib 
lutke in se z njimi tudi poistovetili ter se prek 
lutkovne igre zelo zabavali. 

Medved 1-2 (LISIČKE 
VEVERICE, 

SOVICE) 

PRAVLJIČNI KOVČEK: Pravljice so že od 
najzgodnejšega otroštva zelo pomembne za razvoj 
čustev, moralnega čuta in osebnosti. Otroci so ob 
doživljanju pravljic na različne načine stopili v stik s 
svojo domišljijo in jo gradili. Nekoliko skrivnostno 
so otroci spoznali zgodbo iz kovčka, ki so jo 
doživljali ob slikah, lutkah, v PPT predstavitvi…, 
vsakič drugače. Zgodbe so bile povezane z letnimi 
časi in praznovanji. Zgodbe in pravljice, ki so se v 
letošnjem šolskem predstavile iz pravljičnega 
kovčka: Razbita buča,  Zakaj je sneg bel, Piščanček 
Pik, (M. Manček), Pod medvedovim dežnikom (S. 
Makarovič), Glasbena pravljica Gradič (M. Voglar)… 

Tatjana 
Šoberl 

LISIČKE 
1-2 (LISIČKE 
VEVERICE, 
SOVICE)) 

5X 

MATEMATIČNE IGRE: Nezavedno in nenamerno se 
otrok z matematiko srečuje že zelo zgodaj. 
Spremlja ga na vsakem koraku, tako doma, v 
okolici, naravi kot tudi v vrtcu. Za usvajanje znanja 
in razvijanje pozitivnega odnosa do matematike, je 
zelo pomembno, da vzgojitelji matematične 
vsebine izvajamo v sproščenem vzdušju in pri tem 
izražamo navdušenje in veselje. Otroci so tako prek 
različnih iger razvijali logično mišljenje in jezik. V 
sklopu logike in jezika smo se učili razvrščati, 
urejati, primerjati in prirejati. Prek dejavnosti, 
povezanih s pravljico, ki jo je izvajala sodelavka 
Demi, smo krepili predvsem kognitivni razvoj.  

Tea Blagus/ 
Tajda 
Lipovšek 

LISIČKE 
1-2 (LISIČKE 
VEVERICE, 
SOVICE)) 

3x 

SENZORNE IGRE: Otroci so prek senzornih 
dejavnosti urili motoriko, zaznavali predmete in 
snovi z različnimi čutili ter jih ob tem razvijali. 
Spoznali so nove tehnike ustvarjanja, urili svoje 
spretnosti in se pri tem zabavali. 

Andreja  
Vrankar 

LISIČKE 
1-2 (LISIČKE 
VEVERICE, 
SOVICE)) 

4x 

 
POROČILO O REALIZACIJI OBOGATITVENE DEJAVNOSTI MALI POHODNIK   

Strokovni delavci: Mina Pišljar, Aljaž Levičar, Miha Mrak, Anja Bezjak, Sara Dimic Martinovič 
V šolskem letu 2020/21 smo v enotah Galjevica in Orlova ter na lokacijah Pot k ribniku in Dolenjska cesta že 
četrto leto želeli izpeljati obogatitveno dejavnost – planinski krožek: Mali pohodnik. Dejavnost vodimo 
vzgojitelji / mentorji planinskih skupin (PZS): Mina Pišljar, Aljaž Levičar in Miha Mrak v sodelovanju z Anjo 
Bezjak in Saro Dimic Martinovič.  
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 od 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 pri tem 
posredujemo mentorji. V obogatitveno dejavnost se je vpisalo 29 otrok iz petih različnih oddelkov vrtca. 
Načrtovanih je bilo 8 teoretičnih srečanj skupin z različnimi tematikami, ki smo jih zapisali v LDN 
obogatitvene dejavnosti ter 8 izletov različnih težavnostnih stopenj, tudi izlet zainteresiranih strokovnih 
delavcev na Nanos. 
Zaradi višje sile oziroma epidemiološke situacije covida-19 (mehurčki združevanj, odsotnost javnega 
prevoza ipd.), srečanj in izletov v šolskem letu 2020/21 na žalost ni bilo mogoče izvesti, izvajamo pa 
dejavnosti v šolskem letu 2021/22. 
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POROČILO O REALIZACIJI OBOGATITVENE DEJAVNOSTI MALI ŠAHIST                                     

Strokovni delavec: Samuel Kranjc (enota Orlova) 
Obogatitvena dejavnost Mali Šahist se je  izvajala na enoti Orlova Vrtca Galjevica. Povabljeni so bili otroci 
najstarejše skupine Murenčki. V dejavnost je bilo vključenih dvanajst otrok in se je izvajala enkrat mesečno, 
zaradi  vmesne zaprtosti vrtca pa se je v drugi polovici šolskega leta izvajala tudi dvakrat mesečno.  
Skupaj smo uporabljali knjigo MOJA PRVA KNJIGA O ŠAHU in pa ŠAH ZA NAJMLAJŠE, preko katerih sem 
otrokom približal šah in jih predhodno seznanil z igro. 
Cilji dejavnosti so bili doseženi: 

1) Otroke seznaniti z igro ŠAH; 
2) Otroci poznajo osnovna pravila igre (postavitev figur, premikanje figur, način napredovanja igre); 
3) Otroci štejejo in preštevajo posamezne tipe figur; 
4) Otroci štejejo poteze posameznih figur; 
5) Otroci vedo na kakšno polje gre bela in črna kraljica; 
6) Otroci predvidevajo poteze in posledice; 
7) Otroci spoznavajo pomembnost posameznih figur; 
8) Otroci vedo kaj je to šah in kaj šah mat. 

Dejavnost se izvaja v  prostorih igralnice in v večnamenskem prostoru. Skozi leto je potekala v treh fazah in 
sicer: pogovor o šahu in ogled literature, otroci se spremenijo v posamezne figure in se ustrezno premikajo 
po prostoru, ter prehod na šahovsko ploskev, kjer se udejanja šah z vsemi pravili. Otroci so bili zelo 
motivirani in so skozi cel proces lepo sodelovali, ter si tudi izven terminov želeli igrati šah. Tudi starši so 
opazili, da se izvaja krožek in so izrazili navdušenje, ter se tekom leta pozanimali, če se lahko še kakšen 
dodaten otrok pridruži sistematični dejavnosti Mali šahist. To je bilo omogočeno še trem, ki so to želeli, z 
ostalimi pa smo pri prosti igri tudi igrali šah, ki pa ni imel tako sistematičnega in poglobljenega procesa. 
Starše sem sproti obveščal, kdaj se bo dejavnost izvajala, da so bili, ki so to želeli, lahko vsi prisotni,  ker je 
bilo to po navadi v času po kosilu. Sproti sem jim tudi pošiljal utrinke in jih obveščal, kaj smo počeli pri 
posameznih uricah. 
Interes otrok in staršev za šahovski krožek je bil velik, zato ga imam željo dejavnost izvajati tudi v 
prihodnjem šolskem letu. 
 
POROČILO O REALIZACIJI OBOGATITVENE DEJAVNOSTI MALI GLEDALIŠČNIKI                                     

Strokovni delavki: Anja Dimec in Anamari Tivadar (enota Galjevica) 
V šolskem letu 2020/21 obogatitvena dejavnost Mali gledališčniki zaradi epidemije in ukrepov  povezanih s 
covidom-19, ni bila realizirana, se pa izvaja v šol.l. 2021/22.  
V sklopu Malih gledališčnikov so strokovne delavke posnele video gledališko igro, ki so si jo otroci lahko 
ogledali v prazničnem času  v mesecu decembru.  
 
POROČILO O REALIZACIJI OBOGATITVENE DEJAVNOSTI OTROŠKI PEVSKI ZBOR                                     

OTROŠKI PEVSKI ZBOR VRTCA GALJEVICA – ENOTA GALJEVICA 
Zborovodji: Mateja Viršek in Anastazija Pograjc 
V obogatitveno dejavnost Otroški pevski zbor v enoti Galjevica se je v začetku šolskega leta vpisalo 16 otrok 
iz oddelkov Kužki in Ježi, starosti 5-6 let. V pevski program so bile zajete pesmi iz zbirke Miškolinček s 
predvidenimi nastopi na prireditvah vrtca Galjevica in širše (kulturni dan, mednarodni dan Evrope in 
Ljubljane, dobrodelni koncert malih in velikih pevcev, revija OŠ O. Kovačiča idr.). Vendar pa obogatitvena 
dejavnost pevski zbor v šolskem letu 2020/21 zaradi ukrepov za preprečevanje okužb s koronavirusom 
SARS-CoV-2 ni bila izvedena, poteka pa dejavnost v šol. l. 2021/22. 
 
OTROŠKI PEVSKI ZBOR VRTCA GALJEVICA – ENOTA ORLOVA 
Zborovodja: Pia Kuk 
V pevski zbor je bilo prijavljenih 14 otrok, starih od 4 do 6 let iz oddelkov: Kresničke (4 otroci) in iz oddelka 
Murenčki (10 otrok). Otroke so k zboru preko prijavnice prijavili starši, preizkusa petja mi ni bilo potrebno 
izvesti. Dejavnosti v šol. l. 2020/21 nismo izvajali, izvajali ga bomo spomladi 2022. 
 
Cilji obogatitvene dejavnosti: 

- Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 
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- Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja. 

- Razvijanje ustne artikulacije. 

- Razvijanje pevskega posluha. 

- Razvijanje občutka za ritem. 

- Učenje in spoznavanje novih pesmi, plesov, izštevank, šaljivk in iger. 

- Doživljanje petja, plesa in glasbe, kot prijetne izkušnje, z uporabo malih instrumentov in ob 

instrumentalni spremljavi. 

- Razvijanje socialnih veščin, ob nastopanju za širšo javnost. 

Prek različnih glasbeno didaktičnih iger, igrivih pesmic in plesov so otroci spoznali del Slovenske kulturne 

dediščine in tradicije ter šegave igre in pesmice in se urili v pevskem in plesnem ustvarjanju. Pesmi in plese 

sem izbrala glede na težavnost, ritmiko in razpon, ki ga otroci zmorejo doseči v tem starostnem obdobju. 

Poleg pesmi in plesov sem otroke seznanila tudi s kulturno dediščino, tradicijo, oblačilno dediščino ter 

kulinariko. V dejavnost sem vključevala  vaje za upevanje, gibljivost govornega aparata, ritem in melodiko. 

Vse to so urili preko GD Iger, izštevanke in šaljivke. Za prijetnejši uvod in motivacijo  pa smo prebirali KEKCA 

in zgodbico MALI KLINČEK. 

 
Obogatitveni programi, kot nadstandardne dejavnosti: dejavnosti, ki jih vodijo strokovni delavci vrtca v 
sodelovanju z zunanjimi institucijami, namenjene 5-6 letnim otrokom in so v celoti ali delno krite iz sredstev 
MOL-a. Porazdelitev oz. namen nadstandarda MOL za pokrivanje stroškov programa obravnava in sprejme 
Svet staršev in nato Svet zavoda na septembrski seji. 
 
 
Tridnevni vrtec v naravi je po vsebini dogajanj zelo kakovosten, pozitivno so strokovne delavke ocenile 
nastanitev in ponudbo na izbranih turističnih kmetijah.  
 
Vrtec v naravi: v šol. letu 2020/2021 in 2021/2022 so vključeni vsi oddelki 4-6, programi so v letu 2021 
izvedeni v celoti v vseh oddelkih.  
 

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

zunanjo institucijo 
4-6 let 3 dni (oktober oz. maj) 

Integracija angleškega jezika 
* 

Strokovne delavke v sodelovanju z 
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 (video posnetek 
zaradi epidemije Covid-19) 

2-4/5 let  1 predstava/oddelek 
maj 

Športno-gibalne urice za 
otroke 

Strokovne delavke v sodelovanju s SD 
Novinar 

3-6 let 
 

1 x ted. (april-junij, 
okt.-dec.) 
 

Plavanje * Strokovne delavke v sodelovanju z 
zunanjo institucijo - FŠ 

5-6 let 5 dni (10.-14.5.2021) 

Zimovanje s šolo smučanja - 
Pokljuka 

Strokovne delavke v sodelovanju z 
zunanjo institucijo – Planet otrok 

4-6 let 5 dni  
(1. - 5. 3. 2021) 

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

4-6 let 5 dni  
(31.5.-4.6. in 
 7.-11.6.2021) 

Drsanje Strokovne delavke v sodelovanju z 
zunanjo institucijo – Lucky Luka 

5-6 let 6 dni (20.-22.10. in 2.-
4.11.2021) 

* Tudi v šolskem letu 2020/2021 in 2021/2022 je MOL financirala nadstandardni program za otroke zadnje 
leto pred vstopom v šolo v višini 75,00 EUR/ otroka. V šol. l. 2020/21 in letu 2021/22 je v Vrtcu Galjevica 30 
EUR/ otroka namenjenih za izvedbo celoletne integracije angleškega jezika v oddelke, 15 EUR/otroka za 
program plavanja (dodatne stroške v znesku 15 EUR v letu 2020/21 in 25 EUR v letu 2021/22 krije Sklad 
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vrtca) in 30 EUR/ otroka za namen vrtca v naravi. Integracija angleškega jezika v oddelkih 3-5 se krije iz 
projektov in je za starše brezplačna, prav tako Športne urice za vse oddelek 3-6 letnikov. 
 
Obogatitvene dejavnosti izven vrtca, ki jih starši doplačajo oziroma nekatere v celoti plačajo. Vodijo jih 
strokovni delavci vrtca  skupno z zunanjimi izvajalci. V tabeli navedene dejavnosti omogočamo otrokom na 
vseh štirih enotah/lokacijah vrtca od 3. leta starosti dalje, nekatere pa po strokovnem dogovoru in soglasju 
staršev le od 5.-6. leta starosti; vse dejavnosti so v primeru potreb družin otrok sofinancirane iz sredstev 
Sklada vrtca ali Fundacije Vila Galja.  
Dejavnost Izvajalec 

Lutkovne predstave in glasbeno-gledališke 
predstave za otroke 

Lutkovno gledališče Ljubljana, Cankarjev dom, 
Ljubljana, KGBL, Opera, Ljubljana 

Obisk galerij, muzejev  strokovne delavke  v sodelovanju z zunanjo institucijo 

Hiša umetnosti  strokovne delavke  v sodelovanju z zunanjo institucijo 

Hiša eksperimentov strokovne delavke  v sodelovanju z zunanjo institucijo 

Vrtec v naravi (3 dni) strokovne delavke  v sodelovanju z zunanjo institucijo 

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

Zimovanje z učenjem smučanja: Pokljuka (5 dni) strokovne delavke  v sodelovanju z zunanjo institucijo 

Izleti strokovne delavke 

Voden ogled  ZOO Ljubljana strokovne delavke v sodelovanju z zunanjo institucijo 

Filmski in gledališki festivali zunanje institucije 

 
Obogatitvene dejavnosti v sodelovanju z zunanjimi izvajalci , ki jih Izvajajo strokovne delavke vrtca. 
Potekajo v okviru programa vrtca in so za starše brezplačne. V šolskem  letu 2020/2021 smo organizirali: 

Enota 
/lokacija 

Dejavnost Izvajalec Pogostost 
izvajanja 

Starost 
otrok 

Število 
otrok 

 
Enota 
Galjevica 

Festival Bobri MOL – odd. za kulturo (4 oddelki) jan. – feb. 4-6 118 

Kros MOL odd. za šport /interno 1 x letno 1-6 194 

Pohod po PST 
 
 

MOL-odd. za šport 
 

1 x letno 
 

3-6 
 

137 

Glasbena  šola Rakovnik Glasbena šola Rakovnik 1x letno 4-6 118 

Teden otroka ZPM (vsi oddelki) oktober 1-6 194 

Pravljična urica s 
knjižničarko   

Knjižnica Prežihov Voranc 
 

1x letno 1-3 
 

57 
 

Mali gledališčniki Anja Dimec in Anamari Tivadar 2 x mesečno 
(oktober-maj) 

4-6 do 15 

Mini baletni abonma KGBL* 1 x letno 
 

2-4 
 

48 

Prvi glasbeno- gledališki 
abonma 

Cankarjev dom * 2 x letno 4-6 118 

Integracija športno-
gibalnih uric 

SD NOVINAR  1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 137 

Integracija angleškega 
jezika 

Tamara Milinčič Medven  1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 137 

 Otroški pevski zbor Mateja Viršek 1 x tedensko 
oktober - maj 

5-6 do 20 

Planinski krožek – mali 
pohodnik 

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

5-6 do 15 

Za uka željne* Obisk muzeja/galerije v Ljubljani 1 x letno 4-6 118 

Enota 
Jurček 

Kros MOL odd. za šport /interno 1 x letno 1-3 42 

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

Pravljična urica s 
knjižničarko  

Knjižnica Prežihov Voranc 
 

1 x letno 1-3 42 

Mini baletni abonma KGBL* 1 x letno 
 

2-3 
 

14 

 
Enota 
Orlova 

Pravljična urica s 
knjižničarko  
 

Knjižnica Prežihov Voranc 1 x letno 1-3 
 

42 

Kros MOL oddelek za šport 1 x letno 4-6 47 

Glasbena šola Rakovnik Glasbena šola Rakovnik 1 x letno 4-6 47 

Pohod po PST MOL-oddelek za šport  1 x letno 3-6 104 

Festival Bobri MOL – odd. za kulturo (3 oddelki) jan. – feb. 4-6 47 
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Teden otroka ZPM (vsi oddelki) oktober 1-6 146 

Mini baletni abonma KGBL* 1 x letno 
 

2-4 
 

85 

Prvi glasbeno – gledališki 
abonma 

Cankarjev dom * 2 x letno 4-6 47 

Integracija športno-
gibalnih uric 

SD NOVINAR  1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 104 

Integracija angleškega 
jezika 

Tamara Milinčič Medven  1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 104 

 Otroški pevski zbor Pia Kuk 1 x tedensko 
oktober - maj 

5-6 do 20 

Planinski krožek –  
mali pohodnik 

Anja Bezjak 1 x mesečno,  
3 x pohod 

5-6 do 15 

Šahovski krožek –  
mali šahisti 

Samuel Kranjc 1 x mesečno 5-6 do 10 

Za uka željne* Obisk muzeja/galerije v Ljubljani 1 x letno 4-6 47 

 
Lokacija 
Pot k 
ribniku 

Teden otroka ZPM (vsi oddelki) oktober 2-6 51 

Festival Bobri MOL – odd. za kulturo  jan. – feb 5-6 22 

Kros MOL-oddelek za šport 
 

1 x letno 5-6 22 

Pohod po PST MOL-oddelek za šport 
 

1 x letno 3-6 42 

Pravljična urica s 
knjižničarko  

Knjižnica Prežihov Voranc 
 

1 x letno 2-3 
 

9 

Glasbeno dopoldne Glasbena šola Rakovnik 1 x letno 3-6 42 

Mini baletni abonma KGBL* 1x letno 2-5 29 

Prvi glasbeno-gledališki 
abonma 

Cankarjev dom* 1x letno 5-6 22 

Otroški pevski zbor s 
folklorno skupina 

Andreja Košir, Ana Bukovec 
Krenn 

2 x mesečno 
oktober-maj 

3-6 do 14 

Integracija športno-
gibalnih uric 

SD NOVINAR  1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 42 

Integracija angleškega 
jezika 

Tamara Milinčič Medven   1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 42 

Planinski krožek – mali      
pohodnik 

Miha Mrak  1 x mesečno,  
 3 x pohod 

5-6 do 15 

 Za uka željne* Obisk muzeja/galerije v Ljubljani 1 x letno 5-6    22 

 
Lokacija 
Dolenjska c. 

Cici vesela šola Mojca Kastelic celo leto 2-6 28 

Zdrav zobek vse strokovne delavke celo leto 2-6 28 

Kros MOL-oddelek za šport 1 x letno 5-6 15 

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

Miniolimpijada Športna zveza Slovenije 1 x letno 5-6 15 

Festival Bobri MOL – odd. za kulturo Jan - feb 5-6 15 

Glasbena šola Rakovnik Glasbena šola Rakovnik 1x letno 2-6 28 
Prvi glasbeno – gledališki 
abonma 

Cankarjev dom* 2 x letno 5-6 15 

Mini baletni abonma Konservatorij za glasbo in 
balet Ljubljana* 

1-2 x letno 2-5 13 

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

3-6 
 

20 
 
 Integracija angleškega 

jezika 
Tamara Milinčič Medven  1 x tedensko  

oktober - maj 
3-6 20 

Teden otroka ZPM oktober 5-6 15 

Pravljična urica s 
knjižničarko  

Knjižnica Prežihov Voranc 
 

1 x letno 2-6 28 

 Za uka željne* Obisk muzeja/galerije v Ljubljani 1 x letno 5-6 15 

*Abonma – baletni, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana * (3 EUR iz sredstev Sklada vrtca). 
*Abonma – gledališki, Cankarjev dom * (9 EUR plačilo staršev/3 obroki + 3 EUR iz sredstev Sklada vrtca),  

*Obisk delavnice – za uka željne (5 EUR plačilo staršev) oz. subvencija iz sredstev Sklada vrtca. 
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PROJEKTNO DELO 

 
Predstavljamo pregled projektov, ki so potekali v letu 2021 . 
 

MEDNARODNI PROJEKTI 
 
POROČILO PROJEKTA EKO VRTEC  
Koordinatorka na ravni vrtca: Vesna Podboj Panič 
 
Koordinatorji na ravni enot, lokacij: Barbara Jakopin, Mateja Funkl, Simona Milost Dežman, 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. Prek celega leta veliko dejavnosti realiziramo na prostem (učilnica v naravi) in tako dosegamo in 
uresničujemo različne cilje na različnih  kurikularnih področjih.  
Narava je zaklad, ki nas bogati, spodbuja nas, da ji prisluhnemo, jo opazujemo in raziskujemo. Tega se še 
kako zavedamo, zato v sodelovanju z Ekošolo, ki je ciljno usmerjena k bogatenju čustvenih vezi otrok in 
mladih do narave, 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.  
Z realiziranimi dejavnostmi otroke tekom leta učimo drugačnosti in predvsem, kako naj cenijo dobrine 
narave. Veliko se ukvarjamo 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.  
Otroci bodo kmalu v prihodnosti sprejemali odločitve na vseh ravneh ekološkega življenja. Skozi dejavnosti 
postajajo ambasadorji trajnostnega razvoja.  
Po programu Ekošole smo izvedli vseh 7 korakov in tako potrdili mednarodno sodelovanje –zeleno zastavo. 
To je mednarodno priznanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Fundation for Environmental 
Education). Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak je 
dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja.   
 
V šolskem letu 2020/21 smo realizirali naslednje eko dejavnosti in eko projekte:  

- Zgodnje naravoslovje: Prehrana, gibanje in zdravje. 
- Tematski sklopi: Voda - Energija, Odpadki - Krožno gospodarstvo, Živeti s podnebnimi 

spremembami. 
- Projekti: Eko branje za eko življenje, Likovni natečaj za kreativne izdelke, Trajnostna mobilnost: 

Misija-zeleni koraki, Mlekastično! Izberem domače, Znanje o gozdovih-LEAF – Prejetniki nagrade. 
 

DOSEŽENI CILJI IZ  PROJEKTA ZGODNJE NARAVOSLOVJE - Prehrana, gibanje in zdravje:  

 Spoznavanje temeljnih vrednot trajnostnega sistema. 

 Spoznavanje in okušanje tradicionalne, lokalno pridelane in zdrave hrane ter omogočanje priprave in 
ponudbe zdravih obrokov, usvajanje zdravega načina prehranjevanja in razvijanje odgovornega 
odnosa do hrane. 

 Z gibalno dejavnostjo do dobrega počutja, gibalnega razvoja ter pozitivnega odnosa do sebe in 
svojega telesa, spodbujanje, razvijanje in sproščeno izvajanje različnih gibalnih dejavnosti v naravi, 
ozaveščanje, da na otrokovo zdravje vpliva okolje in on sam. 

REALIZIRANE DEJAVNOSTI IZ PROJEKTA ZGODNJE NARAVOSLOVJE: 

 Prehrana: skrb in urejanje zelenjavnega in zeliščnega vrta skozi celo leto – aktivno sodelovanje pri 
celotnem procesu, od prekopavanja in priprave zemlje ter urejanje gredic, do sejanja, sajenja vrtnin in 
zelišč, pletja, zalivanja, pobiranja dozorelega pridelka; uporaba lokalno pridelanih živil pri pripravi 
različnih jedi in napitkov (jabolčna marmelada, pečena jabolka z orehi, solate, zelenjavne juhe, 
zelenjavni in zeliščni namazi, zelenjavni sokovi, smutiji, špinačne palačinke, bučna juha medeni 
napitki, peka pirinega kruha…); ponujanje sadno-zelenjavnih krožnikov za dopoldansko malico; 
praznovanje rojstnih dni otrok z zdravimi prigrizki; zdravilna zelišča za zdravje (sušenje zelišč za 
kuhanje čajev, priprava sirupov, sivkine soli, ognjičevega mazila, zeliščnih šopkov,...); obeleženje 
Slovenskega tradicionalnega zajtrka; pomen medovitih rastlin in škodljivost invazivnih rastlin; 
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opazovanje in spremljanje čebel na cvetovih (otroci so dobili neprecenljivo življenjsko izkušnjo, da 
čebele s svojo aktivnostjo v naravi pomembno vplivajo na proizvodnjo hrane tako za človeka kot za 
živali, kakor tudi na človekovo zdravje in druge dejavnike življenja).  

 Gibanje in zdravje: GIBANJE (igre in gibanje na prostem in v vsakem vremenu, sprehodi, pohodi, 
orientacijski sprehodi, gibalni NTC poligoni, kros, Unescov tek, kolesarjenje, rolanje, tečaji plavanja, 
drsanja in smučanja, Športno-gibalne urice, Športni program Mali sonček, Športne igre vrtca 
Galjevica, tridnevni tabori v naravi); 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, Živeti s podnebnimi spremembami: 

 Varčevanje z vodo in energijo (maksimalno izkoriščanje naravne svetlobe). 

 Izvajanje naravoslovnih poskusov z vodo in energijo. 

 Spoznavanje lastnosti vode in vodnih biotopov. 

 Pridobivanje izkušenj in znanja o energiji na delavnicah v okviru dogodka Sončni dan vrtca. 

 Seznanjanje z varčnejšimi električnimi napravami in ozaveščanje o pasteh in nevarnostih pri 
rokovanju z elektriko in električnimi napravami. 

 Aktivno sodelovanje v zbiralnih in humanitarnih akcijah. 

 Spodbujanje odgovornega ravnanja z odpadki, s poudarkom na preprečevanju nastajanja odpadkov 
in ponovni uporabi odpadnih surovin (zbiranje, ločevanje in recikliranje odpadkov). 

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

 Zgodnje ozaveščanje otrok o naravnih spremembah, ekoloških vrednotah in usposabljanju za 
vseživljenjsko ekološko delovanje ter odzivanje na podnebne spremembe (ozaveščanje o pomenu 
zmanjševanja onesnaževanja okolja). 

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…; izvajanje 
naravoslovnih poskusov z vodo; opazovanje vodnih virov v oklici vrtca; spoznavanje kroženja vode in 
vodnih biotopov; življenje v in ob vodi - rastline in živali; ogled video posnetkov: 
https://www.youtube.com/watch?v=e8x4AXYpiI0, praznovanje Svetovnega dneva vode; sodelovanje 
s PEF Ljubljana, 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.; izdelava športnih rekvizitov, didaktičnih 
iger, eko igrač, lutk, glasbil, maket, recikliranje papirja, zimske in pomladne dekoracije… izdelovanje 
čolničkov ob Gregorjevem; zbiranje starega papirja; eko sprehodi z opazovanjem dela delavcev, ki 
skrbijo za odvoz odpadkov; spoznavanje poklicev povezanih z odpadki – smetar; prebiranje tematskih 
zgodb, ogled video posnetkov, risank https://www.youtube.com/watch?v=vbM6nY6IvbY. 

 Živeti s podnebnimi spremembami (oblikovanje predstave o planetu Zemlja ter seznanjanje z 
različnimi pristopi k spoznavanju naravnih zakonitosti; odkrivanje spoznanj o naravnih spremembah 
in ozaveščanje, 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; varčna in smotrna uporaba PVC materialov; ogled 
različnih video posnetkov podnebnih sprememb v Evropi in seznanjanje z novimi izrazi (atmosfera, 
hidrosfera, ozon…); pogovori o naravnih nesrečah, ki jih povzroča vreme in zakaj do njih pride, kako 
ukrepamo in se pred njimi zavarujemo, koga pokličemo na pomoč; spoznavanje različnih vremenskih 
pojavov in koledarsko beleženje vremena; fotografiranje različnih vremenskih pojavov; naravoslovni 
poskusi (taljenje ledu, vulkan), eko delavnice: gozdni vrtec, spremembe v gozdu; Sončni dan vrtca 
Galjevica-delavnice, segrevanje ozračja/ moč sonca; prebiranje zgodbic: Ježek Snežek in potres, 
Poplava, Suša (T. Novak).  

 
DOSEŽENI CILJI IZ PROJEKTOV - Eko branje za eko življenje, Eko paket, Likovno ustvarjanje, Trajnostna 
mobilnost: Misija-zeleni koraki: 

https://www.youtube.com/watch?v=e8x4AXYpiI0
https://www.youtube.com/watch?v=vbM6nY6IvbY
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 Seznanjanje z ekološkimi problemi in ozaveščanje pomena ohranjanja čistega okolja preko eko 
vsebin. 

 Razvijanje ustvarjalnosti, iznajdljivosti, samostojnosti in kritičnega vrednotenja likovnih del ter 
seznanjanje z različnimi likovnimi tehnikami in ustvarjanje z različnimi materiali. 

 Spodbujanje otrok in staršev k spreminjanju potovalnih navad in posledično zmanjševanju 
motoriziranega prometa v okolici vrtca (prihajanje v vrtec na čim bolj trajnosten način: peš, kolo, 
skiro, avtobus, vlak ali kombinacija) ter ozaveščanje otrok o pomenu izbire okolju prijaznejšega 
načina prevoza. 

 Spoznavanje poti mleka od kmetije do mlečnih izdelkov in kozarca, raziskovanje slovenske krave, 
njeno življenje in njen dom, spoznavanje lastnosti mleka z izvajanjem naravoslovnih dejavnosti in 
ozaveščanje o pomenu uživanja mleka kot vira beljakovin in energije ter njegov vpliv na rast in 
razvoj. 

 Izobraževanje in ozaveščanje o gozdovih, njihovi vlogi ter pomen varovanja gozdov in njihovega 
trajnostnega upravljanja. 

 
REALIZIRANE DEJAVNOSTI IZ PROJEKTOV: 

 Eko branje za eko življenje (prebiranje literature z ekološko vsebino in ogled e-pravljic z ekološko 
vsebino, izdelovanje didaktičnih igrač za spodbujanje govora otrok v zgodnjem otroštvu, izvedba eko 
lutkovne prdstave, risanje, slikanje eko junakov). 

 Likovno ustvarjanje (aktivno sodelovanje na razpisanih eko likovnih natečajih za kreativne izdelke: 
ustvarjanje na različne teme - podnebne spremembe, trajnostna mobilnost, mlekastično, gozd).  

 Trajnostna mobilnost: Misija-zeleni koraki (različne dejavnosti in prometni poligoni za otroke 
risanje avtomobilov na električni pogon in domišljijsko ustvarjanje prevoznih sredstev, ki ne 
onesnažujejo okolja – priprava razstave; spoznavanje različnih vrst prometa ter vpliv posameznih 
vozil na okolje in onesnaževanje; udeležba najstarejših oddelkov na delavnicah Varna pot, v 
nakupovalnem središču Supernova, priprava in sodelovanje na dogodku ETM, sodelovanje v 
projektih Pasavček in Igra Beli zajček). 

 Mlekastično! Izberem domače  (prebiranje pravljic in zgodbic o mleku, ogled video posnetka o 
pridobivanju slovenskega mleka in posnetek izdelave sira, izdelovanje lutke krava Berta, izdelovanje 
knjižnih kazal iz prazne embalaže za mleko, izdelovanje did. igre Pot mleka, risanje, slikanje na temo 
mleko, reševanje delovnih listov na spletni strani Ekošole, razvrščanje mlečnih izdelkov v stolpčne 
prikaze, zbiranje receptov za pripravo mlečnih izdelkov in priprava le-teh (bananino mleko), 
obeleženje Svetovnega dneva mleka). 

 Znanje o gozdovih-LEAF (odkrivanje gozda z vsemi čutili, opazovanje gozda skozi letne čase, 
spoznavanje drevesnih vrst, plodov…, nenavadna drevesa v naši okolici orientacija v gozdu, gozdni 
pridelki: nabiranje kostanja, vršičkov, ustvarjanje z materiali iz gozda, miti in legende o gozdu, 
pesmi, pravljice o gozdu). V letu 2021 je oddelek račk iz lokacije Pot k ribniku prejel tudi nagrado za 
najboljše otroško likovno delo na področju predšolske vzgoje.  

DRUGE REALIZIRANE AKTIVNOSTI: 

 Sodelovanje s ČZS in 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 z OŠ Oskar Kovačič na ETM: Teden brez avtomobilov; spretnostna vožnja s kolesi; 
ustvarjalne delavnice (sept. 2020). 

 Objava eko utrinkov na spletni strani vrtca Galjevica in v ekoskladovnici Eko šole.  

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

 Udeležba otrok na taborih. 
 

POROČILO PROJEKTA UNESCO VRTEC  
Koordinatorka na ravni vrtca: Mateja Funkl 
 
V šolskem letu 2020/21 smo že peto leto vključeni v Unescovo mrežo ASP.  
Projekt kot Unescov vrtec nadaljujemo tudi v letu 2021/22. Z delom v Unescovi mreži ASP želimo krepiti 
odgovornost do sebe in drugih, s tem poudarjamo vzgojo za mir in nenasilje ter mirno, strpno reševanje 
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konfliktov, saj je vrtec vzgoja za življenje. V vsakdanjem življenju vzgajamo za strpnost in sodelovanje. V 
naše delo vključujemo zunanje sodelavce različnih strok, krepimo zavezništvo med generacijami in 
razvijamo sodelovalne odnose. Še naprej skrbimo za ohranjanje kulturne dediščine in ljudskih običajev 
(otroška folklorna skupina vrtca, pevski zbor, razstave...). Veliko pozornost skozi tematska načrtovanja, 
skupne dogodke vrtca in sodelovanja s starši posvečamo klimatskim spremembam, okoliškim problemom in 
opozarjamo na zagotavljanje boljših pogojev za življenje. S projekti mreže ASP net in vsebinami krepimo 
medsebojno spoštovanje, razumevanje in sodelovalno učenje. Uravnoteženo razvijamo Deloresove stebre 
izobraževanja. Naš vrtec organizira različne humanitarno-dobrodelne dogodke, spodbujamo različne oblike 
sodelovanja na daljavo, uspešno integriramo otroke tujcev, ki so se vključili  v naš vrtec in spoznavamo 
njihove kulturne in socialne navade ter spodbujamo in spoštujemo drugačnost.  Obeležujemo mednarodne 
dneve, tedne, spodbujamo etične moralne vrednote in skrb za sočloveka. Že od vsega začetka smo aktivni 
pri promociji Unescovih projektov, na zoom srečanju Unesco koordinatorjev in ravnateljev Slovenije smo na 
primer predstavili izvedbo Unescovega projekta. Aktivno se vključujemo v različne dejavnosti , v zoom 
srečanja središča ASP net Ljubljana ter načrtovano izvajamo predpisane aktivnosti. 
 
PROMOCIJA UNESCO VREDNOT IN STALIŠČ V VRTCU GALJEVICA 
1. IZVEDBA PROJEKTOV: Vrtec Galjevica je uspešno sodeloval pri različnih Unescovih projektih. Z 
načrtovanimi dejavnostmi smo izvedli projekte in uspešno realizirali in poslali projekte njihovim nosilcem. V 
času zaprtja vrtcev zaradi covida-19 smo s starši uspešno realizirali Unesco dejavnosti tudi na daljavo. 
Sodelovali smo v zelo zanimivih projektih za vrtec in naše okolje (Menjaj branje in sanje, Unesco tek, Ptice 
miru , Moder stol, Vzgajamo zelišča, Voda, kaj mi pomeni...). Izvedli smo tudi naš projekt Unescove igre brez 
meja-Skupaj zmoremo in imeli odlično udeležbo. 
2. OBELEŽEVANJE MEDNARODNIH DNI: Ob obeleževanju različnih dni  smo pripravili načrtovane 
dejavnosti, zelo bogat program in različne gibalne, ustvarjalne in plesne delavnice.  
3. TEMATSKA NAČRTOVANJA: V našem vrtcu tematsko načrtujemo in v načrtovanje in izvedbo smo aktivno 
in načrtovano vključevali Unescove teme. Realizirali smo naslednje teme: GOZDOVI (oddelki gozdnega vrtca 
2x tedensko), OKOLJE, SOLIDARNOST, ŠPORT, ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA, VREDNOTE IN STALIŠČA, ŠPORT, 
TRAJNOSTNI NAČIN ŽIVLJENJA,MATERNI JEZIK. Realizirane dejavnosti smo predstavili v naših mapah 
oddelkov, na spletnih utrinkih, na foto postaji in na likovnih razstavah v našem vrtcu. Del smo predstavili 
tudi na zoom srečanju koordinatorjev ter na skupnih zoom srečanjih Unesco središča OŠ Ledina.  Z 
izvajanjem kvalitetnih Unescovih dejavnosti in vključevanjem v projekte smo spodbujali možnosti 
vseživljenjskega učenja vsakega posameznika. 
 
UNESCO IN PODROČJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ŽIVLJENJA 
Naše delo v vrtcu smo nadgrajevali s kakovostnimi metodami in dejavnostmi s področja trajnostnega 
razvoja in življenja. Z različnimi dejavnostmi smo pridobivali nova znanja in spoznanja o globalnih 
problemih, povečali smo ozaveščenost o virih naravnega okolja. V našem vrtcu aktivno varčujemo z energijo 
(simboli za ugašanje naprav in luči), varčujemo z vodo (spoznavanje vode in pomen vode, opozorilni znaki 
za zapiranje vodovodnih pip v našem vrtcu),ločujemo odpadke, tiskamo vedno obojestransko, otroke in 
starše z različnimi dejavnostmi spodbujamo, naj v vrtec prihajajo peš. Živeti trajnostno pomeni živeti 
odgovorno. V našem vrtcu smo si uredili tudi zeliščne visoke gredice, saj se oskrbujemo z zelišči in jih tudi 
uporabljamo (namazi).  Ob izvajanju dejavnosti na področju trajnostnega razvoja in življenja smo se 
srečevali z nekaterimi pojmi: znanje, razumevanje, sočutje, odnosi, vrednota, veščine in izkušnje. 
Organizirali smo  tudi zbiralno akcijo časopisnega papirja. Že v našem logotipu vrtca, ki je zelene barve, 
skrbimo za čisto in zeleno podobo našega okolja. V mesecu kulture spoznavamo kulturno dediščino in z 
aktivnostmi, ki jih izvajamo skozi celo leto spoznavamo pravičnost in solidarnost. V našem vrtcu izvajamo 
tudi eko dejavnosti in izvajamo različne eko aktivnosti, ki so tesno prepletene s trajnostnim razvojem in 
življenjem. 
 
UNESCO MEDKULTURNO UČENJE IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE IN RAZNOLIKOSTI 
Z izvajanjem projektov in spodbujanjem medkulturnega učenja smo v vrtcu izvajali različne dejavnosti za 
spoznavanje kulturne in naravne dediščine, medkulturno učenje, aktivno spoštovanje razlik, zagotavljanje 
enakih možnosti, razumevanje kulturnih razlik, učenje o tradicijah drugih kultur. Otroci so spoznavali igre 
nekoč in danes ter spoznavali so različne običaje. Povezovali smo se z vrtci in šolami v tujini (Erasmus+, e-
Twinning, Say hello to the world) in tako spoznavali njihove značilnosti kulture in tradicije. V vrtcu imamo 
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tudi otroški pevski zbor  3-6-letnih otrok, ki  pa v letošnjem šolskem letu zaradi ukrepov in razmer glede 
covida-19 žal ni deloval. V našem vrtcu deluje odrasli pevski zbor, kamor so vključeni naši zaposleni. Imamo 
pa tudi sekcijo kitaristk, ki slovensko ljudsko glasbo predstavijo malo drugače.  
 
UNESCO POROČILO PROJEKTA Unescove igre brez meja-SKUPAJ ZMOREMO 2020/2021 
Projekt izvajamo z realizacijo različnih dejavnosti. Glavni namen našega projekta je bil, da smo s kulturo 
športa spodbujali, razvijali skrb za zdravje in medgeneracijsko sodelovali z vsemi vključenimi v naš projekt. 
Veliko pozornost smo namenili integraciji drugačnih oseb v naše vzgojno-izobraževalno okolje. Z željo po 
skupnem druženju in veliko noto dobrodelnosti smo povezali lokalno okolje, starše naših otrok, krajane, 
nekatera društva in privabili številne goste. Na dogodku smo gostili znane športnike, pevce in radijske 
voditelje. Z izvajanjem dejavnosti smo tekom leta širili zavest o pomenu in pravici do športa in gibanja vseh 
sodelujočih. V letošnjem letu smo projekt povezali s sloganom «SKUPAJ ZMOREMO« in dogodek obogatili s 
pevskimi nastopi naših otrok in glasbenim prispevkom kitaristk našega vrtca in odraslim pevskim zborom 
našega vrtca. Z dogodkom in projektom smo sledili tretjemu globalnemu cilju trajnostnega razvoja: zdravje 
in dobro počutje. Povezali smo solidarnost, sproščenost, srčnost in sodelovanje.  
TEME: šport, okolje, priložnost za mlade, solidarnost, trajnostni način življenja, vrednote in stališča, zdrav 
način življenja, medkulturno učenje. 
 
POROČILO PROJEKTA UNICEF – vrtec v programih izobraževanja za razvoj 

 

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Andreja Košir 
 
Naslov podprojekta: PUNČKA IZ CUNJ, UNICEFOVA MESEČNA PISMA 
V projekt je bilo letos vključenih 5 skupin: ŽABICE, RIBICE, SONČKI, MURENČKI, KRTKI 
Cilj projekta PUNČKA IZ CUNJ je zbiranje sredstev za Unicefov program cepljenja otrok proti šestim 
nalezljivim otroškim boleznim v državah v razvoju. Punčka iz cunj je igrača, ki je poznana v vseh kulturah 
sveta. V preteklosti je marsikomu v otroštvu delala družbo, danes pa predstavlja otroka iz države v razvoju, 
ki ga je potrebno cepiti in potrebuje našo pomoč. 
NAŠI CILJI PROJEKTA PUNČKA IZ CUNJ IN UNICEFOVA MESEČNA PISMA: 

 Seznanjanje s problematiko necepljenih 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 so punčke iz cunj izdelali vsi oddelki. 
Punčke so skupaj z priloženim dnevnikom otroke spremljale na različne sprehode, oglede ustanov in 
prireditve. Zaradi epidemije v letu 2021 punčke niso potovale po domovih družin, temveč so ves čas 
preživele v oddelkih, ki so punčke izdelali. 
Vse punčke so nastale ali s pomočjo staršev, ki so jim vdahnili pravo podobo, ali SD, ki so jo izdelovali v 
oddelku ob otrocih. Otroci so za punčke lepo skrbeli, pridobivali motorične spretnosti (oblačenje punčke), 
se učili komunicirati z njo, biti nežni in prijazni. Za punčko so prinesli v vrtec različna oblačila in dodatke, ki 
so jih izdelovali doma. Otroci so bili ponosni, da so jo v ta oblačila lahko oblekli.  
Vse punčke, ki so bile izdelane v vrtcu, smo  junija ponudili v prodajo na dobrodelnem dogodku vrtca.  
Vsi  oddelki so sodelovali v podprojektu UNICEFOVA MESEČNA PISMA, ki jih je pošiljala koordinatorka iz 
UNICEFA. Njihova tema je bila izhodišče za pogovor in nadaljnje dejavnosti, ki smo jih izvajali v sklopu 
projekta. 
DEJAVNOSTI, KI SO POTEKALE OB PROJEKTIH: 

 Ogled filma na temo lakote in revščine v svetu.  

 Igra z lutkami. 

 Likovno ustvarjanje na temo punčka iz cunj in otroci sveta. 
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 Izdelovanje punčk iz cunj, kot so jih izdelovali naši dedki in babice. 

 Ples in petje s punčkami. Simbolna igra s punčko. 

 Sprehodi s punčko. 

 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 z različnih koncev sveta. 

 Seznanjanje s kulinariko po svetu. 

 Pogovor o otrokovih pravicah in tudi dolžnostih. 
 
 
POROČILO PROJEKTA EVROPSKI SONČNI DNEVI –  
SONČNI DAN GALJEVICA 

 

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Maja Berlic 
 
Namen projekta je pritegniti pozornost otrok in  zaposlenih v vrtcu za okolju prijazno sončno energijo. 
Dogodek smo načrtovali z ožjo skupino SD iz vsake hiše našega vrtca v sestavi: Anamari Tivadar, Anja 
Bezjak, Andreja Hodak Jošt, Demi Finc in Sara Dimic Martinovič.  
 
Z organizacijo dogodka, ki smo ga po imenom »Sončni dan Galjevica« pripravili na dan sonca, 28. 5. 2021, 
smo otrokom prek različnih delavnic prikazali različne možne načine uporabe sončne energije. Sodelovali so 
otroci iz vseh oddelkov našega vrtca, zaradi epidemioloških ukrepov pa smo dogodek izvedli, z izjemo 
lokacije Dolenjska cesta, v vsaki hiši posebej. Otroci iz lokacije Dolenjska cesta so se priključili delavnicam na 
enoti Orlova. V organizacijski skupini smo se dogovorili, da za otroke pripravimo pet delavnic. Otroci so tako 
ustvarjali risbe in jih s kockami ledu, ki so se pod vplivom sončnih žarkov hitro topile, spreminjali v še večje 
umetnije. Starejši otroci so se preizkusili v sposobnostih prižiganja ognja s pomočjo lupe in papirja, kar je 
večini tudi uspelo, najmlajši pa so spoznali kako s pomočjo ogledalc ustvarimo nagajive zajčke, ki jih je 
zabavno loviti. Na kakšni podlagi sonce vodo hitreje segreje? Tudi na to vprašanje so se prek dobro 
izpeljane delavnice dobili zelo jasen odgovor. Pripravili smo tudi delavnico na kateri so otroci spoznali, da se 
ob vsakemu predmetu, ki je izpostavljen sončnim žarkom, pojavi senca.  
V enoti Orlova pa smo starejšim otrokom pokazali tudi model sončne celice, s katerim smo otrokom 
približali delovanje sončnih elektrarn. 
Ocenjujemo, da je bila izvedba dogodka odlična in da so se otroci spoznali oz. so utrdili nove vsebine vezane 
na uporabno vrednost sonca. 
 
 
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 7. 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 2020-21 smo zajeli vrednotne 
domene: Skrb za sočloveka, Kultura, Znanje in modrost, v šolskem letu 2021-22 obravnavamo domene 
življenje-narava-zdravje, tradicija, humanost. 
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. 
DOSEŽENI CILJI  po posameznih domenah:  
1. Skrb za sočloveka:  
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1. Otroke spodbuditi k (samoiniciativnemu) vključevanju v družbeno koristne projekte in jim 
omogočiti izkušnjo, da lahko prav vsak prispeva k boljšemu življenju v skupnosti, da lahko vsak 
prepoznava situacije, ko se odloči, da bo ravnal  etično v smislu  spoštovanja dostojanstva in 
nudenja pomoči.  

2. Razvijati   občutek in smisel za ustrezno reagiranje v posameznih okoliščinah za pomoč sočloveku.  
3. Spodbujati  strpnost pri medsebojnem poslušanju in sogovorniku ponuditi besedo.  
4. Razvijati  prijazno in spoštljivo  komunikacijo v oddelku do vseh udeležencev vzgojnega procesa: 

otrok, staršev, strokovni delavci med seboj.  
5. Spodbujati  dobrodelnost v različnih oblikah.   
6. Biti pozoren do psihofizičnega stanja soljudi: otrok, sodelavcev ter z odgovornimi in premišljenimi 

odločitvami prispevati k pozitivni klimi v oddelku, vrtcu.  
 
REALIZIRANE DEJAVNOSTI, ki so razvijale cilje  domene SKRB ZA SOČLOVEKA:  

 Prebiranje pravljic in igranje lutkovnih predstav,  ki  sporočajo pomen skrbi za  prijatelja.  

 Pogovor o pravilih skupine in pomenu pravil za skupino in za skupnost (ogled slikovnih gradiv). 

 Pomoč prijateljem in vrstnikom pri obuvanju in oblačenju v garderobi. 

 Vsi oddelki so sodelovali  v akciji Zbiranja priboljškov za socialno ogrožene družine, novoletni bazar 
je bil organiziran s ciljem zbiranja sredstev v Sklad vrtca, ki omogoča udeležbo na taborih otrokom iz 
socialno ogroženih družin, dogodek »Skupaj zmoremo«, ki je bil tudi dobrodelno naravnan, akcije 
zbiranja papirja.  

 Sodelovali smo v projektu PUNČKA IZ CUNJ, punčke so se prodajale na dogodku »Skupaj zmoremo« 
Covid prilagoditve  in akcije znotraj domene Skrb za sočloveka: 

- Zoom povezave z družinami: govorilne ure, virtualna srečanja z otroki in medsebojna komunikacija – 
ohranjanje stika in pripadnosti.  

- Šivanje zaščitnih mask in deljenje le teh  okoliškim prebivalcem vrtca.  
- Neprestano odprt vrtec za nujno varstvo.  
- Psihološka pomoč ob epidemiji: telefonski kontakti.  
- Dosledno sprejemanje in izvajanje ukrepov za zajezitev epidemije (priporočila NIJZ), ter iskanje 

najboljših možnosti: »Kako še vedno normalno, prijetno  in ustvarjalno živeti z otroki v vrtcu«. 
 
2. Kultura  
Cilji:  

1. Otrok razvija občutek za izbiro primernih iger, ki spodbujajo kulturo besede, dialoga, kulturnega 
vedenja.  

2. Spoznavanje kulturnih institucij  in prilagojeni obiski teh ustanov: glasbena šola, osnovna šola, 
Konservatorij za glasbo in balet, Opera, Narodna galerija.  

3. Biti ustvarjalen in prepoznati ustvarjalnost, kot nekaj zaželenega.  
4. Vključevati otroke v različne  kulturno ustvarjalne procese ter spodbujati  kreativnost pri 

umetniškemu izražanju: glasbenemu, likovnemu, plesnemu, gledališkemu.  
5. Spoznavati  in spodbujati  h kulturnemu prehranjevanju.  
6. Seznanjati otroke s slovensko in evropsko kulturno dediščino.  
7. Na igriv način otrokom približati slovenske  osebnosti, ki so prispevale k razvoju kulture: France 

Prešeren, Ivana Kobilica … 
8. Otrokom približati slovenske šege, navade in običaje.  

 
REALIZIRANE DEJAVNOSTI, ki so razvijale cilje  domene KULTURA:  

 Obiski knjižice  v vrtcu in otvoritev »knjigobežnice«.  

 Sodelovanje v projektih »Ciciuhec«, »Eledina«, »Erasmu«: spoznavanje kulture in navad drugih 
narodov.  

 Spoznavanje različnih umetniških zvrsti ( glasbenih, likovnih, gledaliških, plesnih) ter  umetniško 
doživljanje glasbenih, likovnih , plesnih del: poslušanje koncerta KGBL »Glasbena matineja malo 
drugače«, ogled likovnih razstav, spontano plesno izražanje otrok ob različni glasbi.  

 Zvočni posnetek in poslušanje pravljic, ki jih prebira Pavle Ravnohrib.  

 Ustvarjanje glasbe in priprava likovnih razstav, sodelovanje na likovnih natečajih.  
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 Izdelava lutk, scenografije in animacija lutk: lutkovna predstava za otroke. 

 Ustvarjanje   dveh predstav za otroke v  prazničnem prednovoletnem času: Dobro snežak, Božične 
potičke za vse.  

 Priprava in  aktivno sodelovanje otrok na kulturnih prireditvah: kulturni dan 8. februar,  Dan Evrope 
in Ljubljane, likovne razstave ob zaključku šolskega leta na nivoju posameznih oddelkov, likovne 
razstave na veznem hodniku, likovne razstave v nakupovalnem centru Supernova.  

 Spoznavali smo kulturno dediščino: izdelovanje gregorčkov, peka medenjakov, pustovanje, kulturno 
izročilo ljudskih prstnih iger, pesmi… 

Covid prilagoditve  in akcije znotraj domene  Kulture:  
- Kulturne prireditve v večnamenskem prostoru: ogled in poslušanje pravljic  Pavla Ravnohriba; 

prilagojena oblika sodelovanja  z vrtcem Pedenjped,  Zgodba o treh prašičkih, ki sta jo zaigrali 
sodelavki Mestne knjižnice: prilagojena oblika sodelovanja z Mestno knjižnico,  ogled  posnetka 
predstave Brki in skodelica kave, pedagoški video in delavnica izdelovanja brkov:  prilagojena oblika 
sodelovanje s Cankarjevim domom, izobraževalno informativna predstava:  Medena zgodba: 
prilagojena oblika sodelovanja s Cankarjevim domom,  

- Kulturne prireditve  na prostem v atriju: dan Evrope in Ljubljane, likovne razstave za starše in otroke 
ob zaključku oddelkov, plesni spektakel  s plesno šolo Mojce Horvat. 

 
3. Znanje in modrost 
Cilji:  

1. Razvijati vztrajnost  in veselje do pridobivanja izkušenj na vseh področjih življenja v vrtcu. 
2. Razvijati zaupanje vase in v svoje sposobnosti, sprejemati izzive in se soočati z njimi.  
3. Otrok čuti odgovornost do  odgovornega opravljanja dodeljenih nalog. 
4. Otrok se seznanja s pravili v skupini in vrtcu, jih sooblikuje na osnovi razumevanja . 
5. Otrok spozna, da lahko znanje, izkušnje pridobiva na različne načine: živi viri, informacijski sistemi.  
6. Razvija pogum, samozavest do izražanja svojega mnenja,  premaguje strah pred javnim 

izpostavljanjem, nastopanjem.  
 
REALIZIRANE DEJAVNOSTI, ki so razvijale cilje  domene ZNANJE IN MODROST  

 Poslušanje  pravljic z ekološkimi in humanističnimi, kulturnimi  sporočili.   

 Uporaba IKT tehnologije in uvajanje  pedagoških vsebin dela  z robotki. 

 Ločujemo  odpadke, recikliramo, sodelujemo v akcijah zbiranja papirja, se navajamo na varovanje 
naravnih virov.  

 Spoznavanje pedagoških vsebin preko NTC dejavnosti, ki spodbujajo razvoj akomodacije, 
koordinacije, pomnjenje z asociacijami, funkcionalno mišljenje.  

 Vztrajanje  in spodbujanje  gibalnih konceptov , ki spodbujajo kognitivni razvoj.  

 Učenje soodvisnosti bivanja v naravi (odnos, sočutnost do narave in živih bitij – pomoč pticam 
pozimi, igra z naravnimi materiali,  nabiranje in uporaba naravnih materialov). 

 Skrb zase-samostojnost (oblačenje, obuvanje, urejanje in skrb za svojo in skupno lastnino, vezanje 
vezalk, samostojno brisanje zadnjice). 

 Otrok kot mediator:  med  otrokoma, ki sta prišla v spor, ponudi in pomaga najti ustrezno rešitev. 

 Otroci so v gozdu, preko  pestrih dejavnosti in samega ekosistema razvijali svojo skladnost z naravo, 
sebe so spoznali  kot del narave in spoznali pomen za skrb in varovanje narave.  

 Spoznavali smo poklice staršev: predstavitve v vrtcu, v atriju:  v pomladnem obdobju, ko so se 
razmere izboljšale.  

 Razvoj etične drže pri otrocih: pogovori in socialne igre o pravicah, dolžnostih, odgovornostih.  
Covid prilagoditve  in akcije znotraj domene  Znanje in modrost: 

- Družine so z vrtcem in oddelki komunicirale prek spletnih orodij. 
- Ustvarili smo nabor didaktičnih pedagoških vsebin za  otroke, ki jih lahko posredujemo staršem po e-

pošti ali jih uporabimo sami:  nabor je shranjen v e-zbornici. 
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POROČILO PROJEKTA ERASMUS+  mednarodni projekti  
Koordinatorke na ravni vrtca: Barbara Novinec, Mina Pišljar, Tamara Milinčič Medven/Živa Krapež Jeraj 
 
Vrtec Galjevica je bil v šolskem letu 2020/21 vključen v 6 evropskih projektov, v enako število pa tudi v letu 
2021/22. V projekte so bili vključeni vsi oddelki 3-6 letnih otrok ter strokovni delavci.  
 
Poročilo projekta ''FairyTale Bridges of Europe'' 
Projekt je bil zaradi razmer višje sile (covid-19) podaljšan za obdobje enega leta, do konca avgusta 2021. 
Gre za sicer dvoletni projekt, tipa KA2, torej strateško partnerstvo našega zavoda kot glavne koordinatorske 
organizacije, še treh  vrtcev (iz Slovenije, Hrvaške in Češke) ter dveh osnovnih šol iz Španije in Italije. V 
projektu se osredotočamo predvsem na socialno vključenost ter kreativno rabo jezikov (tako maternega kot 
tudi tujega - 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 vključenosti, razvoj 
vodstvenih kompetenc v posameznih organizacijah ter internacionalizacija vrtcev in šol z inovativno 
uporabo IKT pri učenju jezikov. 
V marcu 2021 smo izvedli LTT srečanje oziroma virtualno mobilnost, kjer je bila gostiteljica organizacija iz 
Italije Nuova Direzione Didattica Vasto. Poudarek tridnevnega spletnega srečanja je bil na vključenosti otrok 
s posebnimi potrebami ter na specifikah italijanskega nacionalnega sistema v navezavi na dotično temo s 
primeri dobrih praks. 
V maju 2021 pa smo izvedli zaključno srečanje oziroma virtualno mobilnost z zaključno mednarodno 
konferenco. Kot gostitelji smo nastopili slovenski partnerji, polega naše organizacije še Vrtec Črnuče iz 
Ljubljane. Poudarek same mobilnosti je bil na zgodnjem poučevanju angleškega jezika, na zaključni 
mednarodni konferenci pa je sodelovalo več kot 50 udeležencev iz petih evropskih držav. 
 
Poročilo projekta ''ICT like 1,2,3'' 
Projekt je strateško partnerstvo šestih organizacij iz štirih evropskih držav – poleg našega zavoda sodelujeta 
še dva vrtca iz Norveške, dva iz Estonije in eden iz Latvije. Poudarek projekta je na vpeljavi IKT v vse procese 
pedagoškega dela ter izboljšanju STEAM (znanost, tehnologija, mehanika, umetnost in matematika) 
kompetenc. Otroci se prek različnih IKT orodij in robotike seznanjajo z naravoslovnimi in tehničnimi 
področji. Kompetence, ki jih ob tem najbolj krepijo, so ustvarjalno razmišljanje, delo v skupini – 
sodelovanje, komunikacija z drugimi in kritično mišljenje, hkrati je močno v ospredju samostojnost. 
V šolskem letu 2020/21 smo izvedli tri srečanja – virtualne mobilnosti, prvo je v novembru 2020 gostila 
partnerska organizacija iz Talina (Tallinn Kindergarten Pääsusilm) na temo Uporaba robotskih orodij za 
podporo razvoju spretnosti STEAM v vrtcu, drugo srečanje februarja 2021 je gostil vrtec iz Norveške – Oslo 
(Kværnerdalen barnehage) na temo Digitalne aktivnosti v vrtcu, tretji LTT pa smo gostili v naši organizaciji v 
maju 2021 in sicer na temo IKT podpora strokovnim delavcem v vrtcu. Vsaki mobilnosti je prisostvovalo 6 
strokovnih delavcev Vrtca Galjevica, ki so člani ožjega projektnega tima. 
 
Poročilo 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. 
Zaradi pandemije se je projekt podaljšal za šest mesecev. V tem času smo se udeležili dveh mobilnosti. V 
mesecu novembru je potekala tridnevna virtualna mobilnost v organizaciji osnove šole Vedri Obzori iz 
Zagreba, Hrvaška. Zadnja in tudi zaključna mobilnost je bila v organizaciji glavnih koordinatorjev projekta, in 
sicer osnovne šole Kato Polemidia s Cipra. Obe mobilnosti sta bili izredno dobro organizirani, ponudili sta 
širok nabor dejavnosti in primerov dobre prakse.  
Projekt se je uspešno zaključil marca 2021, vsi partnerji pa si želimo, da se kmalu srečamo tudi izven 
računalniških ekranov. 
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Poročilo projekta ''Futurechild'' 
Dvoletni projekt partnerstva med Montessori 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, biotske raznovrstnosti, recikliranja 
in varstva okolja, izmenjava idej za kvalitetno preživljanje časa na prostem, spodbujanje inovativnih idej za 
učenje in poučevanje v stiku z naravo. 
Zaradi pandemije je bil projekt podaljšan za eno leto. V letu 2021 sta se v okviru projekta izvajala dva 
dogodka, in sicer 19. 5. 2021 je v okviru projekta potekala mednarodna konferenca »Future child, green 
kindergartens«. Na konferenci so predstavili gozdno pedagogiko v sedmih evropskih vrtcih iz Slovenije, 
Češke, Norveške, Litve in Nemčije. Kljub upanju, da nam bo uspelo izvesti fizično mobilnost, do tega ni 
prišlo, zato je zadnja mobilnost potekala virtualno in sicer med 22. in 24. 6. 2021.  
Projekt se je zaključil 31. 8. 2021.  
 
Poročilo projekta ''Evropski gozd in medkulturnost v vrtcu Galjevica'' 
Pri tem projektu gre za učne mobilnosti posameznikov. Zaradi pandemije je večina mobilnosti odpadla. V 
mesecu maju smo organizirali mobilnost v Zagrebu, kjer so štirim strokovnim delavkam našega vrtca 
predstavili delovanje partnerske organizacije na Hrvaškem. Čeprav bi morala biti mobilnost na Češkem, je 
bližina in lažji dostop do sosednje države vplival, da smo to mobilnost izvedli v Zagrebu. Projekt se je 
zaključil konec maja 2021. 
 
Poročilo projekta ''Vrtec Galjevica v Evropi 2019'' 
Tudi ta projekt je primer izmenjave dobrih praks in učne mobilnosti strokovnih delavcev. V okviru projekta 
se je naš vrtec povezal z vrtcem na Irskem, kjer bosta dve udeleženki izvedli enotedensko prakso v 
poučevanju po metodi CLIL, poleg tega sta se dve udeleženki udeležili tečaja angleščine v Dublinu.  Zaradi 
pandemije se je projekt podaljšal, in sicer do meseca novembra 2021. 
 
Nov projekt Erasmus+/KA2 – Strateška partnerstva med šolami za inovacije in izmenjavo dobrih praks:  
      »ELaDiNa- Early Language Development in Nature« 
Tri-letni mednarodni projekt temelji na raziskovanju in spodbujanju jezikovnih zmožnosti otrok z 
aktivnostmi v naravi. Namen projekta je prepoznati, osvetliti in izkoristiti možnosti in priložnosti, ki jih nudi 
učenje v naravi, ter tako izboljšati otrokove sporazumevalne zmožnosti. Rezultat izmenjav izkušenj in znanj 
je premišljen in preverjen projektni model, ki bo stimuliral, razširil ter obogatil pedagoški proces. Pri 
projektu sodelujejo strokovnjaki iz Švedske, Sloveni je in Nemčije, v Sloveniji sta nosilca projekta ZZRŠ in 
SŠOD, Vrtec Galjevica je ena od partnerskih organizacij, ki v projekt vnašajo bogate izkušnje in strokovno 
znanje s področja poučevanja v naravi in spodbujanja razvoja jezikovnih zmožnosti.   
Koordinatorja projekta na ravni vrtca: Mina Pišljar in Aljaž Levičar. 
 
Nov projekt  Erasmus+/KA2 – Strateška partnerstva med šolami za inovacije in izmenjavo dobrih praks:  
      »INDI – INclusion and DIversity« 
Tri-letni mednarodni projekt vključuje vrtce in šole, ki jih zanima socialno vključevanje otrok priseljencev in 
tujcev ter vnašanje svetovne raznolikosti v vzgojo otrok. V projektu sodeluje 6 organizacij iz 5- ih držav, in 
sicer iz Malte, Cipra, Slovenije, Belgije in Švedske. Projekt temelji na razširitvi medkulturnega razumevanje 
in jezikovnih spretnosti med vzgojitelji v vrtcu in otroki z namenom izboljševanja interakcij med vzgojitelji, 
otroki in starši. Naš cilj je zagotoviti nova orodja in gradivo o raznolikosti in medkulturni vzgoji, ki jih bodo 
vzgojitelji uporabljali pri poučevanju ali interakciji s starši.  
Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Živa Krapež Jeraj. 
 
Novost 2021- AKREDITACIJA VRTCA ZA Erasmus+ /KA1  - Mobilnost osebja v splošnem šolskem 
izobraževanju za akreditirane institucije 
Na podlagi prejete triletne akreditacije vrtca za programe mobilnosti šolskega osebja v mednarodnem 
okolju, smo v vrtcu prijavili 17 mobilnosti strokovnega kadra. 
Temeljni cilji: 
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 Dvig kakovosti procesa inkluzije otrok iz manj spodbudnih učnih okolij, otrok tujcev ter OPP 
preko spodbujanja jezikovnih, medkulturnih in prilagojenih programskih vsebin.  

 Višji nivo informacijsko-komunikacijske tehnologije strokovnih delavcev v vseh fazah pedagoškega 
procesa (priprave in raziskave, neposredno delo, končna analiza in evalvacija, komunikacija).  

 Razvijati zdrav način življenja v zdravem okolju, s poudarkom na vsakodnevnem gibanju in 
aktivnem bivanju na prostem ter okoljsko trajnostno naravnanostjo delovanja zavoda in 
posameznikov. 

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Živa Krapež Jeraj. 
 
 
POROČILO PROJEKTOV e-Twinning       
Koordinatorki na ravni vrtca: Mateja Funkl, Mina Pišljar 
 
V šolskem letu 2020/2021 je naš vrtec na spletnih straneh e-Twinning, natančneje v spletni učilnici 
Twinspace, imel odprta dva projekta, ki sta podaljšek Erasmus+ mednarodnih projektov z naslovoma 
FairyTale Bridges of Europe in ICT like 1,2,3. V obe spletni učilnici partnerji nalagamo materiale in 
dokumente vezane na specifično vsebino projektov. Po zaključku projektov bodo strani in rezultati - 
materiali dostopni vsej zainteresirani javnosti na platformi. V projekta so vključeni otroci v starosti 4 do 6 
let iz sedmih različnih oddelkov, skupaj čez 150 otrok. 
Na področju e-Twinninga so se strokovni delavci našega vrtca v letošnjem letu udeležili več webinarjev na 
temo vključevanja vrtcev v mednarodne projekte, načinov vključevanja e-Twinning projektov v vsakdanje 
delo vrtca ter različnih delavnic na portalu e-Twinning. Vse spletne seminarje ter delavnice je organizirala 
Slovenska nacionalna agencija CMEPIUS. 
V oddelku Kužki so z vzgojiteljico in koordinatorko Matejo Funkl sodelovali še v enem mednarodnem e-
Twinning projektu in sicer: Little Producers with STEM project s partnerji iz Italije, Turčije in Romunije. 
 
 
POROČILO PROJEKTA NTC UČENJE  
Koordinatorki na ravni vrtca: Barbara Jakopin, Mateja Funkl 
 
V krovni projekt vrtca so bili vključeni vsi oddelki vseh petih hiš vrtca.  
Eden izmed uspešnih načinov spodbujanja razvoja učnih potencialov otrok v predšolskem obdobju je NTC 
SISTEM UČENJA, katerega avtor je dr. Ranko Rajović iz centra Nikola Tesla Novi Sad – oddelek za nadarjene, 
Mensa.  
NTC učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov: odrasle 
sistematično usmerja k tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebej dobro vplivajo na nastajanje in 
utrjevanje možganskih povezav (t.i. sinaps med nevroni) v času njihovega najintenzivnejšega razvoja. Ker 
vemo, da se do 5 leta razvije okoli 50% sinaps in do 7 leta 75%, tega obdobja nikakor ne smemo zamuditi, 
kajti od števila sinaps je odvisen intelektualni razvoj posameznika. Več kot se jih vzpostavi, večje so umske 
sposobnosti otrok, višja je inteligenca. 
Z ustreznimi dejavnostmi, igro in spodbudnim okoljem, ki omogoča razvoj sinaps in nastajanje gostejše 
nevronske mreže, se ozaveščeno postavljajo dobre osnove za kasnejše uspešno učenje.  Zaradi svoje 
nevrofizološke osnove program dobro dopolnjuje izhodišča Kurikuluma za vrtce ter ga hkrati bogati.  
 
Kako program poteka? 
V vsakodnevno delo z otroki sistematično vnašamo elemente, ki dokazano spodbujajo mentalni razvoj 
otrok. Razdeljen je v tri stopnje. Na prvi stopnji vsebuje specifične vaje, s katerimi razvijamo ravnotežje, 
koordinacijo, spretnost rok in prstov in prilagoditev/akomodacijo očesa. Na naslednjih stopnjah pa se z 
igrami in dejavnostmi uri in spodbuja asociativno in funkcionalno mišljenje. Ker so igre otrokom zanimive, 
so pri delu vztrajni in pozorni. Vsebujejo tudi dovolj ponavljanja in s tem omogočajo, da se že vzpostavljene 
vezi med sinapsami utrjujejo. V igralnicah se ustvarja spodbudno okolje za vse otroke. 
 
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 šol. letu 2019/2020, 
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s predstavitvijo praktičnih primerov NTC učenja, v izvedbi pomočnice dr. Rajovća, ga. Vanje Jovičević. V 
letu 2021 smo SD pripravili veliko NTC strokovnih gradiv in e-zbornico dopolnili z gradivi za uporabo pri 
pedagoškem delu. Z izvedbo NTC-kreativne izobraževalnice smo se uspešno povezali z vrtcem Pedenjped, 
Novo mesto, kjer smo v maju 2021 delili izkušnje in nova znanja na področju NTC-sistema učenja.  
 
Doseženi rezultati:  
Skozi NTC dejavnosti so se otroci učili, kako naj svobodno mentalno delujejo, kako naj bodo aktivni, kako 
naj raziskujejo, preverjajo, razpravljajo seveda ob podpori in spodbudi odraslih. Zelo so napredovali 
predvsem na gibalnem, spoznavnem in govornem področju. 
Dejavnosti, ki smo jih realizirali so bile razdeljene na tri različne faze NTC učenja. Razvijali in spodbujali smo 
razvoj sinaps v možganih s telesno-gibalnimi igrami, igrami akomodacije in grafomotoričnimi igrami. 
Otrokom smo pripravili različne oblike gibalnih dejavnosti kot so poligoni, vadba po skupinah in gibalne igre. 
Dejavnosti so potekale na različne teme (tetka jesen, domače in gozdne živali, spomladanske cvetlice, 
Slovenija in njene pokrajine, Ljubljana in njene znamenitosti..). Otroci so spoznavali različne simbole. NTC 
učenje smo povezali z glasbenimi dejavnostmi in tako spodbujali asociativno mišljenje. Prek glasbeno-
didaktičnih iger smo prepoznavali instrumente po zvoku, razlikovali glasbo v ritmu, tempu in dinamiki. 
Otroci so igrali na lastne in male instrumente ter prepoznavali pesmi po igranju na flavto ali iz CD-jev. 
Posebno pozornost smo posvetili petju in spoznavanju narodnih pesmi in pesmim, ki so značilne za 
določeno pokrajino. Poslušali, peli in prepoznavali smo eko himno, himno vrtca in državno himno. Pri 
usvajanju pesmi smo za lažjo zapomnitev teksta uporabljali tudi slikovno gradivo. 
V zadnji fazi so otroci sestavljali uganke in izvajali različne igre za spodbujanje ustvarjalnega in 
funkcionalnega mišljenja in razvijali logično mišljenje. Vse dejavnosti so imele veliko miselnih izzivov in 
potekale so vedno v obliki igralnih dejavnosti. NTC učenje smo uspešno povezali tudi z robotiko v vrtcu.  
Naš glavni cilj je bil utrjevanje novega znanja z metodo igre, torej na zabaven način, ki bo otroke pritegnil in 
motiviral k ponavljanju. Otroci so radi sodelovali pri tovrstnih dejavnostih, bili so aktivni in uspešni. 
Otroci so pridobili na hitri odzivnosti pri razmišljanju in sklepanju, zelo uspešni so pri iskanju asociacij in 
tvorjenju novih besed. Med otroki se je razvilo sodelovalno učenje in timsko delo. Naučili so se in 
prepoznajo veliko različnih simbolov (zastave, avtomobilske oznake, logotipe…), ob podpori slikopisa hitreje 
osvojijo pesmico ali drugo vsebino, hitrejši in uspešnejši so pri reševanju ugank. Izboljšali sta se pozornost in 
koncentracija, razvili so spretnost rok in prstov, pridobili so na motoriki, koordinaciji in ravnotežju. Z 
izvajanjem NTC dejavnosti so se oblikovale nove igralno-učne situacije. Učenje po NTC programu tudi zelo 
spodbudno in pozitivno vpliva na razvoj in sposobnosti ter napredek otrok s posebnimi potrebami v vseh 
razvojnih fazah. 
 
REPUBLIŠKI PROJEKTI                                                                                                                                 
 
POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU  

 

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Maja Berlic 
 
V projekt je bilo vključenih vseh 26 oddelkov vrtca. 
Letošnja rdeča nit je bila počutim se dobro 2, ki je nadaljevalna naloga iz prejšnjega šolskega leta. Z otroki 
smo se spraševali ali sploh vemo, kako se počutimo? Smo dovolj pozorni, čuječi, da prepoznamo svoja 
čustva, da vemo, kaj določa naše počutje, kaj je za nas pomembno in kaj nas izpolnjuje? Ta vprašanja so se 
pokazala kot zelo pomembna, ne le pri otrocih ampak tudi pri vseh zaposlenih našega vrtca. Preteklo leto je 
bilo zaznamovano z epidemijo covida-19, ki je globoko posegla v počutje vsakega posameznika, pri čemer 
so otroci še posebej občutljiva populacija. 
Dobro počutje ima izreden vpliv na naše življenje, ker z njim razvijamo odnose do drugih ljudi in okolice. 
Čustva so temelj posameznika, ki nam pomagajo delovati z drugimi in sabo, in se s tem odzivamo na 
dogodke v svojem življenju. So podlaga za razvoj osebnosti, katere temelji se postavijo že v zgodnjem 
otroštvu. Boljše kot je počutje otroka, boljše ima možnosti, da se razvije v zadovoljnega in sposobnega 
človeka.  
V našem vrtcu smo opozarjali in ozaveščali o vsebinah, ki pomagajo in pripomorejo k boljšemu počutju in 
zdravju otrok in zaposlenih. Te vsebine so se nanašale na prepoznavanje lastnih čustev, zdravo prehrano, 
gibanje, osebno higieno ter skrb za vsakodnevno gibanje na svežem zraku in v prostorih vrtca. 
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Skrb za duševno zdravje - V vrtcu izvajamo različne dejavnosti na temo čustev in samega počutja otrok. 
Otroci spoznavajo sami sebe in tudi razlike ter podobnosti z drugimi. Učijo se prepoznavati in izražati  
svoja čustva. Z različnimi aktivnostmi skrbijo za duševno zdravje, kot so joga, masaža, poslušanje glasbe, 
pogovori, senzorne igre in igrače.  
 
Zdrava prehrana - Zdrava prehrana ima pomemben vpliv na zdravje otrok in razvoj prehranjevalnih navad, 
ki so vseživljenjske. Otrokom nudimo prehrano, ki jim omogoča optimalne pogoje za njihovo rast in razvoj. Z 
raznoliko in zdravo prehrano otroci spoznavajo vsa živila od tradicionalnih jedi do manj poznanih jedi. 
Strokovni delavci otrokom tekom celega leta približujejo okuse različnega sadja in zelenjave. Vsak dan 
otrokom nudimo sadni ali zelenjavni krožnik, prek katerih spoznavajo in poizkušajo različno sezonsko sadje 
in zelenjavo. Rojstne dneve praznujemo s poudarkom na dejavnostih, ki so slavljencu najljubše, pogostitev 
pripravimo v različnih oblikah, kot sadne solate, sadna nabodala, zelenjavni prigrizki ipd. Otroci sodelujejo 
tudi pri pripravi različnih jedi, kot so zeliščni namazi, napitki, zelenjavne juhe, praznična peciva. 
SD se z otroki pogovarjajo o zdravi in nezdravi prehrani, ter jih ozaveščajo o tem kako prehrana vpliva na 
naše zdravje in počutje.  
 
Gibanje - Za krepitev zdravja naših otrok je ključna telesna aktivnost. Velik del časa, ki ga otroci preživijo v 
vrtcu, je namenjen telesni aktivnosti in gibanju. V načrt dela je bilo vključeno vsakodnevno gibanje na 
svežem zraku v vseh vremenskih pogojih. Otroci so se udeleževali tudi daljših sprehodov, kot so obisk 
Botaničnega vrta, pohod na Golovec, pohod po PST, sprehod do špice pri Ljubljanici. 
Vrtec sodeluje tudi v programu Mali Sonček, v katerega so vključene gibalne vsebine namenjene določeni 
starostni skupini. Pod vodstvom Športnega društva Novinar so se vsi oddelki v starosti od 2-6 let, 1x 
tedensko, v okviru programa vrtca, udeležili vodene športno gibalne urice. 
 
Osebna higiena – kljub epidemiji covida-19 je vse otroke iz oddelkov 2-6 let v marcu obiskal mucek Poldi in 
jih učil o širjenju mikroorganizmov in pravilnem umivanju rok. Otrokom želimo na čim bolj zabaven način 
predstaviti način pravilnega umivanja rok, ki ga mnogokrat prenesejo tudi v domače okolje. V sodelovanju s 
strokovnimi delavci oddelka želimo na ta način prispevati k učinkovitemu preprečevanju širjenja nalezljivih 
bolezni 
 
Varnost v prometu – Varna pot v vrtec - Predšolski otroci so aktivni udeleženci v prometu, zato je ključnega 
pomena, da so seznanjeni z varnim vedenjem. Otroci spoznavajo varnost v prometu tudi prek sprehodov v 
okolici vrtca kjer spoznavajo prometne znake, semafor, prehod za pešce, vedenje na pločniku in kolesarski 
stezi ter pomen uporabe čelade in varnostnega pasu. Varnost v prometu otroci spoznavajo v oddelku s 
pomočjo pogovora, slikanic, animiranih filmov in igrač. V tednu evropskega tedna mobilnosti smo pripravili 
dopoldanski dogodek Varna pot v vrtec z različnimi vsebinami vezanimi na varnost v prometu.  
 
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. V letošnjem šolskem letu so se otroci sodelovali pri izvedbi lokalnega dogodka »Očistimo 
Ljubljano«, ki je potekal v petek 16. 4. 2021. Zaradi epidemije smo ga izvedli v vsakem oddelku posebej, 
brez vabila za sodelovanje starih staršev. 
V okviru ekološkega osveščanja otroci večkrat letno obiščejo ekološki otok, kjer jim je bil predstavljen način 
ločevanja posameznih odpadkov. Otroci so spoznali tudi pojem ponovne uporabe izdelkov in materiala ter 
pomen ohranjanja le teh. Skozi leto so otroci spoznavali različne eko pravljice, izdelovali eko igrače in bili 
pozorni na uporabo vode in ugašanje luči. Veliko otrok je v vrtec prihajalo peš ali s kolesi in s tem skrbelo za 
čistejše okolje. Tudi starše, prijatelje in znance smo opozarjali na pravilno ločevanje odpadkov.                                                                                       
 
POROČILO PROJEKTA PASAVČEK  

 

Koordinator projekta na ravni vrtca: Aljaž Levičar  
 
V projektu so sodelovali oddelki: Ježi, Kužki, Zmaji, Medvedi, Petelini, Račke, Murni in Kresničke  
Projekt se je izvajal od oktobra do marca. Projekt je bil kljub zaprtju vrtca 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 
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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. Prek 
nas se otroci naučijo odgovornega ravnanja za lastno varnost in varnost 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 … 
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: (povzetek vseh dejavnosti ) 

 Delavnice za otroke ob Evropskem tednu mobilnosti (vsi oddelki). 

 Uporaba demo sedežev (odpadlo za epidemije). 

 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 kanala 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 projektu je sodelovalo in še sodeluje vseh 26 oddelkov vrtca. 
Program Varno s soncem je nastal pod okriljem NIJZ kot prizadevanje za izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi 
zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože v Sloveniji (vir: Register 
raka RS) in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno povezana tako z 
izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu.  
 
S strani NIJZ smo prejeli elektronske dokumente, ki jih SD lahko uporabljajo pri izvajanju vsebin in so 
podlaga za pripravo delavnic, ki jih strokovni delavci izvajajo v neposrednem delu z otroki.  
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. V enoti Jurček so SD naredili papirnata očala, pokrivala, sončne kreme in tudi na ta način 
spodbujali starše, da primerno zaščitijo otroke. Strokovni delavci so aktivnosti na prostem  načrtovali v 

https://www.youtube.com/channel/UCpj28QL9Ax_FP9A_7HkOM7Q


 

Letno poročilo za leto 2021 

 

50 

senci oz. v zgodnje dopoldanskih urah, ko moč sonca še ni predstavljala nevarnosti za otroško kožo, 
obrisovali so živali in svoje sence, se z otroki pogovarjali o uporabi sončnih krem. V poletnem času se 
izogibamo soncu med 10.00 in 16.00 uro in upoštevamo pravilo »kadar je dolžina sence krajša od dolžine 
telesa poiščemo senco«. Skrbimo za  zadostno hidracijo otrok in redno uporabljamo zaščitna pokrivala, ki 
jih, v primeru, da jih otroci nimajo s seboj, izdelamo kar v vrtcu.   
 
 
POROČILO PROJEKTA MALI SONČEK 

 

Koordinator projekta na ravni vrtca: Samuel Kranjc   
 
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 2020/21 so bili vanj vključeni vsi otroci v starosti od 2 do 6 let 
iz 21-ih skupin: 8 iz Galjevice, 7 iz Orlove, 3 iz Ribnika in 2 iz Dolenjke in 1 iz Jurčka. Skupaj 392 otrok, od 
tega iz Orlove 132, iz Ribnika 52, 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 2018  

 Mali sonček – ZELENI: otroci od 3–4 leta, letniki 2017 

 Mali sonček – ORANŽNI: otroci od 4–5 let, letniki 2016 

 Mali sonček – RUMENI: otroci od 5–6 let, letniki 2015  
 
Letos je bilo izvajanje programa v jesenskem času zelo okrnjeno zaradi delne zaprtosti vrtca –izvajali smo 
nujno varstvo, zaradi  epidemije okužbe z virusom SARS-Cov-2. 
 Za opravljene naloge in kriterije v šolskem letu 2020/2021 je veljalo: 
- če je otrok opravil 3 naloge namesto predvidenih v posameznem programu, 
- za opravljene naloge se je lahko štelo tudi to, da so otroci že izvajali predvaje posamezne naloge, 
- nekatere naloge so lahko otroci opravili tudi v domačem okolju 

 
Kljub težavam smo ob ponovnem prehodu na polno odprtje  vrtca večinoma nadoknadili zamujeno. 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 379 otrok osvojilo priznanja, od tega 92 otrok 
za Modri sonček, 86 otrok za Zeleni sonček in 95 otrok za Oranžni sonček. 103 otrok je osvojilo medalje v 
programu Rumeni sonček.  
Rezultate smo sproti beležili v knjižice Mali sonček, kamor so si otroci za vsako uspešno opravljeno nalogo 
prilepili sončka v barvi svojega programa. 
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 109 
šoloobveznih otrok iz našega vrtca in sicer od 20. do 22.10.2021 in 2. do 4.11.2021 (6 dni), ki je potekal v 
dveh skupinah od 9.00 do 11.00 ure. Tudi letos smo imeli svoje vaditelje, 12 strokovnih delavcev in 2 
spremljevalna SD, ki so zelo dobro opravili svoje delo, pomagali pa so jim  vaditelji HK Olimpija. Za 
koordinacijo sta bila zadolžena Samuel Kranjc in Jana Tomc. Večina vključenih otrok je uspešno zaključilo 
tečaj drsanja in so prejeli zasluženo nalepko - sonček v knjižice Mali sonček. Ena skupina (Murenčki) je 
predčasno (en dan) končala s tečajem zaradi odrejene karantene.  
Tečaj je je bil uspešno in korektno izveden, na ledu je bilo dovolj prostora in tudi rekvizitov za izvedbo vaj na 
tečaju.  
  



 

Letno poročilo za leto 2021 

 

51 

Vsi šoloobvezni otroci iz našega vrtca so imeli tudi letos organiziran 5-dnevni  intenzivni plavalni tečaj v 
sodelovanju s Fakulteto za šport v času od 10. 5. do 14. 5. 2021, ki je potekal v treh skupinah od 9.00 do 
12.00 ure. Vključilo se je 102 šoloobveznih otrok, 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. 
 
Jesenski kros je potekal na enoti Galjevica pod posebnimi pogoji, da se otroci niso med seboj srečevali, 
nekaj pa jih je teklo v lastni režiji. Teklo je 5 skupin iz enote Orlova (99 otrok), 3 skupine iz lokacije Ribnik 
(52 otrok), 8 skupin iz enote Galjevica (166 otrok) in 1 skupina iz  enote Jurček (14 otrok), skupaj torej 346 
otrok. 
 
Spomladanski kros smo združili s UNESCO tekom, ki so se ga udeležile najstarejše skupine, ostali so izvedli 
kros v lastni režiji, teklo je 8 skupin iz Galjevice (161 otrok), 4 skupine iz Orlove (72 otrok), 3 skupine iz 
Ribnika (45 otrok), 2 skupini iz Jurčka (28 otrok) in 2 skupini iz Dolenjke (26 otrok), skupaj torej 332 otrok.  
 
Rolanje so izvajale tri skupine, dve na enoti Galjevica in ena na enoti Ribnik, skupaj 48 otrok. 
 
Kolesarjenje je potekalo v 5-ih starejših skupinah na Galjevici (118 otrok), v 2 starejših skupinah na Orlovi 
(47 otrok), v 1 skupini na Ribniku (22 otrok) in v 1 skupini na Dolenjki (15 otrok). Skupaj je kolesarilo torej 
202 otrok.  
V mlajših skupinah so otroci vozili s poganjalčki, skiroji in tricikli in sicer v 3 skupinah na Galjevici (48 otrok), 
v 5 skupinah na Orlovi (85 otrok), 1 skupini na Dolenjki (13 otrok), v 2 skupinah na Ribniku (30 otrok) in 1 
skupini na Jurčku (14 otrok). Skupaj torej 190 otrok.  
Vsi v skupinah, ki so bile vključene v program Mali sonček, so kolesarili ali pa so se vozili s poganjalčki, 
tricikli, skiroji, skupaj torej 392 otrok. 
 
Pohod ob žici v sodelovanju z MOL (Timing) je bil odpovedan zaradi  epidemije okužbe z virusom SARS-Cov-
2. Spomladanski kros v organizaciji SD Novinar je bil odpovedan zaradi  epidemije okužbe z virusom SARS-
Cov-2. 
 
Športne igre Vrtca Galjevica z naslovom SKUPAJ ZMOREMO, so potekale 5. 6. 2021, na enoti Galjevica, kjer 
so bile štiri postaje in ena izmed njih poligon. Dogodek smo izvedli z vsemi priporočili glede na stanje 
epidemije.  
 
Strokovni delavci smo imeli letos manj težav kot lansko leto, saj smo lahko v spomladanskem času izvedli 
veliko načrtovanih dejavnosti v okviru Malega sončka. Večina strokovnih delavcev 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 Športno 
gibalne 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 telovadnici na Galjevici in v 
prostorih ČS Krim od septembra  do maja (vmesno delno zaprtje vrtca (izvajanje nujnega varstva)  zaradi 
koronavirusa) za vsako skupino po 1 uro. Izvajal jih je športni vaditelj Luka, ki so ga imeli otroci radi in so ga 
pohvalili tudi strokovni delavci: otroci so spoznavali različne gibalne koncepte ter športna orodja in 
pripomočke, se naučili kar nekaj elementarnih iger ter se vedno zelo zabavali. Luka je bil na urice vedno 
dobro materialno in strokovno pripravljen, otroke je znal motivirati, vedno pa je poskrbel tudi za humor.  
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Zimovanje na Pokljuki je bilo izvedeno od 1. 3. do 5. 3. 2021 za 73 otrok in stalno ekipo 11 strokovnih 
delavcev, ki smučajo. Nameščeni so bili v Šport hotelu, kjer je bilo bivanje prijetno in hrana dobra. Smučanje 
je potekalo na obeh smučiščih (Hotel Jelka in Šport Hotel). Otroci so bili na smučišču prvi dan razdeljeni v 
skupine glede na predhodno znanje smučanja. Sam proces učenja je potekal kontinuirano in otroci so lepo 
napredovali. Smučarski učitelji Planeta otrok so vestno in zavzeto opravljali svoje delo ob pomoči naših 
strokovnih delavcev. Vsi otroci so napredovali v smučarskem znanju, ki so ga prikazali  zadnji dan:  peljali so 
se  z vlečnico, se spustili po poligonu (zavijali med vratci) in se na koncu samostojno ustavili. 
 
Letovanje v Umagu je  bilo realizirano navkljub epidemiji, ki je bila še vedno razglašena. Izvedli  smo ga v 
dveh terminih. V prvem od 31. 5. do 4. 6. 2021 je bilo 27 otrok in 4 spremljevalci, v drugem od 7. 6. do 11. 
6. 2021 pa 56 otrok in 7 spremljevalcev. Program je izvajal Planet otrok, program je bil pester in zanimiv, 
vendar letos malo okrnjen. Dejavnosti so potekale prehitro in manjkala je večerna zabava z nastopom, 
namesto tega je bil ples. 
 
Koordinatorja športnega programa Vrtca Galjevica sta Jana Tomc, ki je vodja programa za Galjevico in enoto 
Jurček in Samuel Kranjc, ki je vodja programa za Orlovo, Ribnik in Dolenjko. 
  
POROČILO PROJEKTA ČEBELICA MOJA PRIJATELJICA  

 

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Maja Berlic 
 
Sodelovalo je vseh 26 oddelkov vrtca. 
V vrtcu že več let sodelujemo v projektu Čebelarske zveze Slovenija »Čebelica moja prijateljica«, v okviru 
katerega naj bi vrtci vsaj enkrat letno, na dan Slovenskega tradicionalnega zajtrka, otroku ponudili slovenski 
med za zajtrk. V vrtcu Galjevica našim otrokom skozi vse leto ponujamo slovenski med z označenim 
geografskim poreklom, ki ga nabavimo pri predsedniku čebelarskega društva Barje, g. Milanu Ovca. 
Letošnje šolsko leto nas zaradi epidemije covida-19, žal ni smela obiskati naša čebelarka, ki otrokom 
predstavi svoje delo in pokaže učni  panj ter zaščitno delovno obleko in opremo, ki jih potrebuje pri svojem 
delu. Tudi letošnje šolsko leto smo tretji teden v novembru izvedli Slovenski tradicionalni zajtrk, kjer so 
otroci pri zajtrku zaužili lokalno mleko, med, kruh in jabolka. Ta dan je bil posvečen pogovorom o pomenu 
lokalno pridelanih živil, pomenu čebelic in kako lahko s svojimi ravnanji skrbimo za ohranjanje okolja. 
                 
POROČILO PROJEKTA KORAK K SONČKU                                    
Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Sergeja Zemljarič 
 
Sodelovalo je vseh 26 oddelkov vrtca, 460 otrok in 66 strokovnih delavcev. 
Projekt Korak K Sončku podpira Zveza Sonček izvedbeno in delno tudi sofinancira. Podprt je s strani Zavoda 
RS za šolstvo. 
V projekt so bili vključeni strokovni delavci, otroci in starši  Vrtca Galjevica od 1. do 6. leta starosti. 
Dejavnosti v sklopu projekta so bile prilagojene otrokovim razvojnim značilnostim, potrebam in interesom. 
 
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. 
 
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. 
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 Medsebojno druženje in preprečevanje diskriminacije. 
 
DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2020/21 
Od februarja do maja 2021 so bila izvedena 4 srečanja strokovnega aktiva otrok s posebnimi potrebami v 
našem vrtcu. Imenovani aktiv je potekal na daljavo. Tri srečanja so bila to šolsko leto namenjena 
poglabljanju vzgojno-izobraževalnega dela z otroki z avtizmom v rednih skupinah vrtca, eno srečanje pa je 
bilo namenjeno vzpostavljanju in ohranjanju partnerskega sodelovanja s starši otrok s posebnimi 
potrebami. Naslovi in predavatelji na letošnjem strokovnem aktivu za otroke s posebnimi potrebami so bili: 
Zagotavljanje učinkovitega okolja za otroke z avtizmom - Barbara Žnidarko, specialna in rehabilitacijska 
pedagoginja, Spodbujanje razvoja komunikacije in socialnih veščin otrok z MAS – Marika Ravnik, dipl. 
prof. logoped – surdopedagog, Sodelovanje s starši otrok s posebnimi potrebami – mag. Mojca Vaupotič iz 
Zveze Sonček in Igra otrok z motnjo avtističnega spektra – pomen in smernice za delo v oddelkih za 
predšolske otroke – Kaja Praprotnik, univ. dipl. psih. iz ZD Vič.   
V sklopu medgeneracijskega sodelovanja smo sodelovali virtualno z Biotehniškim izobraževalnim centrom 
(v nadaljevanju: BIC) Ljubljana, in sicer smo si izmenjali video posnetke. Dijaki iz BIC Ljubljana so za otroke 
štirih skupin (dve skupini stari od 3 do 4 leta, ena skupina stara od 4 do 5 let in ena skupina stara od 5 do 6 
let) našega vrtca pripravili posnetek o pripravi kolačkov z banano in čokolado in jim jih prinesli v vrtec tudi 
za posladkat. Otroci iz štirih skupin našega vrtca pa so za dijake iz BICa pripravili video posnetek s 
pesmicami, ki so se jih naučili tekom šolskega leta. S soglasjem staršev smo sodelovali z različnimi 
osnovnimi šolami z namenom izmenjave informacij o otroku za mehkejši prehod iz vrtca v osnovno šolo. Z 
osnovno šolo v naši soseščini smo še poglobili sodelovanje z namenom mehkejšega prehoda otrok iz vrtca v 
osnovno šolo, in sicer je aktiv učiteljev 1. razredov v OŠ Oskarja Kovačiča pripravil video posnetke s 
predstavitvijo matične in podružnične šole. 
V času odprtosti vrtcev smo za otroke iz drugega govorno-jezikovnega okolja v dveh hišah našega vrtca 
zagotavljali slovenske urice, ki sta jih izvajali prostovoljka (študentka socialne pedagogike) preko Slovenske 
filantropije in svetovalna delavka. Z namenom spodbujanja otrokovega celostnega razvoja tudi v domačem 
okolju smo s soglasjem staršev otrok poiskali prostovoljce za delo z  otroki v popoldanskem času s pomočjo 
Don Bosko Rakovnik in Slovenske filantropije. 
 
Skozi vse šolsko leto smo družine z nižjim socialno-ekonomskim statusom vključevali v humanitarne 
projekte pod okriljem Zveze prijateljev mladine Moste-Polje. 
 
S predstavitvijo primerov dobrih praks vezanih na spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja in socialnega 
vključevanja v vrtčevsko skupino smo sodelovali v projektu Erasmus plus z naslovom Pravljični mostovi 
Evrope. Z namenom vzpostavljanja in ohranjanja partnerskega sodelovanja s starši otrok priseljencev in 
hkrati zagotavljanja podpornega domačega okolja, ki bo spodbujal celostni razvoj otrok priseljencev, smo 
napisali in prijavili partnerski projektu Erasmus plus z naslovom INDI project (IN-clusion and DI-versity 
project), v katerem bodo sodelovale organizacije iz t. i. vstopnih držav (Ciper, Malta), prehodnih oz. 
tranzitnih držav (Slovenija) in držav končne namestitve (Belgija, Švedska). 
 
Z namenom razvoja svetovalnega dela, in sicer dela z otroki s posebnimi potrebami in njihovimi starši, se je 
svetovalna delavka prijavila in bila sprejeta v razvojno nalogo Zavoda RS za šolstvo z naslovom Ustvarjanje 
učinkovitih učnih okolij za 21. stoletje, ki sloni na konceptu formativnega spremljanja. 
 
 
POROČILO PROJEKTA GOZDNI VRTEC                
Koordinatorja projekta na ravni vrtca: Aljaž Levičar in Miha Mrak 
 
V gozdnem programu (bivanje v gozdu 1x tedensko) je v šolskem etu 
2020/21 sodelovalo 6 oddelkov: 

 Enota Galjevica: Petelini 4-5 let, Medvedi 4-5 let,  
 Enota Orlova: Kresničke 4-5 let, Murni 5-6 let, 
 Lokacija Pot k ribniku: Ribice 3-4 let, 
 Lokacija Dolenjska cesta: Zvezdice 4-6 let 

V gozdnem oddelku (bivanje v gozdu 2x tedensko) sta bila vključena dva oddelka: 
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 Enota Galjevica: Ježi 5-6 let, 
 Lokacija Pot k ribniku: Račke 5-6 let 

V šolskem letu 2021/22 so v gozdni program vključeni 4 oddelki, 3 oddelki pa so gozdni oddelki.  
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. 
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 treba doživeti s kožo in kostmi in jih zaradi tega mogoče bolje zaznati in dojeti. 

 Prosto igranje in raziskovanje. 
3. DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2020/21 
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. 
JESEN 

 Spoznavanje okolice in vrstnikov, 

 uredimo si svoj prostor v gozdu, 

 varno v gozd, 

 gozdni bonton, 

 s čim nas obdari gozd jeseni, 

 jesenski športni dan – naravni poligon, 

 pravljica pod krošnjami dreves, 

 nabiranje in peka kostanjev - kostanjev piknik. 
ZIMA 

 Sprehod po krošnjah dreves, 

 skrb za živali pozimi, 

 sledi živali v gozdu, 

 gradnja bivaka ali igluja, 

 drevo prepoznamo po lubju, 

 gozdna učna pot. 
POMLAD 

 Pajkova mreža, gosenica, 

 varovalne in svarilne barve, 

 hotel za žuželke, 

 naravna čutna pot, 

 pomladni športni dan - orientacijski pohod.Enakomerno smo izvajali dejavnost z vseh področij 
kurkula. Gozd smo doživeli z vsemi čutili, v vseh letnih časih in v vseh vremenskih pogojih. Spoznali 
smo ribnik, mokrišče, potok, gozdno jaso, travnik ter življenje v vseh habitatih.  

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. 
 
 
 
 

 



 

Letno poročilo za leto 2021 

 

55 

POROČILO PROJEKTA PROGRAM NEON – VARNI BREZ NASILJA  

Koordinatorki projekta na ravni vrtca: Sergeja Zemljarič/ Jasna Lalić in Anastazija Pograjc 
 
Gre za primarno preventivni program, ki ponudi pozitiven način za obravnavo resne in zahtevne teme kot 
sta nasilje in spolna zloraba otrok. Otrokom na pozitiven in njihovi starosti primeren način spregovori o 
situacijah nasilja, zlorabe in jih okrepi, da bi se znali nanje ustrezno odzvati, se zaščititi. Kot je značilno za 
primarno preventivne programe, neselektivno zajame velik vzorec otrok. 
Program NEON izhaja iz moči, ki jih imajo otroci in odrasli ter se osredotoča na krepitev varovalnih 
dejavnikov otrok kot so močna socialna mreža vrstnikov in odraslih, prave informacije in znanje, socialno-
čustvene kompetence in samozavestno vedenje otrok, konkretna podpora in pomoč, ko jo otrok 
potrebuje. 
V sklopu projekta NEON se otroci učijo: 

 o pravicah vseh otrok, da so varni, močni in svobodni, 
 kako prepoznati potencialno nevarne situacije nasilja, zlorabe in 
 kako se nanje samozavestno odzvati, 
 kako pomembna je pomoč in podpora vrstnikov, 
 kako povedati o izkušnji z nasiljem ali o svoji stiski odrasli zaupni osebi. 

V sklopu projekta NEON – varni brez nasilja sta svetovalna delavka in vzgojiteljica Anastazija Pograjc v maju 
2021 izvedli v 5 skupinah starih od 5 do 6 let eno delavnico o prijateljstvu, vrstniškem nasilju, kako se 
odzvati v primerih vrstniškega nasilja – kaj lahko naredimo, da ustavimo vrstniško nasilje, dogovor v skupini 
za spoštljive in podporne odnose. Podobna delavnica je bila izvedena na željo staršev v eni skupini od 3 do 4 
leta z vzgojiteljico Anjo Bezjak. 
Delavnica, ki sva jo izvedli v omenjenih skupinah meseca maja 2021, je bila namenjena prijateljstvu, 
vrstniškem nasilju, kako se odzvati v primerih vrstniškega nasilja – kaj lahko naredimo, da ustavimo 
vrstniško nasilje. 
 
POROČILO PROJEKTA TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH  

 
 

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Mina Pišljar 
 
S projektom smo prispevali k spreminjanju potovalnih navad otrok v vrtcu ter njihovih bližnjih v korist 
trajnostne mobilnosti. Na ta način smo prispevali k zmanjševanju motornega prometa v okolici našega 
vrtca z enotami / lokacijami in zmanjšanju okoljskih obremenitev ter k spodbujanju gibanja otrok in krepitvi 
njihovega zdravja. Projekt vključuje izvedbo igre Beli zajček v vrtcih, pripravo gradiv za strokovne delavce in 
starše ter priročnikov za strokovne sodelavce, analizo načinov prihoda otrok v vrtec ter evalvacijo učinkov 
igre.  
V projektu je sodelovalo 6 oddelkov otrok Vrtca Galjevica v starosti od 3 do 6 let. Strokovni delavci so pred 
začetkom dejavnosti obvestili starše – na roditeljskih sestankih in v zloženki za starše. Nato so staršem 
posredovali  ankete – s spretno komunikacijo so staršem ustrezno predstavili cilje projekta in jih obvestili o 
natančnem poteku igre Beli zajček, v kateri so beležili načine potovanja v vrtec ter otroke in njihove starše 
spodbujali k uporabi trajnostnih načinov prevoza. Izvedeni sta bili vsaj še dve aktivnosti trajnostne 
mobilnosti v posamezni skupini: na podlagi aktivnosti opisanih v priročniku s področja trajnostne 
mobilnosti. Vsi rezultati so bili analizirani ter posredovani s poročilom Ministrstvu za infrastrukturo RS. 
 
 
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 445 otrok 
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 11 oddelkov I. starostne skupine – (4 – Galjevica, 3 – Orlova, 1 – Ribnik, 3 – Jurček in en 
kombiniran oddelek Dolenjska cesta, skupaj 151 otrok); 

 15 oddelkov II. starostne skupine  - (6 – Galjevica, 5 – Orlova, 1 – Dolenjska cesta in 2 – Ribnik,  
skupaj 311 otrok); 

Vsi  oddelki so sodelovali s knjižnico Prežihov Voranc na Rudniku (ga. Karolina Herjač Bricelj).  
V okviru projekta je bila organizirana ena pravljična urica v knjižnici pod vodstvom gospe Karoline ter obiski 
knjižnice med letom, ki pa nas zaradi epidemije covida-19, žal ni smela obiskati, prav tako niso bili mogoči 
obiski otrok v knjižnici.   
Otroci iz II. starostne skupine  so izpolnili obveznosti (to so 2–4 pravljice in 1–2 deklamaciji – SD so število 
prilagodili starosti otrok).  
Šolsko leto 2020/21 se sicer ni izteklo po vsakoletnih pričakovanjih in načrtih in vsem prijavljenim otrokom 
ni uspelo dokončati zastavljenih ciljev, vendar pa so nam s strani knjižnice izrekli zahvalo za naše delo in 
bralni navdih, ki ga širimo med otroki in v njihovih družinah.  Otroci so prejeli pohvalo za družinsko branje in 
medaljo Ciciuhec 2020/21, v knjižnici pa so za otroke pripravili lutkovno predstavo ''Zgodba o treh 
prašičkih'', ki smo si jo lahko z otroki ogledali preko posredovanega posnetka. 
Projekt teče nemoteno tudi v šolskem letu 2021/2022. 
 
 
POROČILO PROJEKTA  ŠKRATEK PRIJATELJČEK  

 

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Vesna Podboj Panič 
 
V projekt so bili vključeni trije oddelki iz Vrtca Galjevica, starosti 4-5 let, PETELINI, MEDVEDI in KRESNIČKE.  
Škratek Prijateljček je prevenitivni program, namenjen preprečevanju nasilja med in nad otroki ter 
vzgajanju otrok za strpnost in prijateljstvo. Projekt traja dve leti in je namenjen starostni skupini 4-6 letnih 
otrok.  
Škratek Prijateljček spodbuja pozitivne medsebojne odnose, medsebojne pohvale in prepoznavanje 
pozitivnih vedenj otrok, ki pozitivno vplivajo na skupino. Namen projekta je, da otroci prek interaktivnih 
iger, iger vlog in lika Škratka Prijateljčka, spregovorijo o svojih čustvih in občutkih, se naučijo poimenovanja 
in prepoznavanja čustev ter alternativnih oblik vedenja v konfliktnih situacijah. Prav tako otroci prek zgodb, 
ki jih pripoveduje Škratek Prijateljček, spoznajo, da je zelo pomembno, da odraslim povemo, kako se 
počutimo in če nam nekdo naredi nekaj, kar nam ni všeč, POVEMO, ker edino tako se lahko kaj spremeni, 
edino tako nam odrasli lahko pomagajo.  
 
S čarobno torbico v roki in z zeleno škratovo kapico na glavi je otroke v marcu, s svojim prvim obiskom 
razveselil Škratek Prijateljček. To je najbolj prijazen in dobrodušen škrat na celem svetu. Zanj je vsakršna 
oblika nasilja nesprejemljiva. Želi, da si otroci med seboj pomagajo, se skupaj igrajo, si posojajo igrače, se 
drug z drugim lepo razumejo. Spodbuja dogovarjanje, pogovarjanje, »uporabo možganov namesto mišic«. 
Da so otroci lažje razumeli in se učili prijaznega ravnanja  in vedenja drug do drugega, jim je povedal jasen 
in razumljiv model sprejemljivega vedenja, npr. kako si sposoditi igračo, ne da bi prišlo so prepira in jim 
pokazal nekaj tehnik obvladovanja jeze in negativnih čustev ter kaj storiti v primeru, ko te napade 
nepopisna jeza, da bi nekomu nekaj storil ali rekel nekaj žalega.   
Do naslednjega obiska v maju smo pridno izpolnjevali naloge, ki nam jih je naložil Škratek Prijateljček in 
vadili pozitivne oblike vedenja. Ob opazovanju in risanju čustvenih obrazov so otroci prepoznavali čustva, se 
o njih pogovarjali in jih utemeljevali. Izdelali smo škratkov vremenski koledar: Kako se danes počutim 
(sončno, oblačno, mavrično, deževno, nevihtno s strelami)? Z vsakodnevnim lepljenjem sličic pod napoved, 
ki je najbolj odražala otrokovo počutje, so otroci ubesedili svojo notranjo vremensko napoved. Veliko smo 
se pogovarjali o pomenu prijateljstva, kdo so naši prijatelji, kaj imamo pri prijateljih radi. Pripravili smo 
poseben stol (Modri stol oziroma stol Škratka Prijateljčka), ki je bil namenjen temu, da kdor se je usedel 
nanj, smo o njem govorili samo lepe stvari (v čem je dober, kaj nam je pri njem všeč, kaj radi počnemo 
skupaj z njim, kaj lepega mu želimo, kdaj nas razveseli…). Iz odpadnega materiala je vsak otrok izdelal 
svojega Škratka Prijateljčka, v njegov trebušček pa je vsak dal listek z lepimi mislimi, ki so jih o njem 
povedali sovrstniki. Narisali smo pravila, ki namesto prepovedi govorijo, kaj naj počnemo (ko pridemo v 
igralnico, pozdravimo; se do drugih obnašamo spoštljivo…) in ponovili prijazne besede kot so: Dober dan; 
Hvala; Prosim; Izvoli; Oprosti; ter se spomnili, kdaj jih uporabljamo. 
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Ob koncu šolskega leta je Škratek Prijateljček za vse tri sodelujoče skupine, na igrišču enote Galjevica, 
pripravil zabavo s plesom, petjem in zabavnimi igrami.  
 
Projekt je na otroke vplival izredno pozitivno. Veliko manj, včasih skoraj nič, je fizičnega reševanja 
medsebojnih nesporazumov, veliko bolj uspešno se znajo dogovarjat, si deliti vloge in sredstva za igro in na 
miren in strpen način reševati konfliktne situacije. Postali so bolj empatični drug do drugega, opazijo stisko 
vrstnika, ga potolažijo ali o tem povedo strokovnemu delavcu, pomagajo drug drugemu, in postali so veliki 
prijatelji. 
S projektom nadaljujemo tudi v šolskem letu 2021-22, ko se projekt tudi zaključi.  
 
POROČILO PROJEKTA ZELENI NAHRBTNIK   
Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Anastazija Pograjc 
 
Število sodelujočih otrok: 6 oddelkov (Srne, Zmaji, Medvedi, Ribice, Krtki, Kresničke) 
Spremljajoče aktivnosti ob nalogi:  

- ločevanje odpadkov (razvrščanje, eko delavnice, izdelovanje igrač, čistilne akcije, didaktične igre), 
- skrb za rastline in urejanje zeliščnega vrta, 
- gozd (izdelava izdelkov iz naravnega materiala, igra v gozdu, spoznavanje različnih vrst dreves),  
- skrb za ptice pozimi, 
- poskusi z vodo (agregatna stanja, čiščenje vode), 
- izdelovanje in predelava papirja, 
- poslušanje in pripevanje himne Zeleni nahrbtnik. 

 
Zaradi izrednih razmer v državi letos nismo fizično prejeli Zelenega nahrbtnika, kljub temu pa smo skozi 
celotno vrtčevsko leto skrbeli za okolje in izvajali okoljevarstvene dejavnosti. Obiskal nas je tudi Zmajček 
Jurček, ki nam je predal zanimive naloge. Vsaka skupina v našem vrtcu Galjevica je dobila posebno nalogo. 
V nadaljevanju predstavljamo izvedene dejavnosti. 
Z Zmajčkom Jurčkom smo odšli na sprehod v Botanični vrt, kjer smo opazovali spreminjajočo naravo, 
spoznavali rastline in si ogledali spomladanske cvetlice. Opazovali smo rože, ki so zgrajene iz korenine, 
stebla, listov in lepih cvetov. Otroci so poimenovali hranilne snovi, ki so potrebne za rast rastlin: zemlja, 
voda in svetloba. Tudi sami smo poskusili, če to drži, zato smo v zemljo posadili zelišča in jih zalili z vodo. 
Nato smo vsak dan z Zmajčkom Jurčkom preverili, če zelišča lepo rastejo. Komaj čakamo, da bomo lahko 
naredili zeliščni namaz, piškote in še kaj slastnega. 
V zimskem času je vsakodnevno potekala skrb za ptice v vsakem vremenu. Otroci so spoznali različne vrste 
ptic, njihove prehranjevalne navade, način življenja, gnezdenje in jih opazovali med sprehodom v naravi. 
Pobarvali in uredili smo jim ptičjo hišico, jo obesili v atrij vrtca in vsakodnevno opazovali prihod ptic. Prav 
tako smo jim redno v ptičjo hišico natrosili tudi semena in med tem prepevali pesmico Sinička se je usedla 
(ljudska). Nismo pa pozabili niti na izdelovanje lojnih pogač. Vsak otrok je izdelal svojo pogačo in ko so bile 
ohlajene, smo jih obesili na drevesa v bližini vrtca in vsakodnevno opazovali prihod ptic.  
Prav tako smo se lotili tudi ročne izdelave starega papirja. Otroci so bili aktivni od začetka do konca. Z 
zanimanjem so sodelovali pri vsakem koraku predelave papirja iz starega časopisnega papirja in opazovali 
kaj se bo zgodilo. Spoznali so, da lahko s predelavo starega papirja ohranimo marsikatero drevo. Izvedli smo 
tudi akcijo zbiranja starega papirja, saj smo ugotovili, da je predelava papirja ne samo zanimiva in zabavna, 
temveč tudi ekološko prijaznejša do našega okolja.  
Zavihali smo rokave in se odpravili v čistilno akcijo. Ena od nalog Zmajčka Jurčka je bilo tudi ločevanje 
odpadkov in razvrščanje v pravilne zabojnike. Očistili smo okolico našega vrtca, se seznanili s pomenom 
ločevanja odpadkov. Odšli smo tudi v gozd in poskrbeli, da je narava zopet zadihala s polnimi pljuči, saj smo 
pobrali odpadke in jih pravilno razvrstili. Prav tako so otroci prišli do ugotovitve, da lahko iz odpadne 
embalaže izdelamo tudi nove igrače. Tako smo izvedli eko delavnico, kjer smo izdelovali igrače (avtomobile 
in vlake) ter glasbila iz odpadne embalaže in poskrbeli za ponovno uporabo recikliranega materiala. Izdelali 
smo tudi novi didaktični igri – Ločujemo odpadke in Očistimo ribnik, s katerimi smo naše znanje o ločevanju 
le še nadgradili in vsakodnevno vpeljevali v naš ritem bivanja.  
Pozabili nismo niti na ozaveščanje o pomembnosti čiste vode. Pogovarjali smo se o vodi kot dragocenem 
viru življenja, obeležili smo tudi mednarodni dan vode in razmišljali o tem, kaj vse lahko mi naredimo za 
preprečevanje onesnaženosti voda. Otroci so tekom projekta spoznavali naravno okolje in razvijali 
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naklonjen, spoštljiv ter odgovoren odnos do žive in nežive narave. Vseskozi pa smo si prepevali himno 
Zelenega nahrbtnika in tako dobre volje opravljali zadane naloge. Otroci so razvijali rahločutnost in 
empatijo do živih bitij, spoznali spreminjajočo se naravo in predvsem gradili na spoštljivem odnosu do 
narave in okolja, ki nas obdaja. Iskali so tudi rešitve za okoljske probleme, postavljali hipoteze in se 
vključevali v obdajajoče fizično in družbeno okolje. 
 
  POROČILO PROJEKTA API VRTEC 
Koordinator projekta na ravni vrtca: Samuel Kranjc 
 
V projektu so sodelovali oddelki: KUŽKI, MURENČKI, JEŽI 
API vrtec je strokovni pedagoški program. V mreži ljubljanskih API vrtcev je tudi naš vrtec Galjevica, kjer z 
različnimi realiziranimi dejavnostmi otrokom omogočamo pridobivanje novega znanja. Področja API vrtca 
so: čebelarstvo, biodiverziteta, hortikultura, varstvo okolja, apiterapija. Projekt se lahko povezuje tudi z 
nekaterimi projekti in dejavnostmi: Trajnostna mobilnost, Eko projekt, Slovenski tradicionalni zajtrk…  
Glavni metodi sta metoda igre in metoda raziskovanja. Prednostno področje kakovosti projekta je izvajanje 
dejavnosti s področja narave v povezavi z ostalimi kurikularnimi področji. Dejavnosti smo izvajali tedensko 
načrtovano in nenačrtovano. 
Področja, ki jih zasleduje projekt API VRTEC, so: 
 - Ciljno usmerjena uporaba čebeljih pridelkov v smislu doseganja pedagoških ciljev skozi     
    različne didaktične pristope. 
 - Spremljanje in evidentiranje vpliva narave na zdravje in razvoj otrok.  
 - Razvijanje naravoslovnih pristopov in metod pedagoškega dela.  
 - Izobraževalne vsebine za starše v smislu izobraževalnih dejavnosti in povezovanja z naravo.  
 - Izobraževalne vsebine za strokovne delavce.  
 
PREDNOSTNO PODROČJE: NARAVA (čutila- VID, VOH, SLUH, OKUS, TIP) 
OSTALA PODROČJA DEJAVNOSTI: JEZIK, DRUŽBA, UMETNOST, GIBANJE, MATEMATIKA 
DEJAVNOSTI S PODROČIJ GIBANJA, JEZIK, NARAVA, DRUŽBA, UMETNOST IN MATEMATIKA: 

- Otroke smo seznanili s čebelo, spoznali smo čebelo s pravljico : Čebelica Meli /pravljica z lutko 
potuje domov, SIVKIN DNEVNIK, ogled zloženk ČZS; 

- Pekli smo medenjake; 
- Obiskali učni čebelnjak: Botanični vrt; 
- Risali, slikali in oblikovali čebele; 
- Spoznali smo kranjsko sivko / IKT – ogledali smo si videoposnetek; 
- Izdelali lutke-KRANJSKA SIVKA/lutkovna predstava za otroke (pripravili SD); 
- Naravoslovne poskuse z medom; 
- Pustovanje v vrtcu/skupinska maska-ČEBELICA; 
- Prepevali smo pesmice: Čebelar / A. SLAK; 
- Spoznali ples čebel (IKT-ogled posnetka); 
- Naučili smo se čebelji ples; 
- Izdelali smo si miselno igro / preverili znanje: Od čebele do medu; 
- Izdelali plakat: Pravila obnašanja ob čebelnjaku, 
- Čebelico povezali z angleškimi uricami v vrtcu; 
- Prebirali zgodbice o čebelici Sivki; 
- Spoznavali, raziskovali in oblikovali vosek, 
- Raziskovali travnik, opazovali rastline in živali/spoznali medovite rastline/muhe, muha trepetalka, 

opraševalci…; 
- Obiskali učni čebelnjak Botanični vrt; 
- Otroci so spoznali čebelje pridelke in pomen, uporabo le-teh/okušali med; 
- Izdelali medeni napitek; 
- Zasadili medovite rastline  – EKO DAN 22. 4. 2021/origano, baldrijan, poprova meta, drobnjak; 
- Uporabljali robotiko in programiranje za poglobitev že pridobljenega znanja o čebelah, 
- Poslikali panjske končnice : izdelajmo si čebelnjak; 
- Igrali gibalno igro: DAN-NOČ (opraševalci), 
- Izvedli čebelji let: gibalni poligon, 
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- Izvedli NTC-poligon: spoznavanje čebelarstva, 
- Izvedli gibalno igro: pravila lepega vedenja ob čebelnjaku;  
- Imeli ZAKLJUČNI DOGODEK OB SVETOVNEM DNEVU ČEBEL – 20. 5. 2021: didaktične igre po 

postajah, poligon, obisk Nine Ilič z izdelovanjem medenega mila, razstava izdelkov. 
Nekatere začrtane vsebine in dejavnosti zaradi delnega zaprtja vrtca in ostalih ukrepov, povezanih z 
epidemijo niso bile izvedene (medena masaža – Nina Ilič, NARAVOSLOVNI DAN na čebelji poti – Nina Ilič, 
obisk: Enejin medoviti učni vrt na Grbi – Nina Ilič, zasaditev medovitih rastlin skupaj s starši – EKO DAN 7. 4. 
2020/origano, ožep, buča, boreč, češnjev paradižnik, stročnice, delavnica s starimi starši: izdelava API zobne 
paste/oblikovanje voska - Nina Ilič). 
Sodelovanje z zunanjim okoljem in strokovnjaki: 

 Kitaristi in pevski zbor vrtca Galjevica, 
 Plesna šola Aleksandra, 
 SD Novinar-gibalne urice;  
 Gozdni inštitut, 
 Društvo za zaščito metuljev Ljubljana,  
 ČZS, 
 sodelovanje z MOL, 
 knjižnica Rudnik. 

 
 

5. POROČILO REFLEKSIJ AKCIJSKIH NAČRTOV I. in II. starostne skupine za šol.l. 2020/2021 
 
Poročilo vključuje refleksije oddelkov I. in II. starostnega obdobja otrok Vrtca Galjevica, glede na zastavljene 
cilje v akcijskem načrtu za šolsko leto 2020/21.  
 
CILJ 1: Sistematično pristopanje k osvajanju različnih spretnosti s spodbujanjem otrokove samostojnosti in 
vztrajnosti v največji možni meri na različnih razvojnih področjih (spoznavnem, čustvenem, gibalnem, 
govorno-jezikovnem) in avtonomiji-skrb zase; 
Sistematično načrtovanje vsakodnevnih usmerjenih dejavnosti na prostem; 
CILJ 2: Razvijanje pedagoškega pristopa (NTC-učenje), ki sistematično usmerja k tistim igralnim dejavnostim 
z otroki, ki še posebej dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav; 
CILJ 3:  Razvijanje glasbene, plesne in jezikovno-bralne kulture in veščin komunikacije; 
CILJ 4:  Krepitev kompetenc strokovnih delavcev za integracijo etike in vrednot v VIZ delo ter ozaveščanje in 
motiviranje otrok za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju; spodbujanje 
spoštovanja do sebe, soljudi in okolja; Domene v šol. l 2020/2021: skrb za sočloveka, kultura, znanje in 
modrost. Spodbujanje spoštovanja do sebe, soljudi in okolja.  
CILJ 5: 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.  
 
Na podlagi prejetih poročil smo oblikovali prednostne cilje akcijskih načrtov izboljšav za šol. l. 2021/22 ter 
vsebino strokovnih aktivov ter izobraževanj. 
 
5.1. REFLEKSIJA AKCIJSKIH NAČRTOV I. STAROSTNE SKUPINE 
 
Vodja aktiva I starostne skupine: Monika Weingerl 
Oddelki: pikapolonice, mucki, lisičke, veverice, gosenice,  čebelice, žabice, mravljice, sovice, metulji, polži 
Kako so bile načrtovane dejavnosti realizirane (prilagoditve glede srečanj s straši, obiski inštitucij, delo v 
oddelku…)? Kaj je vplivalo na izvajanje dejavnosti in doseganje ciljev?  Česa nisem dosegel/-a in zakaj? 
Načrtovane dejavnosti so strokovni delavci izvajali v skladu z LDN-jem in ANI oddelka. Dejavnosti so bile 
načrtovane glede na razvojno stopnjo otrok, glede na dinamiko skupine, glede na zastavljene časovne 
termine akcijskega načrta posameznega oddelka, razpoloženje otrok, upoštevanja individualnih potreb 
otrok, smiselnega načrtovanja dejavnosti glede na napredek otrok ter preudarno načrtovanje tematskih 
sklopov. 
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Oddelki so bili primorani nekatere dejavnosti prilagoditi, saj je bila razglašena epidemija covida-19, vsi pa 
ocenjujejo, da so bili zastavljeni cilji v veliki meri doseženi. V času dežurnega varstva so bili nekateri oddelki 
združeni, večina pa jih je delovala v svojem lastnem mehurčku.  
SD so za lažjo izvedbo programa prilagajali način dela v času epidemije covida-19 s krajšo prisotnostjo 
staršev v času uvajanja otroka v vrtec, spoznavanja zunanjih inštitucij le od zunaj, zmanjšano število izvedb 
Vrtiljaka dejavnosti, čistilno akcijo brez starih staršev, decembrskim bazarjem, načrtovanjem dejavnosti na 
prostem. 
Nekaterih dejavnosti v tem šolskem letu SD niso uspeli realizirati zaradi epidemije covida-19: krovni 
dogodek Varna pot v vrtec,  krovni dogodek Praznični december,  medgeneracijsko sodelovanje s starimi 
starši, Šport in špas – medgeneracijsko srečanje, obisk knjižničarke – pravljične minutke v enoti Jurček, 
obisk enote Galjevica, obisk konservatorija za balet in glasbo (mini glasbeni abonma). 
Kakšne so bile težave v času nujnega varstva otrok in kako ste težave odpravljali (zoom srečanja, e-pošta, 
sodelovanje s starši…)? 
Nihče od SD v času nujnega varstva otrok ni zaznal nikakršnih težav s starši. V tem času so SD s starši in 
otroki ohranjali stik s pošiljanjem različnih idej za vzgojno delo doma prek e-pošte: kratke deklamacije, 
izštevanke, slikopise, pesmice, pravljice, didaktične igre in naloge, posnetek voščila za otroka, ki je v tem 
času praznoval rojstni dan, ideje za likovno ustvarjanje, ideje za gibalne poligone. En oddelek je v decembru 
izvedel tudi ZOOM srečanje s starši in otroki. Nekateri starši so SD pošiljali tudi povratne informacije o delu 
z otroki doma v obliki raznih foto utrinkov. 
Prilagoditev je bila potrebna pri izvedbi govorilnih ur, tako so le-te potekale prek telefonskih pogovorov ali 
prek ZOOM-a. 
 
Kakšni so KONKRETNI REZULTATI na ravni izvajanja dejavnosti in na ravni rezultatov (dosežkov) OTROK?   
1. Razvijanje pedagoškega pristopa (NTC učenje): 
Starost 1-2 leti:  

Spodbujanje razvoja sinaps v možganih (telesno gibalne igre, igre za akomodacijo, grafomotorične igre): 
Otroci sproščeno hodijo in tekajo, gibljejo se po različnih terenih, iščejo lastne rešitve problemov, 
uporabljajo različna igrala na igrišču, se vozijo s tricikli, premagujejo čutne in gibalne poligone 
(polivalentne blazine, tuneli, mize, palice, klopce, škatle), manipulirajo z žogo, se vrtijo okoli svoje osi, 
vtikajo predmete v različne odprtine, nizajo predmete, sestavljajo kocke, vključujejo se v opravljanje 
raznih opravil (pometanje, brisanje miz, pospravljanje posode na voziček, pranje igrač). Uporabljajo 
različne gugalnice. 
Otroci mečkajo in trgajo različne materiale, rišejo po sipkem materialu, pretakajo tekočine, zadevajo cilj 
z žogicami, premeščajo kocke in različne materiale iz roke v roko, manipulirajo z gnetljivimi masami. 
Spodbujanje pomnjenja z asociacijami (igre s simboli, igre spomina, glasbene dejavnosti):  otroci s 
pomočjo odraslega berejo enostavne slikopise, ponavljajo vaje za razvoj govornega aparata, 
prepoznavajo simbole (svojega, skupine), se igrajo odprti spomin, prepevajo pesmi ob petju odraslega, 
se radi igrajo igro »vrečko presenečenja«. Otroci se radi gibljejo v različnih ritmih ter prisluhnejo 
različnim zvrstem glasbe, sami ustvarjajo ritem s topotanjem in ploskanjem, prisluhnejo zvokom v 
naravi ter jih prepoznavajo, slikovne in slušne uganke, igrajo se s senzornimi igračami. 
Spodbujanje funkcionalnega mišljenja: otroci se igrajo skrivalnice, radi posegajo po različnih 
konstruktorjih, sodelujejo pri socialnih igrah (Čigav je copatek?, Kdo se skriva pod odejo?). Otroci radi 
prisluhnejo problemskim vprašanjem, na katera se odzivajo verbalno in neverbalno. Radi se igrajo 
bibarije in prstne igre. Prepoznajo živali po oglašanju, oponašajo živali, se igrajo z nestrukturiranim 
materialom. 

Starost 2-3 leta:  
Spodbujanje razvoja sinaps v možganih (telesno gibalne igre, igre za akomodacijo, grafomotorične 
igre): otroci so pri gibalnih dejavnostih vztrajni, ne bojijo se padcev, ponazarjajo gibanja živali, hodijo 
po labirintih, navajajo se na krožni poligon, manipulirajo z različnimi pisali, preoblikujejo gnetljive 
materiale, premagujejo poligone ravnotežja, izvajajo naloge različnih rotacij, plezajo po igralih, 
spuščajo predmete po klančini/toboganu/tulcu, manipulirajo z žogo, uporabljajo različna pisala, hodijo 
po čutni poti, narišejo črto – pot do zastavljenega cilja, nizajo predmete na vrvico, odpirajo-zapirajo 
embalažo različnih škatel, krem, strižejo ali zastrižejo s škarjami, sami se oblečejo/slečejo, 
obujejo/sezujejo, vstavljajo predmete v odprtine, taktilno zaznavajo predmete, prijemajo in prenašajo 
drobne predmete, stiskajo in mečkajo različne materiale, vlečejo igrače na vrvici. 
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Spodbujanje pomnjenja z asociacijami (igre s simboli, igre spomina, glasbene dejavnosti): otroci imajo 
dober ritem gibanja, imajo dobro pomnjenje (zapomnijo si pravila pri igrah, ponavljajo gibalne in 
ritmične vzorce, obnavljajo pretekle dogodke, prepoznajo naučene pesmice, prepoznajo simbole, ki se 
navezujejo na določeno tematiko (pesmi, vreme, Varno s soncem), prepoznajo svoj simbol, aktivno 
sodelujejo pri branju slikopisov, uporabljajo glasbeno kocko, prepoznajo in se učijo pesmi s pomočjo 
knjižice s slikami vsebine, prepevajo banse, pripovedujejo zgodbe ob nizu sličic, iščejo enake pare, 
ponazarjajo pesmi s kretnjami in gibi, prepevajo pesmi ob zaporedju sličic, ritmično spremljajo peto 
pesem z lastnimi instrumenti. 
Spodbujanje funkcionalnega mišljenja: otroci imajo dobro razvito domišljijsko igro, radi se igrajo igro 
vlog, radi iščejo rime ter zlogujejo besede, se igrajo različne igre (Kje se skriva pesmica?, Kje se skriva 
gosenica?, Kaj se skriva v škatli/vrečki?), radi imajo ugankarske izzive povezane z glasbo, igrajo se z 
besedami in glasovi. 

 
2. Razvijanje glasbene, plesne in jezikovno – bralne kulture: 
Starost 1-2 leti:  

Razvijanje jezikovno-bralne kulture: otroci radi poslušajo govor odraslega ter ponavljajo besede/zloge 
za odraslim. Poimenujejo ljudi in predmete. Spremljajo branje pravljice/slikopisov. Učijo se bibarij, 
prstnih iger, deklamacij. Radi iščejo predmete na slikah. V nekaterih oddelkih poteka praznovanje 
rojstnih dni s knjigo. Prepoznajo glavne značilnosti štirih knjig (oddelek Pikapolonic), ki so jih tekom 
leta spoznali (Rdeča žoga, Muca Copatarica, Pod medvedovim dežnikom, Zelo lačna gosenica). Aktivno 
spremljajo lutkovne predstave in sodelujejo na prireditvah znotraj enote (Kulturni dan, Dan knjige). 
Sodelujejo v projektu Ciciuhec ter vsakodnevno posegajo po knjigah in jih listajo. Nekateri uporabljajo 
vljudnostne izraze. Radi se igrajo igre Kaj vidim?, Kaj slišim?, Kdo se oglaša?. Dobro  razumejo navodila. 
Igrajo se z glasovi, z odraslimi/otroki se izražajo verbalno/neverbalno. 
Razvijanje glasbene kulture: otroci prisluhnejo in poslušajo različne zvrsti glasbe, igrajo na male 
ritmične instrumente, izvajajo ritmične vzorce z inštrumenti, glasom in gibom (ploskajo, topotajo, 
trkajo, ustvarjajo gib). Radi  spremljajo pesmi z instrumenti ter  sodelujejo pri gibalno-plesnih igrah. 
Poslušajo petje SD ter igranje na melodične inštrumente. Otroci pripevajo pesmice, posamezniki jih 
samostojno zapojejo. Radi imajo igro z inštrumenti, prepoznajo inštrumente po zvoku ter jih 
preizkušajo pri igri.  
Razvijanje plesne kulture:  otroci imajo radi rajalne plese, plešejo posamično/v paru/v krogu, ustvarjajo 
plesne vložke ter razvijajo odnos s soplesalcem. 

Starost 2-3 leta:  
Razvijanje jezikovno-bralne kulture: otroci opisujejo dogajanje okrog sebe, zaznavajo spremembe ter o 
njih govorijo. Sodelujejo pri učenju izštevank, deklamacij, šaljivk, bibarij ter jih tudi samostojno ali v 
krogu skupine pripovedujejo. Večina otrok tvori krajše ali daljše stavke, razumejo navodila in pravila ter 
jim sledijo. Izvajajo fonološke vaje za razvoj govoril (pihanje vate, regratovih lučk in papirčkov, 
oponašanje oglašanja živali). Nekateri oddelki  praznujejo rojstne dni s knjigo ali na modrem stolu. 
Otroci  sodelujejo v jutranjem krogu (pripovedovanje o dogodkih). Nekateri otroci sproščeno govorijo 
pred skupino. Otroci radi komentirajo različne slike/fotografije. SD  omogočajo igre v parih ali skupinah 
ter s tem možnost razvijanja komunikacijskih veščin. Otroci imajo radi individualne pogovore z 
odraslim, prstne igre, socialne igre, iskanje rešitev ob konfliktu, spontane pogovore ob ogledu 
slikanic/pravljic, ljudske in otroške izštevanke. Z veseljem sestavljajo potek zgodbe ter pripovedujejo 
zgodbe ob slikah. Radi spremljajo lutkovne predstave v oddelku, igre z lutkami. Zanimiv jim je obisk 
vrtčevske knjižnice. Otroci so tekom leta razvili skrb za knjige, da ostanejo nepoškodovane. 
Razvijanje glasbene kulture: obisk starša s harmoniko, prepevanje pesmi ob spremljavi flavte/kitare ter 
malih ritmičnih inštrumentov, poslušanje zvokov iz okolja, spoznavanje različnih instrumentov, izdelava 
bobnov in ropotulj iz odpadnega materiala, zvočne uganke, poslušanje klasične glasbe med počitkom, 
igranje na Orffove inštrumente, izvajanje različnih ritmov. Nekateri otroci zapojejo pesmico v celoti. 
Otroci dojemajo pesem kot sredstvo tolažbe, nagrade ter spodbude.  
Razvijanje plesne kulture:  otroci radi plešejo v krogu/dvojicah/posamično. Radi se učijo koreografij 
različnih rajalnih plesov ter  plešejo z različnimi pripomočki – trakovi, blago, žoga. Ples sprejemajo kot 
sredstvo izražanja. 
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3. Sistematično načrtovanje vsakodnevnega bivanja in dejavnosti na prostem: 
Starost 1-2 leti:  

Otroci zelo radi bivajo na prstem v vseh vremenskih razmerah (igre na snegu, sprehod v dežju). Otroci 
so bivali na terasi, v atriju ali na vrtčevskem  igrišču. Usvojili so sprehode z vrvico in na sprehodih 
spoznali šolsko igrišče. Otroci so sodelovali na spomladanskem krosu ter uspešno premagali 
zastavljeno razdaljo. Radi premagujejo različne poligone, postavljene na prostem iz športnih rekvizitov 
ali naravnih materialov. Uspešni so pri  premagovanju naravnih ovir. SD stremijo k izvajanju dejavnosti 
iz vseh kurikularnih področji ter delavnic na prostem. SD z otroki hodijo na izlete na različne lokacije 
(sprehodi ob Galjevcu, obisk Botaničnega vrta, obisk Galjevice/Orlove, obisk travnika).  

Starost 2-3 leta:  
Otroci izražajo interes in veselje za bivanje na prostem ne glede na vremenske razmere (sneg, dež, 
mraz). SD izvajajo dejavnosti na prostem iz vseh kurikularnih področji, kjer pa otroke velikokrat zmotijo 
zunanji dejavniki. Otroci hodijo brez vrvice (proti koncu šolskega leta), se držijo na sprehodih za roke. 
Dobro poznajo bližnjo okolico vrtca in zmorejo prehoditi daljše razdalje v okolici vrtca (šolsko igrišče, 
železniška postaja/proga, travnik, potok Galjevec, Botanični vrt, Golovec). Radi iščejo in raziskujejo 
naravne materiale, ki jih uporabijo pri igri, saj jim ti materiali omogočajo veliko kreativnosti.  Otroci so 
pozorni na opazovanje in zaznavanje sprememb v naravi. Radi premagujejo poligone iz naravnih 
materialov in ovir ter iščejo rešitve gibalnih problemov. Izvajanje gibalnih nalog Malega sončka je 
potekalo tekom celega leta na prostem. Otroci so se udeležili krosa in pretekli zastavljeno dolžino. V 
toplejših mesecih je otrokom omogočena igra z vodo. 

 
Katere vsebine iz strokovnih aktivov (gradiva v e-zbornici…) v šol. letu 2020-21 ste uporabili pri svojem 
delu in katere vsebine bi želeli razvijati na strokovnih aktivih v šol. letu 2021-22?  
Uporaba vsebin iz strokovnih aktivov: 

- Ideje, ki smo jih soustvarjale s sodelavkami v skupini 
- Gradiva s področja NTC-ja 
- Zvočne uganke 
- PPT prezentacije zgodb 
- Vsebine s področja glasbe (NTC in glasba, glasba v naravnem okolju, meditacija z naravnimi zvoki, 

glasbeni odmev, orkester, načine spoznavanja inštrumentov) 
- Vsebine s področja jezika (branje pravljic na prostem in spodbujanje senzornega in taktilnega 

odzivanja) 
- Vsebine s področja kulture (priprave na kulturni dan in aktivno sodelovanje na njem) 

Vsebine, ki bi jih želeli razvijati na strokovnih aktivih: 
- Vsebine s področja matematike, narave, umetnosti 
- Sodobni pristopi pri likovni vzgoji 

 
Strokovni aktiv, ki ga je vodil Aljaž Levičar – ZOOM srečanje in IKT tehnologije, je bil zelo uporaben, saj je na 
enostaven način pojasnil delovanje in funkcije Wordovega dokumenta, PPT programov in drugih 
programov. 
Večina SD meni, da so aktivi omogočali nabor idej ter krepili medsebojno povezanost. 
 
5.2 REFLEKSIJA AKCIJSKIH NAČRTOV II. STAROSTNE SKUPINE 

 
Vodja aktiva II. starostne skupine: Mateja Funkl. 
Oddelki: srne, petelini, medvedi, zmaji, kužki, ježi, zajčki, krtki, miške, kresničke, murenčki, sončki, zvezdice, 
ribice in račke.  
 
Kako so bile načrtovane dejavnosti realizirane (prilagoditve glede srečanj s straši, obiski inštitucij, delo v 
oddelku…)? Kaj je vplivalo na izvajanje dejavnosti in doseganje ciljev?  Česa nisem dosegel/-a in zakaj? 
Po pregledu poročil so bile dejavnosti realizirane. Nekatere dejavnosti so bile prilagojene glede na razmere 
zaradi covida-19. Ob pregledu poročil akcijskih načrtov je velika večina SD dejavnosti prilagodila in izvedla 
zaradi razmer in ukrepov, povezanih s covidom-19. Nekatere dejavnosti zaradi zaprtja vrtca zaradi covida-
19 niso bile realizirane. Skozi leto so v akcijski načrt dodajali prilagoditvene vsebine.  Dejavnosti so se med 
seboj prepletale prek različnih projektov, aktualnih dogodkov, izvajanja mesečnih tematskih sklopov, 
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obogatitvenih dejavnosti in dodatnih dejavnosti. Dejavnosti so se izvajale sistematično, načrtovano. 
Načrtovane dejavnosti smo izvajali tudi pri integriranih angleških uricah in gibalnih uricah.  Pri realizaciji 
načrtovanih dejavnosti smo velik poudarek namenili tudi opazovanju in napredku razvoja otrok. Pri 
izvajanju dejavnosti smo otroke spodbujali k samostojnemu razmišljanju in kritičnemu presojanju. 
 
Oblike dela in prilagoditvene oblike dela, obiski institucij in delo v oddelku; 

 SODELOVANJE S STARŠI:  Zaradi ukrepov v oddelku nismo imeli obiskov staršev (predstavitev 
poklicev).  

 DELO NA DALJAVO: S starši smo uspešno izvajali dejavnosti tudi pri delu na daljavo, staršem smo 
pošiljali posnetke, ideje za delo z otroki doma in izvajali zoom srečanja (pravljične urice, vodene 
gibalne igre…), ogled razstave izdelkov/PPT drsnice … 

 OBISKI INSTITUCIJ: Ogled kulturnih ustanov smo izvedli virtualno in se tako prek IKT   
tehnologije sprehodili po ustanovah in vsaj delno spoznali notranjost in začutili njihov utrip.  
Vse skupaj smo podkrepili z ogledom knjig, revij in enciklopedij, kar je otrokom pomagalo pri            
lažjem razumevanju abstraktnih pojmov. Poleg bontona in primernega vedenja ob ogledu spletnih 
predstav smo razvijali cilje s področja glasbe in jezika ter med otroki vzbudili interes za  
tovrstne dejavnosti. S spletnimi ogledi smo uspešno sodelovali z Glasbeno šolo Rakovnik (ogled   
glasbene pravljice Maček Muri), BIC (ogled videoposnetka priprave mafinov), PEF (delavnica), 
Kino DVOR (animacija-delavnica)… V času zaprtja so SD aktivneje uporabljali različne spletne  
strani, prek katerih so si ogledovali različne lutkovne predstave, koncerte, delavnice, poučne 
filme in virtualno raziskovali glede na tematike v oddelkih. Oddelek »MURENČKI« je obiskal  
Narodno galerijo v sklopu Za uka željne s programom Škrat Gal. Sodelovali smo tudi z Inštitutom  
Jožef Stefan, kjer je g. Vid predstavil robota. 

 DEJAVNOSTI SO SE IZVAJALE SKUPNO, SKUPINSKO, INDIVIDUALNO:  Igra lutk, igra vlog,  
dramatizacija,  z vključevanjem elementov NTC učenja, metode igre, metoda socialnega  
učenja. 

 DOGODKI, SREČANJA: Skupni dogodek: »Skupaj zmoremo«, novoletni bazar pred vrtcem, zaključna 
srečanja s starši posameznih oddelkov. Srečanja smo izvedli v naravnem okolju.  

 IZLETI, SPREHODI: Golovec, Botanični vrt, sprehod do Špice, Kekčeva dežela, izlet na Ljubljanski 
grad, izlet do Kongresnega trga, PST.  

 VRTILJAK DEJAVNOSTI: Zaradi ukrepov, povezanih s covidom-19, smo izvedli manj dejavnosti. 

 GOZDNI VRTEC: Tedenski gozdni dopoldnevi, ki so jih preživeli v naravnem gozdnem okolju, so 
pripomogli k mirnosti, zbranosti, zadovoljstvu in hitrejšemu usvajanju novih vsebin. 

 HUMANITARNE AKCIJE 

 TABORI: tridnevni tabori v naravnem okolju. 

 TEČAJI: drsanje, smučanje, plavanje. 
 
Kaj je vplivalo na izvajanje dejavnosti in doseganje ciljev?  

- zaprtje vrtca, izvajanje nujnega varstva in nekateri ukrepi pri izvajanju dejavnosti v tem času,  
- vzgojno-izobraževalno delo je potekalo v okrnjeni obliki, saj vsi otroci niso bili deležni vseh 

načrtovanih vsebin, kar je pomenilo, da smo določeno temo obravnavali dlje časa, kot je bilo 
načrtovano,  

- razpoloženje otrok, 
- interakcije v oddelku, 
- vremenske spremembe, 
- aktivno učenje, 
- nenačrtovane priložnosti,  
- postopno uvajanje novincev v vrtec, 
- vpeljevanje novosti NTC-učenja,  
- pozitivni medsebojni odnosi, medsebojno spoštovanje, 
- izvajanje dejavnosti v naravnem okolju, 
- zgled, doslednost, motivacija, pozitivna naravnanost, 
- dodatna izobraževanja SD in pridobljena strokovna znanja, 
- spretnost logičnega mišljenja in medsebojnega povezovanja že pridobljenih znanj ter izkušenj, 
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- zastavljeni cilji, raznolike metode, oblike dela, 
- dosledno, premišljeno načrtovanje, 
- dobra motivacija, 
- visoka stopnja pripravljenosti na delo,  
- izkustveno, raziskovalno učenje in medsebojno povezovanje idej, znanj, izkušenj, 
- različen pristop vsakega strokovnega delavca, ki je otrokom podajal vsebine na svoj način, 
- dinamika skupine, 
- razvojna stopnja otrok, individualne razlike med otroki, dobro poznavanje in opazovanje otrok 

(OBOR), 
- uporaba IKT tehnologije,  
- usklajeno sodelovanje SD v oddelku, 
- interakcije v skupini, dinamika skupine, 
- povezovanje z drugimi vrtci (Erasmus+, e-Twinning, Say hello to the world), 
- problemske situacije v skupini (vrstniški konflikti), 
- ideje, pobude, zamisli otrok in staršev, 
- pozitivna naravnanost, 
- dobro sodelovanje z okoljem, 
- medsebojno sodelovanje in socialno mreženje,  
- pridobivanje idej na strokovnih aktivih,  
- ažurno informiranje,  
- uvajanje novosti v delo z otroki, 
- dobro sodelovanje s starši. 

 
Kakšne so bile težave v času nujnega varstva otrok in kako ste težave odpravljali (zoom srečanja, e-pošta, 
sodelovanje s starši…)? 

- Nekaj dejavnosti nismo izvedli zaradi zaprtja vrtca (covid-19) in ukrepov NIJZ: 
- Zaradi zaprtja vrtca v času epidemije je odpadlo več dogodkov, obiskov in srečanj.  
- Zaradi epidemije žal nismo izvedli vseh srečanj s starimi starši, ki so nam tradicionalno 

priskočili na pomoč pri usmerjenih dejavnostih ob Gregorjevem, čistilni akciji in eko dnevu.  
- Nismo izvedli obiskov kulturnih ustanov.  
- Nismo izvedli tudi nekaterih obiskov staršev v igralnici (predstavitev poklicev, močnih 

področij…).  
- Nekateri otroci so imeli po daljši odsotnosti manjšo krizo ob vrnitvi v vrtec, kar smo reševali z 

malce več pozornosti, pogovorom, objemom ter zanimivimi dejavnostmi. Večina otrok je po 
prihodu nazaj uživala, povedali so, da so srečni, ker so nazaj in da so že zelo pogrešali vrtec in 
prijatelje.  

- Projekta Zeleni nahrbtnik in Punčka iz cunj smo izvajali prilagojeno, nahrbtnik in punčka nista 
potovala v domove zaradi epidemije.  

- Nekaterim ciljem je potrebno slediti dlje časa, zato se bodo dopolnjevali in nadgrajevali tudi 
naprej.  

 
Kakšni so KONKRETNI REZULTATI na ravni izvajanja dejavnosti in na ravni rezultatov (dosežkov) OTROK?   

1. Sistematično načrtovanje vsakodnevnega bivanja in dejavnosti na prostem 

 otroci so pri izvajanju dejavnosti na prostem postali veliko bolj samostojni,  

 kot gozdni vrtec smo dvakrat tedensko bivali cel dopoldan na prostem, dejavnosti smo prilagodili 
vremenu in kljub trimesečnem zaprtju izvedli veliko večino dejavnosti, v gozdu smo zajeli vsa 
kurikularna področja in otroci so zares pridobili veliko na samostojnosti in zaupanju vase 
(medsebojni odnosi, groba motorika), 

 izvajanje gibalno-sodelovalnih iger v naravnem okolju,  

 zunanje okolje je spodbudilo tudi raziskovalno učenje, radovednost in ustvarjalnost, 

 zunanje okolje je idealno učno okolje za razvijanje socialnih veščin, 

 otroci so ob vsakodnevnem bivanju na prostem krepili zdravje,  

 ob bivanju na prostem smo zaznale občutno manj konfliktnih in agresivnih situacij med otroki, 
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 učno vzgojne dejavnosti smo prenašali na naravno okolje: matematika v povezavi z gibanjem, 
spoznavanje širšega družbenega okolja, likovno ustvarjanje, jezikovne igrarije,  

 dnevno smo v naravnem okolju izvajali dejavnosti iz vseh kurikularnih področij, 

 izvajanje dejavnosti v gozdnem vrtcu ob vsakem vremenu, otroci imajo opazno izboljšan imunski 
sistem zaradi gibanja in dejavnosti na prostem,  

 v času počitka so se otroci z igralnimi sredstvi in umirjeno pogosto igrali zunaj v atriju, 

 narava in igra v naravnem okolju pomembno vplivata na zdravje in dobro počutje otrok, 

 otroci se znajo orientirati v prostoru, na prostem, 

 učenje za življenje v naravi (izdelovanje bivaka, prepoznavanje drevesnih vrst, prepoznavanje razlik 
med vodnimi biotopi), 

 optimalno izkoriščanje učnega okolja na prostem, 

 seznanjanje z varnostjo v prometu,  

 izvajanje NTC-dejavnosti na prostem, 

 otroci so postali gibalno spretnejši in bolj vzdržljivi, sprehodi in izleti postajajo vse daljši, 

 otroci so pridobili mnogo spretnosti na področju reševanja gibalnih izzivov in predvsem na 
vztrajnosti in telesni kondiciji, 

 z izkušnjami, ki so jih otroci pridobili, so postali bolj pogumnejši in hkrati bolj previdni, večina otrok 
zna predvideti nekatere »nevarnosti« ter znajo ustrezno ravnati,  

 otroci pomagajo skrbeti za čisto in urejeno okolje, 

 poznajo in prepoznajo značilnosti posameznih letnih časov, 

 zunaj so bolj sproščeni in ustvarjalni v prosti igri,  

 spoznali so veliko naravoslovnih pripomočkov in jih radi uporabljajo pri raziskovanju narave, 

 uspešno smo izvedli naloge za »MALI SONČEK«, 

 samostojnost otrok v naravnem okolju, aktivno učenje, 

 otroci vsakodnevno izrazijo željo in interes po bivanju na prostem,  

 otroci imajo izboljšane motorične sposobnosti, kar močno zniža možnosti poškodb, 

 učenje za življenje v naravi (izdelovanje bivaka …), 

 gibalne urice SD Novinar smo izvajali v naravnem okolju, kadar nam je vreme to dopuščalo, 

 obiskovali smo igrišče na Galjevici, Rakovniško igrišče … 

 v naravnem okolju med seboj dobro sodelujejo, si pomagajo, dogovarjajo in razvijajo socialne 
odnose, 

 prek gibalnih dejavnosti v naravi so otroci razvijali koordinacijo, ravnotežje, moč, natančnost  in 
vztrajnost, osvajali so nove športne veščine (kolesarjenje, rolanje…), 

 z izkušnjami, ki so jih pridobili neposredno z uporabo vseh čutil, so otroci postali pogumnejši in 
hkrati bolj previdni, večina otrok zna predvideti nekatere »nevarnosti« ter znajo ustrezno ravnati,  

 otroci so sami predlagali različne igre, dejavnosti v naravnem okolju, odzivajo se na spodbujanje k 
vztrajnosti, 

 upoštevajo navodila, ki omogočajo varnost posamezniku in skupini ob bivanju na prostem, 

 prepoznavanje vremenskih situacij in zavedanje o tem, kako se oblečemo za posamezno vreme, 

 otroci so razvili občutek pripadnosti skupini (atrij, vrtčevsko igrišče), 

 spoštljiv odnos do živih bitij in rastlin, odgovoren in sočuten odnos do živih bitij, 

 samostojno raziskujejo okolico, 

 gibalne igre v naravi nudijo otrokom možnost za raziskovanje in izvajanje različnih dejavnosti, 

 dejavnosti, izvedene v naravnem okolju, otrokom omogočajo pridobivanje znanja o pozitivnem 
odnosu do narave. 

 

2. Razvijanje pedagoškega pristopa (NTC učenje): 
KONKRETNI REZULTATI  NTC-učenja so zbrani in vidni iz vseh področij: spodbujanje razvoja sinaps v 
možganih, spodbujanje pomnjenja z asociacijami, spodbujanje funkcionalnega mišljenja: 

 otroci so skozi raznolike dejavnosti razvijali logično mišljenje, 

 hitrejše pomnjenje po slikovnih predlogah, 

 s sistemom NTC-učenja so otroci  z medvedkom Lovrom spoznavali regije Slovenije, za lažje 
razumevanje in hitrejše pomnjenje smo uporabili različne barve,  
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 otroci prepoznajo in poimenujejo simbole v pesmici,  

 usvajanje pesmic s slikovnimi simboli: NTC-zapis,  

 novo znanje hitreje osvojijo, ga uporabljajo in povezujejo s preteklimi izkušnjami, 

 spodbujanje pomnjenja z asociacijami nam je predstavljalo poseben izziv,  

 izdelovanje plakatov ter spoznavanje različnih simbolov,  

 ideje otrok so bile sprejete in s tem smo vzgajali vrednote miselnega dela,  

 s pomočjo NTC-učenja razvijajo gibalne sposobnosti in izvajajo različne gibalne igre,  

 izvajanje iger s simboli: zvoki dežja, zvoki vetra…, 

 sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja na različnih površinah, 

 izboljšala se je pozornost in koncentracija, 

 otroci znajo poiskati skupine (glasbila, oblačila, sadje...),  

 NTC-dejavnosti smo uspešno povezali z robotiko, otroci so ob logičnem razmišljanju spoznavali 
osnove programiranja robotka,  

 so zelo uspešni pri besednih igrah,  

 izdelovali smo NTC-igre in ob tem spodbujali različna področja in asociativno mišljenje,  

 veliko so pridobili na koordinaciji in finomotoriki, 

 otroci so pridobili na hitri odzivnosti pri razmišljanju in sklepanju, 

 med otroki se je razvilo sodelovalno učenje in timsko delo,  

 učenje po NTC-pristopu je zelo spodbudno in pozitivno vplivalo na razvoj in sposobnosti ter 
napredek otrok s posebnimi potrebami v vseh razvojnih fazah, 

 otroci so razvili predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti,  

 otroci dlje časa ohranjajo statično in dinamično ravnotežje, 

 naravno učenje z asociacijami,  

 izvedli smo veliko različnih grafomotoričnih vaj, otroci so uspešnejši pri izvedbi vaj,  

 prepoznajo simbole nekaterih držav, 

 hitrejši in uspešnejši  so pri reševanju ugank, 

 otroci vse bolj vztrajajo pri dokončanju izziva, 

 samopodoba otrok, ki so bili na začetku zadržani, se je pri uspehu povečala in je skozi leto tudi 
naraščala, 

 otroci zmorejo prebrati slikopis in vstavljajo manjkajoče besede,  

 samostojno pripovedujejo zgodbo v nizu sličic,  

 izvajanje  NTC dejavnosti in spodbujanje senzorike: bosih nog naokrog,  

 otroci so s pomočjo simbolov  in barv spoznavali regije Slovenije, 

 iskanje logičnih, smiselnih povezav v vsebinah, ki se na prvi pogled zdijo nezdružljive, 

 visoka mera domišljije in funkcionalnega-ustvarjalnega mišljenja, 

 učinkovito in hitro učenje angleških besed prek gibanja in slikovnih prikazov, 

 samostojno rešujejo različne naloge z vrstniki, 

 aktivno izvajanje in sodelovanje pri NTC poligonih, 

 z izvajanjem NTC dejavnosti smo utrjevali novo znanje z metodo igre, 

 v skupini smo prepoznali nekatere otroke z višjimi učnimi potenciali in z uvajanjem dejavnosti  NTC 
ugotovili, da so bili motivirani tudi otroci, ki so sicer manj navdušeni nad nekaterimi dejavnostmi,  

 izboljšalo se je samostojno reševanje didaktičnih listov z različnimi nalogami,  

 otroci lažje predvidevajo in napovedujejo rezultate in ponujajo smiselne odgovore, tudi take, ki so 
močno prežeti z domišljijo,  

 med otroki se je razvilo sodelovalno učenje in dobro timsko delo,  

 otroci so razvili spretnost rok in prstov, pridobili so na motoriki, koordinaciji in ravnotežju, 

 otroci so zelo izostrili slušni spomin in sposobnost aktivnega poslušanja z razumevanjem, 

 pridobili so na hitri odzivnosti v razmišljanju in sklepanju, 

 otroci so zelo uspešni pri iskanju asociacij in tvorjenju novih besed,  

 uspešno manipuliranje z gnetljivimi snovmi, natikajo, pretakajo,  

 otroci so sposobni priti do lastnih idej, preverjati svoje rešitve in jih argumentirati,  

 prepoznajo simbole prometnih znakov, znamk vozil, zastave, simbole Slovenije,  

 uživajo v dejavnostih, ki so povezane z glasbo, 
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 spoznavajo in razlikujejo zvoke inštrumentov in preizkušajo zvočnost. 
 

Ob pregledu vseh refleksij vseh akcijskih načrtov oddelkov je razbrati, da strokovni delavci v veliki meri 
načrtujejo in izvajajo v oddelku različne dejavnosti iz vseh treh sklopov NTC-učenja. Dejavnosti  spodbujajo 
razvoj sinaps, prispevajo k učinkovitejšemu pomnjenju ter razvijajo funkcionalno mišljenje. Utrjujejo se 
nastale možganske povezave, oblikujejo se nove igralno-učne situacije. 

 

3. Razvijanje glasbene, plesne in jezikovno – bralne kulture: 
KONKRETNI REZULTATI : 
Glasbena, plesna, jezikovno-bralna kultura 

 izvedba lutkovnih predstav, glede na mesečno tematiko dela v oddelku,  

 potovanje Tomovega nahrbtnika k otrokom domov, kjer so se naučili bibarijo, 

 izvajanje govornih in fonoloških vaj je pozitivno vplivalo na razvoj govoril otrok, 

 ustvarjanje lastne knjige,  

 aktivno poslušajo daljšo zgodbo, 

 lažje razumevanje navodil, 

 aktivno sodelujejo pri dejavnostih, ki spodbujajo komunikacijo, 

 imajo dobro razvito slušno pozornost, 

 bogatejši besedni zaklad, 

 uporabljajo knjigo kot vir informacij, 

 rešujejo konfliktne situacije s pogovorom, dogovarjanjem, 

 ob integraciji angleškega jezika so pridobili posluh za jezik, prepoznavajo razlike v jeziku, 

 uspešno zaključili projekt Ciciuhec in bili zelo vestni pri pripovedovanju,  

 otroci poznajo primeren odnos do knjige, 

 samostojno preberejo slikovni zapis zgodbe, 

 otroci sestavijo zgodbo in ob slikah poimenujejo dogajanje, 

 otroci sodelujejo pri projektu potujočega bralnega nahrbtnika in samostojno predstavljajo vsebino 
pravljice, 

 radi se vživljajo v vloge glavnih junakov iz pravljic,  

 otroci poznajo razliko med pravljico in deklamacijo,  

 otroci poznajo veliko ljudskih izštevank,  

 preberejo, pripovedujejo slikovni zapis zgodbe, 

 otroci so se naučili razumeti enostavne šale, šaljive besede in rime,  

 bogatenje besednega zaklada ob sodelovanju v različnih družabnih igrah, 

 izražajo se v svojem maternem jeziku, četudi ni slovenščina,  

 uporabljajo vljudnostne izraze, 

 otroci so razvili kulturo poslušanja,  

 izraziti znajo različna sporočila,  

 otroci radi nastopajo pri dramatizacijah,  

 radi se vživljajo v vloge glavnih junakov iz pravljic,  

 radi pripovedujejo in nastopajo pred skupino,  

 razvili so kulturo poslušanja, poslušajo drug drugega, 

 otroci so spoznali različne vrste pravljic, 

 govorno so zelo napredovali, 

 aktivno sodelujejo pri dejavnostih, ki spodbujajo komunikacijo (verbalna in neverbalna). 
 
Glasba in ples:  

 otroci so ritmično spremljali pesmi na lastne instrumente in Orffov instrumentarij,  

 izdelali so si veliko glasbil, malih inštrumentov,  

 spremljava pesmic s kitaro je imela bistveno večjo motivacijo pri učenju in prepevanju pesmic,  

 otroci so si izmišljevali melodije in lastne pesmice,  

 petje in ritmično izrekanje otroških in ljudskih izštevank in šaljivk  

 prepoznavajo glasbo po zvoku in jo opišejo,  
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 pri petju so kot skupina postali uglašeni, 

 sodelujejo in poznajo veliko GDI (glasbeno didaktičnih iger), 

 plešejo v ritmu glasbe, poznajo ritem polke, valčka in ga igrajo, plešejo z lastnim telesom,  

 ritmično izvajanje ob prepevanju pesmic (ploskanje),  

 naučili so se poslušati različne zvrsti glasbe in poznajo različne glasbene zvrsti, 

 poznajo ljudske instrumente, ljudske pesmi in ljudske plese,  

 otroci poznajo veliko ljudskih izštevank, 

 realizirani so  bili nastopi otroških pevskih zborov vrtca Galjevica, 

 otroci znajo zapeti pesem z branjem slikopisa,  

 preizkušanje zvočne značilnost glasu in glasbil, 

 ogled spletnih glasbenih predstav,  

 izvajanje otroške zumbe ob glasbi, 

 izvajanje glasbenih pravljic, 

 doživljanje, izvajanje glasbe v naravnem okolju, 

 aktivno sodelujejo pri pripravi glasbene pravljice, 

 osvojijo plesne motive, sodelujejo pri rajalnih igrah,  

 znajo zapeti himno vrtca Galjevica, 

 otrokom se je razvil glasbeno-plesni posluh, zapojejo zahtevnejše in besedilno daljše pesmice,  

 preizkušajo zvočne značilnosti glasu in glasbil,  

 uporabljajo lastne instrumente za ustvarjanje ritma,  

 prepoznajo in ločijo ritmični in melodični inštrument, 

 otroci radi nastopajo, 

 vsebino pesmi hitreje usvojijo, če je povezana z gibom (bansi),  

 glasbeno otroke stimulira poslušanje prepevanja odraslih in pripevanja otrok večkrat dnevno ob 
različnih priložnostih, 

 izvedba glasbenega koncerta (IKT), kjer so otroci igrali na različne instrumente in peli otroške 
pesmice,  

 razlikujejo odnose med deli telesa, si zamišljajo in ustvarjajo plesne vložke ter razvijajo odnos s 
soplesalcem v paru ali skupini,  

 otroci se izražajo z gibanjem in plesom, komunicirajo in ustvarjajo ples, rajalne igre ter različno 
plesno izražanje,  

 ob različnih glasbenih zvrsteh si izmišljajo plesne koreografije,  

 otroci poznajo veliko pesmic, ob prepevanju upoštevajo dinamiko in tempo, 

 otroci poznajo pesem kot način in sredstvo, s katero lahko prijatelja potolažiš, spodbudiš, 

 otroci znajo prepevati angleške pesmi,  

 otroci so glasbo izvajali, ustvarjali, zamišljali in z njo komunicirali, 

 poslušajo, posnemajo in razlikujejo zvoke iz narave. 
 
Katere vsebine iz strokovnih aktivov (gradiva v e-zbornici…) v šol. letu 2020-21 ste uporabili pri svojem 
delu in katere vsebine bi želeli razvijati na strokovnih aktivih v šol. letu 2021-22?  
Strokovni delavci navajajo naslednje dejavnosti, ki so jih uporabili pri svojem delu in bi jih želeli razvijati na 
strokovnih aktivih v prihodnjem šolskem letu: 

 Predvsem se mi zdi koristno načrtovanje dejavnosti po področjih – npr. jezik, matematika, narava. 
Tako se nam odprejo tudi druga obzorja, tematiko vidiš z različnih smeri in lahko v dejavnost vključiš 
tudi stvari, na katere ne bi pomislil. Želela bi si, da bi tudi v prihodnjem letu v sklopu strokovnih 
aktivov načrtovali tako kot smo v tem letu dejavnosti po posameznih področjih, ki so lahko zelo 
dobra iztočnica za delo v oddelkih. Zelo pomembno se mi zdi, da se kot kolektiv povezujemo tudi na 
strokovnem področju, da si delimo ideje in gradimo na medsebojnem povezovanju. 

 Vsi zastavljeni cilji so pomembni za današnjo družbo. Predvsem na področju jezika ima veliko otrok 
različne težave (artikulacija, tvorjenje povedi), zato je smotrno te težave reševati strukturirano in 
načrtovano. Ravno tako opažam, da imajo nekateri otroci težave z grobo motoriko, ki pa jih 
spretno izboljšujemo vsakodnevno. Poleg umetnosti, bi bilo po mojem mnenju treba večji 
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poudarek nameniti gibanju, saj ga hitro spregledamo in dostikrat ni tako podrobno načrtovano 
kot druga področja.  

 Na strokovnih aktivih v novem šolskem letu bi želela razvijati vsebine iz področja plesa-ljudski plesi. 
Pri svojem delu sem uporabila igre in predstavljene dejavnosti za spodbujanje razvoja 
komunikacije in socialnih veščin otrok z MAS.  

 Všeč mi je, da bo v prihodnjem letu možnost nadgradnje umetnosti, saj je zelo pomembno, da 
otroci aktivno sodelujejo tudi na tem področju. Je pa res, da je za področje umetnosti pomembno, 
da si vzameš čas z otroki, saj otroci zelo radi ustvarjajo in so ustvarjalni na svoj način. 

 V tem šolskem letu sva uporabili veliko vsebin iz strokovnih aktivov. Vsebine so bile zelo uporabne, 
s sodelavkami smo si v skupinah izmenjavale izkušnje in ideje. Hkrati smo se tako povezale tudi s 
sodelavkami iz drugih enot, saj drugače ne moremo sodelovati prav pogosto. 
Sicer pa so tudi ostale vsebine zanimive in jih skušava uporabljati pri svojem delu. 
V naslednjem šolskem letu bi si želela čim več vsebin o otrocih s posebnimi potrebami, kakšne 
strategije uporabiti v primeru OPP-ja v oddelku, kako načrtovati dejavnosti, ki bodo primerne zanj 
in za ostale otroke v oddelku in podobno. 

 V okviru strokovnih aktivov je nastalo veliko gradiva in idej, kar nam je zagotovo v pomoč pri 
pripravi na dejavnosti. Uporabili sva nekaj gradiva – predvsem NTC igre spomin. 

 Udeležil sem se aktiva OPP, ki sem ga z zanimanjem spremljal, in se bom vsebin v prihodnje 
zagotovo posluževal. Uporabljal sem tudi gradiva z didaktičnimi igrami in učnimi listi, ter primere 
dobrih praks glede počitka pri najstarejših otrocih. Glede razvijanja vsebin na strokovnih aktivih, bi 
se mogoče lahko dotaknili učenja skozi gibanje na prostem. 

 Odlično je, da smo s pomočjo tematskih strokovnih aktivov ustvarili obširen nabor tem in 
dejavnosti, ki jih lahko strokovni delavci uporabimo pri svojem delu. Všeč mi je bilo, da smo 
načrtovali tudi dejavnosti na prostem, morda še najbolj jezikovne, saj je od letošnjega leta moj 
oddelek vključen tudi v Erasmus+ projekt EladINa, ki temelji na zgodnjem učenju jezika v naravi, 
zato bom zagotovo uporabila nekatere ideje, ki smo jih nanizali skupaj. Sicer so bili zelo 
informativni tudi aktivi na temo OPP, s poudarkom na avtizmu. Menim, da je področje gibanja tisto 
pri katerem je potrebna nadgradnja. 

 V prihodnjem letu bi želela ohraniti tovrstno obliko aktivov, kjer SD izmenjujemo ideje za delo, 
skupno oblikujemo didaktične igre, materiale za različne teme in področja razvoja. V prihodnjem 
letu bi na aktivih skupno načrtovali aktivnosti za likovno področje, ki bo eno od prednostnih 
področij dela.  

 Letošnji aktivi so pokazali, da četudi smo iz različnih hiš, se lahko povezujemo, se dobivamo, 
izmenjujemo izkušnje in s skupnimi močmi poiščemo ideje ter dejavnosti. Prav tako smo se kljub 
covidu-19 povezovali prek Zooma. Vse teme aktivov so bile izredno koristne in učinkovite pri 
vsakodnevnem delu z otroki  v oddelku. Skupaj s sodelavko sva pregledali kar nekaj idej s področja 
jezika, NTC-ja in tudi ideje za kulturni teden. Vsebine sva uporabljali pri svojem delu in jih bova tudi 
še naprej. Seveda pa nam bodo vse vsebine prav prišle pri nadaljnjem delu tudi v bodoče in z 
veseljem jih bova črpali še naprej in tako nadgrajevali svoje znanje. 

 

PROJEKTI - na ravni oddelkov vrtca (pregled po enotah/lokacijah), 2020/2021 
 

Enota/ 
lokacija 

Naslov projekta Strokovne delavke, 
ki izvajajo projekt 

Št.  
vklj. 
odd. 

Starost  
otrok 

Koordinatorka  
na nivoju 
enote/lokacije 

Enota 
Galjevica 
 
 
 
 
 
 
 

Unesco vsi SD vrtca 10 1-6 Mateja Funkl 

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

Erasmus+ SD oddelkov 3-6 6 3-6 Tamara Milinčič Medven 

E Twinning Funkl, Pišljar 2 4-6 Mina Pišljar 

Eko vrtec vsi SD vrtca 10 1-6 Mateja Funkl 

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

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

NTC učenje vsi SD vrtca 10 1-6 Mateja Funkl 

Ciciuhec  vsi SD vrtca 10 1-6 Tina Šipraga 

Pasavček Levičar, Funkl, Pišljar, 
Dimec, Virant 

5 4-6 Aljaž Levičar  
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API vrtec Funkl 1 5-6 Mateja Funkl 

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

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

Gozdni vrtec Levičar,  
Dimec, Pišljar 

1 
2 

5-6 
4-6 

Aljaž Levičar 

Zeleni nahrbtnik Pograjc, Dimec, Virant 3 3-5 Anastazija Pograjc 

Neon, varni brez nasilja SD oddelkov 4-6 5 4-6 Zemljarič/Pograjc 

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

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

TM–trajnostna mobilnost 
(Beli zajček) 

Pišljar, Dimec, Levičar 3 4-6 Mina Pišljar 

Škratek Prijateljček Dimec, Pišljar 2 4-5 Vesna Podboj Panič 

Enota  
Jurček 

Unesco vsi SD vrtca 3 1-3 Teja Blagus 

Zdravje v vrtcu vsi SD vrtca 3 1-3 Tatjana Šoberl 

Eko vrtec vsi SD vrtca 3 1-3 Jana Tomc 

EU- Sončni dan G. vsi SD vrtca 3 1-3 Demi Finc 

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

NTC učenje vsi SD vrtca 3 1-3 Mateja Viršek 

Ciciuhec vsi SD vrtca 3 1-3 Tatjana Šoberl 

Čebelica moja prijateljica vsi SD vrtca 3 1-3 Tatjana Špoljarič 

Mali sonček Viršek 1 2-3 Jana Tomc 

Etika in vrednote vsi SD vrtca 3 1-3 Mateja Vrišek 

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

Enota 
Orlova 

Unesco  vsi SD vrtca 8 1-6 Anka Gale 

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

Erasmus+ SD oddelkov 3-6 5 3-6 Tamara Milinčič Medven 

Eko vrtec vsi SD vrtca 8 1-6 Barbara Jakopin 

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

Varno s soncem vsi SD vrtca 8 1-6  Janja Grum Duša 

NTC učenje vsi SD vrtca 8 1-6 Barbara Jakopin 

Ciciuhec vsi SD vrtca 8 1-6 Martina Šporar 

Pasavček Kranjc, Jakopin 2 4-6 Samuel Kranjc 

API vrtec Kranjc 1 5-6 Samuel Kranjc 

Čebelica moja prijateljica vsi SD vrtca 8 1-6 Sara Lazar 

Mali sonček vsi SD vrtca 7 2-6 Samuel Kranjc 

Gozdni vrtec Kranjc, Jakopin 2 4-6 Samuel Kranjc 

Zeleni nahrbtnik Jakopin, Grum Duša 2 3-5 Anastazija Pograjc 

Neon, varni brez nasilja SD oddelkov 4-6 2 4-6 Zemljarič/Pograjc 

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

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

TM – trajnostna mobilnost 
(Beli zajček) 

Jakopin 1 4-5 Mina Pišljar 

Turizem in vrtec Kranjc 1 5-6 Andreja Košir 

Škratek Prijateljček Jakopin 1 4-5 Vesna Podboj Panič 

Unicef – punčka iz cunj Jakopin, Grum Duša, 
Kranjc 

3 3-6 Andreja Košir 

Lokacija 
Dolenjka c. 

Unesco vsi SD vrtca 2 2-6 Simona Milost Dežman 

Zdravje v vrtcu vsi SD vrtca 2 2-6 Sara Dimic Martinovič 

Erasmus+ SD oddelka 3-6 1+ 3-6 Tamara Milinčič Medven 

Eko vrtec vsi SD vrtca 2 2-6 Simona Milost Dežman 

EU-Sončni dan G vsi SD vrtca 2 2-6 Sara Dimic Martinovič 

Varno s soncem vsi SD vrtca 2 2-6 Sara Dimic Martinovič 

NTC učenje vsi SD vrtca 2 2-6 Simona Milost Dežman 

Ciciuhec vsi SD vrtca 2 2-6 Karin Novak 

Čebelica moja prijateljica vsi SD vrtca 2 2-6 Karin Novak 

Mali sonček vsi SD vrtca 2 2-6 Samuel Kranjc 

Gozdni vrtec Kastelic 1 4-6 Mojca Kastelic 

Neon, varni brez nasilja SD oddelkov 4-6 1 4-6 Zemljarič/Pograjc 

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

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

Turizem in vrtec Kastelic 1 4-6 Andreja Košir 

Cici vesela šola vsi SD vrtca 2 2-6 Mojca Kastelic 

Prazniki skozi letne čase 
(interni projekt lokacije) 

vsi SD vrtca 2 2-6 Karin Novak 
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Zdrav zobek 
(interni projekt lokacije) 

vsi SD vrtca 2 2-6 Mojca Kastelic 

Lokacija 
Pot k ribniku 
 
 

Unesco  vsi SD vrtca 3 2-6 Simona Milost Dežman 

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

Erasmus+ SD oddelkov 3-6 2 3-6 Tamara Milinčič Medven 

Eko vrtec vsi SD vrtca 3 2-6 Miha Mrak 

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

Varno s soncem vsi SD vrtca 3 2-6 Nina Andraši 

NTC učenje vsi SD vrtca 3 2-6 Miha Mrak 

Ciciuhec vsi SD vrtca 3 2-6 Nina Andraši 

Pasavček Mrak, Bukovec Krenn 2 3-6 Karmen Kogoj 

Čebelica moja prijateljica vsi SD vrtca 3 2-6 Andreja Košir 

Mali sonček vsi SD vrtca 3 2-6 Samuel Kranjc 

Gozdni vrtec Mrak, Bukovec Krenn 2 3-6 Miha Mrak 

Zeleni nahrbtnik Bukovec Krenn 1 3-5 Anastazija Pograjc 

Neon, varni brez nasilja SD oddelkov 4-6 1+ 4-6 Zemljarič/Pograjc 

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

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

TM – trajnostna mobilnost 
(Beli zajček) 

Mrak, Bukovec Krenn 2 3-6 Mina Pišljar 

Turizem in vrtec Košir 1 2-3 Andreja Košir 

Unicef – punčka iz cunj Košir, Bukovec Krenn 2 2-5 Andreja Košir 

 

 
PROJEKTI - na nivoju oddelkov (pregled po enotah/lokacijah)  za šolsko leto 2021/2022 

 

Enota/ 
lokacija 

Naslov projekta Strokovne 
delavke, 
ki izvajajo projekt 

Št.  
vklj. 
odd. 

Staros
t  
otrok 

Koordinatorka  
na nivoju 
enote/lokacije 

Enota 
Galjevica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unesco vsi SD vrtca 10 1-6 Mateja Funkl 

Zdravje v vrtcu vsi SD vrtca 10 1-6 Španič Neža 

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

E Twinning Funkl, Pišljar 2 4-6 Mina Pišljar 

Eko vrtec vsi SD vrtca 10 1-6 Mateja Funkl 

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

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

NTC učenje vsi SD vrtca 10 1-6 Mateja Funkl 

Ciciuhec  vsi SD vrtca 10 1-6 Silva Skuic 

Pasavček Levičar, Funkl, Virant 3 4-6 Aljaž Levičar  

API vrtec Funkl, Levičar 2 5-6 Mateja Funkl 

Čebelica moja prijateljica vsi SD vrtca 10 1-6  Neja Glavač 

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

Gozdni vrtec Levičar, Pišljar 2 5-6 Aljaž Levičar 

Zeleni nahrbtnik Funkl, Pahulje, Virant, 
Suhadolnik, Weingerl 

5 2-6 Sanja Majič 

Neon, varni brez nasilja SD oddelkov 4-6 2 4-6 Pograjc/Lalič 

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

Škratek Prijateljček Levičar, Pišljar 2 5-6 Vesna Podboj Panič 

Enota  
Jurček 

Unesco vsi SD vrtca 3 1-3 Tajda Lipovšek 

Zdravje v vrtcu vsi SD vrtca 3 1-3 Tatjana Šoberl 

Eko vrtec vsi SD vrtca 3 1-3 Jana Tomc 

EU- Sončni dan G. vsi SD vrtca 3 1-3 Demi Finc 

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

NTC učenje vsi SD vrtca 3 1-3 Mateja Viršek 

Ciciuhec vsi SD vrtca 3 1-3 Tatjana Šoberl 

Čebelica moja prijateljica vsi SD vrtca 3 1-3 Veronika Indihar 

Mali sonček Šoberl, Tomc 2 2-3 Jana Tomc 

Etika in vrednote vsi SD vrtca 3 1-3 Mateja Vrišek 

Enota 
Orlova 

Unesco  vsi SD vrtca 8 1-6 Anka Gale 

Zdravje v vrtcu vsi SD vrtca 8 1-6 Jana šefic Globokar 

Erasmus+ SD oddelkov 3-6 5 3-6 Živa Krapež Jeraj 

Eko vrtec vsi SD vrtca 8 1-6 Barbara Jakopin 

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



 

Letno poročilo za leto 2021 

 

72 

Varno s soncem vsi SD vrtca 8 1-6  Tea Blagus 

NTC učenje vsi SD vrtca 8 1-6 Barbara Jakopin 

Ciciuhec vsi SD vrtca 8 1-6 Martina Šporar 

Pasavček Blagus, Kranjc, Jakopin 3 4-6 Barbara Jakopin 

API vrtec Kranjc 1 5-6 Samuel Kranjc 

Čebelica moja prijateljica vsi SD vrtca 8 1-6 Sara Lazar 

Mali sonček vsi SD vrtca 7 2-6 Samuel Kranjc 

Gozdni vrtec Kranjc, Jakopin, Blagus 3 4-6 Samuel Kranjc 

Zeleni nahrbtnik Bezjak, Blagus, Šporar 3 3-5 Tea Blagus 

Neon, varni brez nasilja SD oddelkov 4-6 2 4-6 Pograjc/Lalič 

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

Škratek Prijateljček Jakopin 1 5-6 Vesna Podboj Panič 

Unicef – punčka iz cunj Bezjak, Kuk, Kranjc 3 2-5 Andreja Košir 

Lokacija 
Dolenjka c. 

Unesco vsi SD vrtca 2 2-5 Simona Milost Dežman 

Zdravje v vrtcu vsi SD vrtca 2 2-5 Sara Dimic Martinovič 

Erasmus+ SD oddelka 3-6 1 4-5 Živa Krapež Jeraj 

Eko vrtec vsi SD vrtca 2 2-5 Simona Milost Dežman 

EU-Sončni dan G vsi SD vrtca 2 2-5 Sara Dimic Martinovič 

Varno s soncem vsi SD vrtca 2 2-5 Sara Dimic Martinovič 

NTC učenje vsi SD vrtca 2 2-5 Daša Lampič 

Ciciuhec vsi SD vrtca 2 2-5 Karin Novak 

Pasavček Milost Dežman 1 4-5 Simona Mislot Dežman 

Čebelica moja prijateljica vsi SD vrtca 2 2-5 Karin Novak 

Mali sonček vsi SD vrtca 2 2-5 Samuel Kranjc 

Gozdni vrtec Milost Dežman 1 4-5 Simona Milost Dežman 

Neon, varni brez nasilja SD oddelkov 4-6 1 4-5 Pograjc/Lalić 

Etika in vrednote vsi SD vrtca 2 2-5 Vesna Podboj-Panič 

Unicef – punčka iz cunj Novak, Milost Dežman 2 2-5 Andreja Košir 

Cici vesela šola vsi SD vrtca 2 2-5 Simona Milost Dežman 

Prazniki skozi letne čase 
(interni projekt lokacije) 

vsi SD vrtca 2 2-5 Karin Novak 

Zdrav zobek 
(interni projekt lokacije) 

vsi SD vrtca 2 2-5 Simona Milost Dežman 

Lokacija 
Pot k ribniku 
 
 

Unesco  vsi SD vrtca 3 1-6 Simona Milost Dežman 

Zdravje v vrtcu vsi SD vrtca 3 1-6 Andreja Hodak Jošt 

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

Eko vrtec vsi SD vrtca 3 1-6 Miha Mrak 

EU-Sončni dan G vsi SD vrtca 3 1-6 Andreja Hodak Jošt 

Varno s soncem vsi SD vrtca 3 1-6 Karmen Kogoj 

NTC učenje vsi SD vrtca 3 1-6 Miha Mrak 

Ciciuhec vsi SD vrtca 3 1-6 Karmen Kogoj 

API vrtec Mrak 1 4-6 Miha Mrak 

Pasavček Mrak 1 4-6 Nika Finkšt 

Čebelica moja prijateljica vsi SD vrtca 3 1-6 Andreja Košir 

Mali sonček vsi SD vrtca 2 2-6 Samuel Kranjc 

Gozdni vrtec Mrak 1 4-6 Miha Mrak 

Zeleni nahrbtnik Bukovec Krenn 1 2-4 Bukovec Krenn 

Neon, varni brez nasilja SD oddelkov 4-6 1 4-6 Pograjc/Lalić 

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

Unicef – punčka iz cunj Bukovec Krenn, Košir  2 1-4 Andreja Košir 

 

Dodatne dejavnosti: vodijo jih zunanji izvajalci in jih v celoti financirajo starši. Izvajajo se v vrtcu, v 
popoldanskem času, izven programa vrtca. 
O obogatitvenih in dodatnih programih se odločajo starši na 1. roditeljskem sestanku, ko sprejmejo 
program oddelka. 
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Realizacija za šolsko leto 2020/2021 
Zaradi epidemije covida-19 in zaprtja vrtca oz. izvajanja nujnega varstva, se dejavnosti do 25.01.2021 in v marcu 2021 niso izvajale 

Enota/ 
lokacija 

Dejavnost Izvajalec Pogostost 
izvajanja 

Starost 
otrok 

Število 
otrok 

Enota 
Galjevica 

Šola plesa Aleksandra Košir 1 x tedensko 3-6 29 

Telovadba ABC Šport, SD Novinar 1 x tedensko 1-6 12/17 

Ritmična gimnastika Klub TIM  1 x tedensko 4-6 8 

NTC delavnice NTC Slovenija 1 x tedensko 4-6 On-line 

Enota 
Orlova 

Telovadba ABC Šport, SD Novinar 1 x tedensko 1-6 12 

Šola plesa Aleksandra Košir 1 x tedensko 3-6 20 

Ritmična gimnastika Klub TIM 1 x tedensko 4-6 5 

Lokacija 
Pot k ribniku 

Šola Plesa Aleksandra Košir 1 x tedensko 3-6 / 

Telovadba ABC Šport, SD Novinar 1 x tedensko 1-6 / 

Lokacija 
Dolenjska c. 

Telovadba ABC Šport, SD Novinar 1 x tedensko 3-6 / 

Šola Plesa Aleksandra Košir 1 x tedensko 4-6 / 

 
 

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

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

obisk vrtca, 
- skupni sestanek s 

predavanjem za 
starše novincev, 

- individualni razgovor  
z vzgojiteljico. 

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

- roditeljski sestanki (2 x letno: sep., maj; 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. V vrtcu 
organiziramo 5 krovnih dogodkov in 1 dobrodelni koncert letno, vendar smo v letu 2021 zaradi epidemije 
dejavnosti prilagajali zmožnostim organizacije le-teh:  

 Šport in špas v vrtcu Galjevica: »Dan druženja in gibanja vseh generacij«: sobota, 23. 1. 2021- zaradi 
epidemije covida-19 – prestavljeno na junij 2021, 

 Dobrodelni glasbeni koncert malih in velikih pevcev Vrtca Galjevica naj bi potekal v dvorani KGBL v 
četrtek, 18. 3. 2021, vendar je zaradi epidemije covida-19 odpadel – združili smo pevski dogodek z 
junijskim srečanjem Skupaj zmoremo.  

 Druženje z babicami in dedki ob Gregorjevem je bilo odpovedano zaradi epidemioloških razmer.   
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 Eko dan Vrtca Galjevica: sreda, 7. 4. 2021 (poteka samo na nivoju posameznih oddelkov) 

 Sobota, 5.6.2021 smo izvedli krovni dogodek za vse otroke in starše našega vrtca »Skupaj 
zmoremo«, ki je vsebinsko povezal zgornje krovne dogodke: Športne igre Galjevica, Unesco Šport in 
Špas v Vrtcu Galjevica z dobrodelno košarkarsko tekmo in dobrodelni glasbeni koncert malih in 
velikih pevcev.  

 Jesensko srečanje Varna pot v vrtec je potekalo zaradi epidemiloških razmer znotraj srečanj na 
nivoju oddelkov v tednu otroka (oktobra 2021), z otroki pa smo organizirali poligone varne vožnje v 
okviru Evropskega tedna mobilnosti.  

 Pravljični december smo prilagodili razmeram in organizirali bazar na prostem v vseh 5 hišah vrtca. 
Vsi dogodki spodbujajo sodelovanje in povezovanje ter dobrodelnost. Spodbuja se sodelovanje pri zbiranju 
starega papirja in sredstev za Sklad vrtca Galjevica ter Fundacijo Vila Galja. 
 
Pestra je paleta neformalnih oblik sodelovanja. Veseli nas, da se starši vedno bolj odzivajo na povabila k 
neposrednemu vključevanju v programe oddelka (izvajanje dejavnosti, predstavitev poklica, prostoročnih 
dejavnosti in drugih veščin, spremstvo v programih izven vrtca, itd.). Ocenjujemo, da je tudi pretok 
informacij na nivoju: uprava – strokovni delavci in uprava – starši, dober. V komunikaciji s starši si uprava 
prizadeva delovati ažurno in transparentno. Informacije potekajo sprotno, tako preko telefona, osebnih 
pogovorov, elektronske pošte, kot pisnih obvestil.  
 
Že dvanajsto leto na podlagi sodelovanja z MOL uspešno izvajamo Šolo za starše, ki ga tudi delno financira. 
Starši prisluhnejo predavanju zunanjih ali notranjih strokovnjakov in imajo možnost zastavljanja vprašanj o 
vzgoji oz. izpostavljajo dileme, s katerimi se soočajo pri vzgoji svojih otrok. Starši so se v anketi pozitivno 
izrekli o kvaliteti predavateljev in ustrezno izbranih vsebinah. Oblikovala se je stalna skupina staršev, ki 
redno prihaja na predavanja in se dejavno vključuje v diskusije. V letu 2021 smo zaradi epidemioloških 
razmer vsa 4 srečanja organizirali preko ZOOMa. 
 
Šola za starše v letu 2021 

Vsebina srečanj 
 

Izvajalci Čas izvedbe 

Spodbujanje otrokove samostojnosti Damjan Habe, 
univ. dipl. soc. pedagog 

20. 9. 2021 med 
17.00 in 18.30 uro 

Samopodoba in samozavest – temelj 
osebnosti 

Tanja Povšič,  
univ. dipl. učitelj. 
razrednega pouka 

12. 10. 2021 med 
17.00 in 18.30 uro 

Spodbujanje otrokove radovednosti in 
razvaijanje ustvarjanosti otrok 

Sašo Kronegger,  
univ. dipl. soc. pedagog 

3. 11. 2021 med 
17.00 in 18.30 uro 

Vpliv partnerskega odnosa na vzgojo 
otroka 

Lili Kodelja, 
Univ. dipl. soc. delavka 

30. 11. 2021 med 
17.00 in 18.30 uro 

 
Zadovoljstvo staršev ocenjujemo preko predlogov, pohval in kritik na roditeljskih sestankih in na sejah Sveta 
staršev, kar je razvidno iz zapisnikov. Hkrati vsako leto izvajamo v vrtcu samoevalvacijo ter anketiramo 
zaposlene in starše o zadovoljstvu z vrtcem. Rezultati ankete v zvezi z zadovoljstvom komuniciranja in 
sodelovanja z vrtcem ter varnostjo v vrtcu, ki je potekala med starši in zaposlenimi v marcu 2021, so bili 
predstavljeni maja 2021 na vzgojiteljskem zboru, 3. roditeljskih sestankih, seji Sveta staršev in seji Sveta 
zavoda. Poročilo je bilo junija 2021 posredovano tudi na OPVI MOL. 
 
Preko anket smo pridobivali stališča staršev trikrat v letu 2021: 

- anketa o poslovnem času, 
- anketa o zadovoljstvu izvedbe Šole za starše, 
- samoevalvacija 2020-21. 

 
Starši izražajo visoko stopnjo zadovoljstva z vrtcem. Pogosto so pohvale izražene neposredno vodstvenim in 
svetovalnim delavkam. Na vsako morebitno pritožbo se takoj odzovemo. Probleme rešujemo preko 
pogovora z vsemi udeleženci v pritožbi. Ponovno anketiranje staršev je potekalo od 15. - 26. 3. 2021, v 
spletni anketi so zajeti vsi starši otrok, ki so vključeni v naš vrtec ter zaposleni našega vrtca. 
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V vrtcu smo v teh, za nekatere družine zelo težkih časih, zelo subtilni tudi do problema prehrane, saj 
opažamo, da so obroki v vrtcu edino, kar nekateri otroci zaužijejo dnevno. Probleme rešujemo individualno, 
konec novembra (22. - 25. 11. 2021) je bila organizirana tudi dobrodelna akcija zbiranja priboljškov, ki tega 
sicer med letom niso deležni. Akcija je bila zelo odmevna, saj so jo starši z otroki močno podprli, zbrali smo 
287 kg (lani 218,40) priboljškov, zbrane priboljške smo v sodelovanju s ČS Rudnik razdelili družinam. 
Starši imajo možnost, da se s težavo, ki jo imajo v oddelku, obrnejo neposredno na vodstvo ali pa na 
predstavnika v Svetu staršev, ki težavo prenese vodstvu na seji Sveta staršev. Odgovore posreduje 
ravnateljica osebno in v pisni obliki z argumentirano obrazložitvijo. Največkrat se nanašajo na razporeditev 
otrok ali kadrovsko zasedbo oz. morebitno menjavo kadra v oddelkih.  
V letu 2021 je bilo izraženih tudi več pohval na Svetu staršev. 
 
2. Sodelovanje z okoljem 
 
Sodelovanje z Mestno občino Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje  je bilo intenzivno in 
korektno vse leto. Poleg rednih nalog, ki nam jih določa zakonodaja ali neposredno ustanovitelj sam, smo 
pogosto kontaktirali z oddelkom v zvezi s težavami velikega števila odklonjenih otrok ob vpisu, 
zagotavljanjem sredstev za intervencijska dela, kadrovsko problematiko.  
Uspešno se povezujemo z lokalno skupnostjo, tako preko programa vrtca, kot na skupnih prireditvah za 
starše (Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Zdravstveni dom Vič-Rudnik, Gasilsko društvo Barje, Taborniški vod, 
Botanični vrt, Policijska postaja Lj.- Vič, Knjižnica Prežihovega Voranca – enota Rudnik, Četrtna skupnost 
Rudnik). 
Tesnejše je sodelovanje s Četrtno skupnostjo Rudnik. Sprotno jih seznanjamo s problematiko Vrtca 
Galjevica, predvsem v zvezi s problematiko odklonjenih otrok. Sodelovali smo pri dogodku in poligonih 
varne poti znotraj ETM v oktobru, s prispevki v Rudniški Četrtinki, v zbiralni akciji priboljškov za otroke v 
novembru 2021 ter decembrskem obdarovanju otrok – ČS je letos zaradi odpadlega decembrskega dogodka 
v dvorani Krim, organizirala dostavo Božičnih daril otrokom v vrtcu kar s konjsko vprego in vozom.  
Vodstveni in svetovalni delavci vrtca sodelujemo v aktivih na nivoju mesta, države in širše: mreža 
mentorskih vrtcev, Aktiv ljubljanskih ravnateljic, Aktiv svetovalnih delavcev Ljubljane, Aktiv računovodij, 
Aktiv organizatorjev prehrane in ZHR, Združenje ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije, Skupnost vrtcev 
Slovenije, Evropsko združenje ravnateljev – ESHA in Evropska federacija delodajalcev na področju 
izobraževanja - EFEE. 
 
Pregledno prikazujemo strokovne ustanove in institucije, s katerimi se povezujemo preko naših programov 
in projektov oziroma kot udeleženci njihovih programov. 
 

INSTITUCIJA OBLIKE SODELOVANJA 
1. MIZŠ izobraževalne dejavnosti 

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

3. Pedagoška fakulteta, UL in UP pedagoška praksa študentk 

4. Zdravstvena fakulteta UL strokovna praksa študentom 

5. Srednja vzgojiteljska šola delovna in pedagoška praksa 

6. Fakulteta za šport UL športni programi za otroke, izobraževanje 

7. Ljubljanski muzeji in galerije sodelovanje v njihovih delavnicah »Za uka željne« 

8. Nacionalni inštitut za javno zdravje projekt, svetovanje 

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

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

11. Osnovna šola Oskarja  
      Kovačiča 

projektno sodelovanje (mednarodni projekti), krovni dogodki, pevski 
nastop otrok in zaposlenih, prijazen prehod v OŠ 

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

13. NTC center Slovenije Izobraževanje SD ter razvoj pedagoške prakse  

14. Konservatorih za glasbo in balet Lj.  obiski predstav, gostovanje v vrtcu, predstavitev instrumentov 

15. Hiša umetnosti delavnice 

16. Hiša eksperimentov delavnice 

17. Knjižnica Prežihovega   
      Voranca, Rudnik 

obiski, ure pravljic, sodelovanje v projektu Ciciuhec 
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18. ZPM Ljubljana  Zeleni nahrbtnik, Pomežik poletju, Teden otroka 

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

20. MOL - Oddelek za kulturo festival Bobri 

21. Botanični vrt obiski in sodelovanje v njihovih delavnicah  

22. Policijska postaja Vič delovni pogovori, sodelovanje v akcijah in dogodkih 

23. Gasilsko društvo Barje obiski, sodelovanje v programih vrtca 

24. Pacient reševalci, sodelovanje v programih vrtca 

25. SD Novinar projektno sodelovanje športno-gibalnih uric v vrtcu 

26. Narodna galerija Slovenije Obisk delavnic (Kje je Gal, Zaplesane impresije) 

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, KGBL Moj prvi abonma, glasbeno-baletne predstave 

30. Karitas Rakovnik pomladni program otrok na srečanju starejših občanov 

31. Ljubljanski grad/ Mestna hiša razstava otroških likovnih del 

32. Supernova razstava otroških likovnih del 

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

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

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

36. Diagnostični center Clarus preventivni zdravniški pregledi zaposlenih 

37. Borštnar & Co varstvo pri delu 

38. Zavod enostavno prijatelji Škratek prijateljček 

 
Ocena sodelovanja z Osnovno šolo Oskarja Kovačiča 
Z Osnovno šolo Oskarja Kovačiča smo programsko povezani, enota Galjevica tudi prostorsko. Oblike 
sodelovanja: 

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

v vrtcu), 
- skupni dogodek Decembrsko praznovanje z bazarjem v dvorani Krim (v letu 2021 je odpadel), 
- sodelovanje na Športnih igrah Galjevica, katerega organizator je vrtec , 
- projektno sodelovanje »Zdrav način življenja iz vrtca v OŠ«, 
- sodelovanje v projektu NTC učenje in izobraževanju strokovnih delavcev, 
- vsebinsko povezovanje in predstavitev dobrih praks ob mednarodnih izmenjavah SD 
- sodelovanje pri vodenju informativnih sestankov s starši pred vpisom otrok v OŠ. 

 
Obe ravnateljici (OŠ in vrtca) kažeta pripravljenost za tesno strokovno in organizacijsko sodelovanje. Sproti 
rešujeta težave in sodelujeta na področju kulturnega in vsebinskega povezovanja otrok. Na področju 
humanitarnosti sta se vrtec in OŠ povezala tudi s Fundacijo Vila Galja. 
 
3. Promocija zavoda Vrtca Galjevica 
 

PRIREDITVE, PREDSTAVITVE, DOGODKI v letu 2021 
KAJ KJE KDAJ KDO 

Praznovanje dneva Evrope in 
dneva Ljubljane v Vrtcu Galjevica 

Enota Galjevica 9. 5. 2021 Otroci in zaposleni vrtca 

Produkcija in objava 3-D 
virtualne predstavitve vseh 5 hiš 
vrtca 

spletna stran vrtca, 
Facebook stran vrtca 

Maj 2021 Vsi zaposleni 

Krovni dogodek »Skupaj 
zmoremo« 

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

5.6.2021 
 

Vsi zaposleni Vrtca Galjevica v sodelovanju s 
ČS Rudnik 
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Pravljično senzorno poletje: 
»Bosih nog skozi pravljični svet 
naokrog« 

Na igrišču vseh 3 
enot 

1.7.-20.8.2021 Vsi strokovni delavci vrtca in otroci 

Varna pot v vrtec  Igrišče enote 
Galjevica igrišče pred 
OŠ Oskarja Kovačiča 
(razredna stopnja) 

4.-8.10.2021 poligoni varne vožnje znotraj ETM v 
dopoldanskem času ter srečanja z 
delavnicami s starši na nivoju oddelka 
popoldan, akcija zbiranja starega papirja 

Razstava likovnik del otrok v 
okviru ETM 

Mestna hiša Oktober 2021 SD in otroci vrtca 

Dobrodelna akcija zbiranja 
priboljškov za otroke iz socialno 
šibkih družin 

Vse hiše Vrtca 
Galjevica 

22.-25.11.2021 Vsi oddelki vrtca, starši 

Pravljični december je bil 
izveden kot decembrski 
pravljični bazar, otroci so prejeli 
darila, obiskal jih je Dedek Mraz 
v igralnici, gledališke predstave v 
vrtcu in virtualno (spletna stran) 

Na prostem pred 
vsemi 5 hišami vrtca 

9.-10.12.2021 
 

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

 izvedeno kot dogodek v okviru 
Bazarja 9.-10. 12. 2021 v vseh 5 
hišah vrtca 

 
STROKOVNI PRISPEVKI, REFERATI v letu 2021 

DATUM KDO KJE PRISPEVEK TEMA 

marec 2021 Barbara Novinec ESHA Magazin: 
https://www.esha.org/esh
amagazine/  

kolumna Social innovation prevents 
schools from 
becoming just a commodity 

16. 4. 2021 Živa Krapež Jeraj SIO-Slovensko 
izobraževalno omrežje 

članek Angleške urice v naravi ali češki 
gozdovi vabijo 

maj 2021 strokovni delavci 
Vrtca Galjevica 

Spletna stran vrtca: 
www.vrtec-galjevica.si  

predstavitev vseh 5 hiš 
vrtca s programi 

3D virtualni ogled vrtca s 
predstavitvijo programov 

23.6.2021 Maja Berlic ERASMUS+ project: 
FUTURE CHILD meeting  

predstavitev Nutrition of children in 
kindergarten 

6. 5. 2021 Barbara Novinec OSH4Edu final conference, 
on-line 

moderiranje 
konference z uvodnim 
in zaključnim govorom 

Creating a safe and healthy 
working environment 

21. 6. 2021 Miha Mrak Zbornik Zgodnje 
naravoslovje  - temelj za 
trajnostni razvoj 2021 

članek Gozdni oddelek v vrtcu 
Galjevica 

24. 9. 2021 Barbara Novinec EEPN conferenca, 
Barcelona 

predstavitev New roles and competences for 
teachers and school leaders in 
the digital age 

14. 10. 2021 Barbara Novinec E-speed final conference, 
Brussels 

moderiranje 
konference z uvodnim 
in zaključnim govorom 

Challenges and opportunities 
for education unions and 
employers organizations in the 
digital era 

1.12.2021 Maja Berlic Zdravstvena fakulteta 
Ljubljana - on line 
predavanje 

Predavanje Teoretične zahteve in praktične 
izkušnje na področju vodenja 
zdravstveno-higienskega režima 
v vrtcu 

9. 12. 2021 Barbara Novinec 4th European Education 
Summit, on-line 

intervju: high level 
pannel 1 

Teachers’ and Students’ 
Wellbeing 

 
 
D.  SPREMLJANJE KAKOVOSTI PROGRAMOV 
 
Sledenje izvajanju dejavnosti, opazovanje otrok pri igri in vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, pristop 
strokovnih delavk do otrok, poteka preko hospitacij, ki jih v okviru svojih nalog opravljajo ravnateljica, 
pomočnica ravnateljice, svetovalna delavka, organizatorka prehrane in ZHR, ter na strokovnih aktivih, kjer 

https://www.esha.org/eshamagazine/
https://www.esha.org/eshamagazine/
http://www.vrtec-galjevica.si/
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spremljamo realizacijo akcijskih načrtov oddelkov ter analiziramo delo oddelkov. V letu 2021 so bile 
izvedene kolegialne hospitacije v 15 oddelkih, ki jih je obiskalo 30 strokovnih delavcev, ki so jih vodile v 

evalvacijskem delu pomočnica ravnateljice in 2 vzgojiteljici.    
 
Ravnateljica je v letu 2021 (januar-februar 2021) opravila 26 hospitacij in strokovnih evalvacijskih 
pogovorov po hospitaciji s strokovnimi delavci v oddelkih. Hospitacije so napovedane znotraj terminskega 
obdobja, pregleduje se pedagoška dokumentacija, načrtovanje in analize vzgojno-izobraževalnega dela in 
spremljanje vzgojno-izobraževalnega in strokovnega dela z dinamiko in odnosi v oddelku.  
 
Ravnateljica je v letu 2021 opravila 70 individualnih letnih razvojnih pogovorov s strokovnimi in upravno 
administrativnimi delavci, katerim je podala pisno oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca za leto 
2020. S tehničnimi delavci pa je opravila letne pogovore organizatorka PZHR in jim tudi podala pisno oceno 
delovne uspešnosti javnega uslužbenca za leto 2020.  

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

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

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

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

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

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

 Programska povezanost z okoljem in zelo dobro sodelovanje z MOL ter odlično mednarodno 
sodelovanje vrtca, ki je v letu 2021 vključen v 6 mednarodnih projektov s 14 mobilnostmi SD v 
tujini, saj jih dodatnih 20 nismo uspeli realizirati zaradi ukrepov v času epidemije Covid-19 po 
Evropi. 

 Pomanjkljivosti: 

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

 Obe lokaciji vrtca (5 oddelkov) ne razpolagata z večnamenskim prostorom, ki bi otrokom omogočal 
gibanje – telovadbo ter vrtcu omogočal srečevanje s starši in lokalnim okoljem v prostorih vrtca. 
Pomanjkanje prostora v obstoječih objektih obeh lokacij je tako za izvajanje, kot pomanjkanje 
kabinetov, saj prostori v obeh blokih niso bili namensko grajeni za vrtec, posledično pa so zaradi 
pomanjkanja prostora za igralnice, vse površine namenjene za zagotavljanje čim večje prostorske 
zmogljivosti vrtca. 

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

 Visoko število odklonjenih otrok (85 otrok na podlagi sklepa komisije, april 2021). Problem 
rešujemo z ustanoviteljem.  
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 Dolžniki – visok znesek zapadlih terjatev iz naslova oskrbnin, ne glede na ukrepe; zvišuje se delež 
nezaposlenih staršev, ki ne zmorejo plačevati stroškov vrtca, dopolnitve odločb CSD pa niso 
izstavljene pravočasno oz. se ne izstavljajo za nazaj; to je nekoliko izboljšano z novo zakonodajo, ki 
je stopila v veljavo konec leta 2017. 

Priložnosti: 

 Ker prostorski načrti okoliša z rojstvi otrok ne kažejo zmanjšanja vpisa otrok v bodoče, hkrati pa 
kljub novi 3 oddelčni enoti Jurček še vedno beležimo večji vpis od prostorskih zmožnosti, ni možna 
zaprtost in preselitev dveh oddelkov iz lokacije Dolenjska c., zaradi popolne neustreznosti lokacije 
(prostori v 1. nadstropju bloka, ki je umeščen med prometno Dolenjsko cesto ter železniško progo, 
brez igrišča ter z zelo omejenim dostopom do prostorov) na enoto Jurček ter s tem izboljšati pogoje 
dela in bivanja otrok, hkrati pa z odprodajo prostorov v bloku znižali stroške investicije novega vrtca 
za MOL. Zato MOL v rebalansu za leto 2022 načrtovanje izdelavo projektne dokumentacije za 
izgradnjo novega 8 oddelčnega vrtca na lokaciji Rudnika in posledično zaprtost lokacij v blokih 
(predvsem lokacije Dolenjska c.), ki bi jo-jih preselili v novi vrtec. Gre za 3 letni razvojni načrt.  

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

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

4. OCENA POSLOVNEGA USPEHA 
 
V letu 2021 so prihodki znašali 3.264.214,52 EUR, odhodki pa 3.255.469,59 EUR. V skladu z računovodskim 
standardom smo pokrili 291.203,69 EUR amortizacije v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki  v letu 2021 znaša 8.744,93 EUR, ostanek presežka preteklih let 143,36 
EUR, ki jih nismo porabili se prenaša v novo leto. 
 
Pridobivanje sredstev  
Finančna sredstva smo pridobivali na podlagi cene  programov, ki jih je sprejel Mestni svet občine Ljubljana. 
Od 01.09.2019 velja  sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih 
ugodnostih za starše in je cena programa za I. starostno obdobje 576,00 EUR, cena programa za II. 
starostno obdobje 418,00 EUR, cena za oddelek 3-4 znaša 439,00 EUR in kombinirani oddelek 446,00 EUR. K 
celotnemu prihodku je ustanovitelj prispeval  58,92 % sredstev, starši so prispevali 20,29 % sredstev, plačila 
so bila odmerjena po pravilniku o plačilih staršev za program vrtca. MIZŠ je k celotnemu prihodku 
prispevalo 4,82 %, kot 70 %  plačila za drugega oz. v celoti za vsakega naslednjega  vključenega otroka, od 
1.9.2021 pa 100 % za drugega otroka, ki je vključen v vrtec in vsakega naslednjega otroka in COVID-19 
(izpad plačila staršev, sredstva za zaščito in preprečevanje okužb in dodatek za nevarne pogoje) 11,93 %, 
drug prihodek (projekt, Sklad vrtca, zavarovalnice) je 2,54 %, prihodek od prehrane zaposlenih in zunanjih 
odjemalcev kosil je 1,50 % (tržna dejavnost). 
 
Plačila staršev  
Najvišji prispevek za otroka I. starostnega obdobja znaša 576,00 EUR, za otroka II. starostnega obdobja 
418,00 EUR, za kombiniran oddelke 446,00 EUR in oddelke 3-4 pa 439,00 EUR.  V preglednici so podatki o 
plačilih staršev. 2,63% staršev je opravičenih plačila vrtca zaradi nizkega dohodka,  2. dohodkovni razred 
 plačuje 12,08 %,  18,02% staršev plačuje 5. dohodkovni razred (35% cene programa), 14,72 % staršev 
plačuje  7. Dohodkovni razred (53% cene programa), 13,19% staršev plačuje 9. dohodkovni razred (77% CP). 
 
Podatkih o prispevkih staršev (december 2021) 

Otroci po 
oddelkih 

1.razred 
0 % 

2.razred 
10 % 

3.razred 
20 % 

4.razred 
30 % 

5.razred 
35% 

6.razred 
43 % 

7.razred 
53 % 

8.razred 
66 % 

9.razred 
77 % 

Število otrok 
I. starostnega 

4    19 7 15 29 21 22 13 20 
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obdobja 

Število otrok 
II. starostnega 
obdobja 

4 26 15 15 38 28 30 18 25 

Število otrok 
oddelkov 3-4 

4 8 8 13 13 11 12 9 11 

Število otrok  
Kombinirani 
oddelek 

0 2 1 2 2 2 3 1 4 

SKUPAJ = 455 12 55 31 45 82 62 67 41 60 

 
S 1. 9. 2021 se uveljavi novela Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 18/21), ki ponovno vpeljuje pravico do 
brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine, ki je vključen v vrtec hkrati s starejšim sorojencem. 
Pravice do brezplačnega vrtca pa bodo deležni tudi vsi starši, ki imajo v vrtcu tretjega ali nadaljnjega otroka, 
ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu. V spodnji tabeli je prikazano število otrok na dan 
31.12.2021 po določenem plačnem razredu, katerih starši so plačila programa vrtca upravičeni plačila, saj je 
plačnik Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  
 
Število otrok, za katere je delno ali v celoti plačnik MIZKŠ 

% plačila staršev po odločbi CSD 
(plačni razred) 

št. otrok, katerih starši  
so v celoti opravičeni 

plačila 

0% 6 

10 % 13 

20 % 9 

30 % 14 

35 % 23 

43 % 17 

53 % 14 

66 % 11 

77 % 6 

SKUPAJ 113 

 
Dolžniki  
Naša prizadevanja, da bi zmanjšali število dolžnikov so uspešna. Dolg staršev na dan 31.12.2021 je znašal 
 11.620,24 EUR. Eden od razlogov za dolg  je zamik pri plačilih staršev (v mesecu, ko bi morali plačati redno 
položnico, poravnajo šele zapadlo iz predhodnega meseca) in zamuda pri izdaji odločb za znižano plačilo 
vrtca. 
Dva  dolžnik imata dolg nad 1.000,00 EUR in sicer 1.086,93 EUR in 1.056,10 EUR vendar se bo ta dolg 
poračunal, saj kot drugi otrok, ki ima brezplačen vrtec še nimata izdane odločbe. Sedem dolžnikov ima visok 
dolg (nad 400,00 EUR) iz različnih razlogov. Pri štirih otrocih se pričakuje izdaja veljavne odločbe s CSD in bo 
na podlagi le-te narejen poračun. S starši teh otrok smo dogovorjeni, da nakazujejo določen pavšalni 
znesek, glede na pričakovan dohodkovni razred.  
 
Poraba sredstev 
Za plače in druge stroške dela je bilo namenjenih 78,60 % sredstev, za stroške materiala, storitev in druge 
stroške pa smo porabili 21,40 % sredstev. 
 
Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter povečanje vrednosti zgradbe (obnove) 
V preteklem letu smo porabili 110.191,33 EUR za nakup osnovnih sredstev, drobnega inventarja, ter 
povečanja vrednosti zgradb namenskih sredstev Mestne občine Ljubljana, 9.963,69 EUR presežka preteklih 
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let za nakup interaktivnega zaslona z videokonferenčnim kompletom, 1.784,25 EUR sredstev sklada vrtca 
Galjevica za nakup CD radijev in 5.058,32 EUR iz projekta EU-React Arnesa.  
Za nakup vzgojnih sredstev in storitev smo porabili 67.728,14 EUR oziroma 12,41 EUR povprečno mesečno 
na otroka. 
 
Plače  
Povprečna bruto plača v Vrtcu Galjevica je v letu 2021 znašala 1.542,12 EUR in je za 21,37 % nižja od 
povprečne republiške plače, ki znaša 1.961,36 EUR. 
 
Sklad Vrtca Galjevica   
Vrtec Galjevica ima dolgoletno tradicijo izjemnega sodelovanja s starši. Poleg mnogih oblik sodelovanja na 
skupnih dogodkih vrtca ter internih oddelčnih povezovanj staršev z otroki in strokovnimi delavci vrtca, je 
bila ena najpomembnejših tudi ustanovitev Sklada vrtca. Ta je finančno uspešen predvsem zaradi 
prostovoljstva in energije, usmerjene v različne dobrodelne dogodke in projekte. Ključni projekti, ki 
pripomorejo k uspešnemu delovanju, so krovni dogodki vrtca, ki so tesno povezani z dobrodelnostjo in 
sicer: UNESCO medgeneracijski dogodek Šport in špas, dobrodelni glasbeni koncert, spomladanski Eko dan,  
jesenska Varna pot v vrtec in zimski Praznični december. V letu 2021 je dobrodelni glasbeni koncert vrtca 
Galjevica zaradi epidemije odpadel. Izkupiček vseh dejavnosti se v letu 2021 steka v Sklad (donacije 
podjetij) oz. v Fundacijo Vila Galja (donacije fizičnih oseb in zbrana sredstva z odprodajo starega papirja). 
Nezanemarljivi pa so tudi prispevki posameznikov in družb, ki jih pridobivamo predvsem prek razvejanih 
socialnih mrež. 
Namensko porabo sredstev določi Upravni odbor Sklada vrtca, o namenu zbiranja sredstev pri izdaji 
položnic z obvestilom seznani starše. Predsednik Upravnega odbora Sklada vrtca v letu 2021 je g. Gregor 
Krapež, z šolskim letom 2021/22 pa g. Jaka Blažič. 

 
Poročilo o sredstvih Sklada vrtca v letu 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zbrana denarna sredstva po načinu 
Vrednost 

(EUR) 

Stanje sredstev Sklada vrtca na dan 1.1.2021 3.455,68 

Zbrana sredstva v Sklad vrtca v letu 2021 15.445,91 

Prostovoljni prispevki staršev  6.213,00 

Prostovoljni prispevki športne igre                  FUNDACIJA VILA GALJA 

Dobrodelni koncert ODPOVED 

Prostovoljni prispevki novoletni sejem                                            2.932,91 

Nakazilo Fundacija Vila Galja 5.000,00 

Donacije podjetij  1.300,00 

SKUPAJ SREDSTVA V LETU 2021 18.901,59 

Nakup oz. plačilo iz Sklada vrtca v letu 2021 14.322,25 

Kekčeva dežela – Kužki  859,00 

Tečaj plavanja 98 otrok 2.450,00 

Gibalne urice Vsi otroci II. st. obd. 5.000,00 

Cankarjev dom abonma 203 otroci 609,00 

CD radio  10 oddelkov 1.784,25 

Igrače (Dedek Mraz) Vsi otroci 3.620,00 

Stanje sredstev Sklada vrtca 31.12.2021 4.579,34 
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Poročilo o delu Fundacije Vila Galja 
24.12.2013 je bila na pobudo ravnateljice Vrtca Galjevica ustanovljena »Fundacija Vila Galja«, ustanova za 
pomoč otrokom. Ustanovitelja sta g. Andrej Iskra in ga. Mirjam Kepic. Namen Fundacije Vila Galja je, da 
poleg Sklada vrtca Galjevica pripomore k zbiranju sredstev za sofinanciranje programov nadstandarda v 
Vrtcu Galjevica ter za  pomoč otrokom in družinam, ki potrebujejo pomoč tudi v širši lokalni skupnosti.  
Fundacija je v letu 2021 poskrbela za sofinanciranje programov nadstandarda za 27 otrok našega vrtca. O 
upravičenosti subvencije odloča Upravni odbor Sklad vrtca Galjevica, ki seznani UO Fundacije o potrebnih 
sredstvih za donacijo. Dogodek s katerim je bilo zbranih največ sredstev v Fundaciji je bil organiziran s 
pomočjo starša v našem vrtcu, g. Andreja Sladiča in sicer v obliki UNESCO medgeneracijski dogodek Šport in 
špas kjer poteka dobrodelna košarkarska tekma amaterskih košarkarjev ter športnih legend v dvorani Krim,  
z licitacijo športnih dresov.  
 
Poročilo o sredstvih Fundacije Vila Galja v letu 2021 

Denarna sredstva po načinu leto 2021 
Vrednost 

(EUR) 

Stanje 1.1.2021 12.310,31 

Zbrana sredstva   
Dobrodelna košarkarska tekma za otroke Vrtca Galjevica 9.665,00 

Zbiranje starega papirja 483,32 

Donacija podpornik 70,00 

Dohodnina (prispevki 0,05%) 72,43 

Skupaj zbrana sredstva leto 2021 10.290,75 

Skupaj sredstva v letu 2021 22.601,06 

Poraba sredstev   

Tabor kmetija  12 otrok 1.148,00 

Zimovanje 11 otrok 2.694,00 

Letovanje  4 otroci 400,00 

Gibalne urice  5.000,00 

Skupaj  9.242,00 

Stroški vodenja računa  80,22 

Skupaj porabljena sredstva leto 2021  9.322,22 

Stanje sredstev 31.12.2021  13.278,84 

 
 

5. NEDOPUSTNE IN NEPRIČAKOVANE POSLEDICE PRI IZVAJANJU PROGRAMOV 
 
V zavodu nismo beležili nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v letu 2021. 
  
 

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

   Presežek v letu 2021     Presežek v letu 2020 

8.744,93 EUR 7.881,80 EUR 

   
- Obseg dejavnosti je po številu oddelkov enak letu 2020, to je 26, tako da so zapolnjene vse prostorske 

kapacitete. Z oblikovanjem homogenih oddelkov (usmeritev MOL-a) smo omogočili sprejem več otrok, 
upoštevani so znižani normativi zaradi inkluzije OPP v oddelke, po drugi strani pa pomeni to tudi 
dodatno obremenitev strokovnih delavk v oddelku, saj se s tem zviša normativ (I. starostno obdobje 
14, II. starostno obdobje 19 oz. 24).  

- Izobraževanju zaposlenih in staršev smo v letu 2021 namenili sredstva v višini 29.697,54 EUR. Vlaganje 
v izobraževanje kadra in seznanjanje strokovnih delavk s sodobnimi pedagoškimi pristopi pomeni 
posredno dvig kvalitete dela vseh zaposlenih. Vlaganje v človeške vire bo tudi v prihodnjih letih 
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pomembno, saj dobro načrtovano izobraževanje in usposabljanje zaposlenih prinaša nova znanja v 
praksi. 

- Dvignili smo število ustrezno usposobljenih strokovnih delavk: strokovni izpit so opravile 3 pomočnice 
vzgojiteljice in 2 vzgojiteljici, ki sta bili zaposleni preko projektov MIZŠ-prva zaposlitev.  

- V primerjavi s preteklim obdobjem je bilo izpeljanih več aktivnosti,  s katerimi smo promovirali delo in 
programe Vrtca Galjevica (javne predstavitve, predstavitve primerov dobre prakse za strokovno 
javnost, udeležba s prispevki na posvetih,  prikazano v poglavju - Promocija vrtca na str. 76-77). Tako 
Vrtec pridobiva na prepoznavnosti v okviru mesta in širše, tudi v mednarodnem okolju, kjer je Vrtec 
Galjevica neposredno vključek v 6 mednarodnih projektov Erasmus+, v letu 2021 pa je bilo izvedenih 
14 mobilnosti strokovnih delavcev v tujini. 

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

7. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

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

 finančne transakcije v skladu z odobrenim finančnim načrtom, 

 postopki nabave in sklepanje pogodb v skladu z ustreznimi predpisi, 

 finančne transakcije utemeljene s sklenjenimi pogodbami ali z drugimi odločitvami, 

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

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

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

poslovnih partnerjev. 
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V mesecu septembru 2021 je služba za notranjo revizijo MOL najavila redno notranjo revizijo poslovanja za 
Vrtec Galjevica. Revizijo je izvedel zunanji izvajalec notranje revizije,  in sicer GM svetovanje d.o.o., Luka 
Vremec, preizkušeni državni notranji revizor.  
Opravljen je bil revizijski pregled skladnosti s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstvo 
pred požarom v letu 2021 in sicer: 

 preventivni pregledi in prava pomoč na delovnem mestu 

 splošni ukrepi varstva pred požarom ter 

 oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom na enoti Galjevica in enoti Orlova. 
V končnem poročilu o notranji reviziji z dne 29. 10. 2021 je bilo navedeno, da v postopku notranje revizije 
sistemske nepravilnosti na področju varstva in zdravja pri delu ter varstva pred požarom niso ugotovljena. 
Prav tako ni bilo ugotovljenih neskladnosti s predpisi. Tveganja se ustrezno obvladujejo.  
 
 

8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI 
 
Vrtec kot institucija je neprofitna organizacija javnega sektorja. Naša poslovna uspešnost je odvisna od 
sredstev, ki nam jih namenja ustanovitelj iz proračuna oziroma preko cene programa. Delež iz tržne 
dejavnosti je zanemarljiv (1,41 % letnega poslovanja). Leta 2021 smo identificirani kot davčni zavezanec 
zaradi načrtovanih prihodkov v letu 2022 nad 50.000, 00 EUR iz tržne dejavnosti.  
 
Finančni načrt zavoda je bil načrtovan premišljeno, v skladu z makroekonomskimi izhodišči Ministrstva za 
finance in zahtevami ustanovitelja. Ocenjujemo, da smo v letu 2021 dobro gospodarili. Zavod je bil večino 
leta likviden. 
Ne glede na poslovni izid, ki ga prikazuje bilanca, ugotavljamo, da bomo tudi v letu 2021 nadaljevali z 
ukrepi, ki bodo pripomogli k še večji učinkovitosti: 

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

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

 
 

9. VPLIV NA  DRUGE DEJAVNOSTI IN OKOLJE 
 
Če definiramo okolje v širšem smislu (naravno okolje, gospodarsko okolje, kulturno okolje) potem 
ocenjujemo, da naravno in kulturno okolje intenzivno vključujemo v načrtovanje vsakodnevnih vzgojnih 
dejavnosti. Skozi programe oddelkov otroci spoznavajo svoje neposredno okolje in se z njim identificirajo. 
Dejavno sodelujemo s kulturnimi institucijami v neposrednem okolju (knjižnica Prežihovega Voranca na 
Rudniku) in drugimi v mestu, ki jih pregledno prikazujemo že v prvem delu poročila.  Skozi program vrtca se 
povezujemo z Zdravstvenim domom Vič-Rudnik, Policijsko postajo Lj-Vič, OŠ Oskarja Kovačiča. Povezujemo 
se z društvi in klubi, kot npr. Plesni klub Mojce Horvat, Čebelarsko društvo, Gasilsko društvo Barje, Botanični 
vrt, idr. 
 
Stanovanjska naselja v neposredni bližini naših vrtcev se intenzivno širijo. Priseljujejo se nove družine. 
Želimo, da bi vsi starši v okolju imeli zagotovljeno vzgojo in varstvo za svoje otroke v najbližji lokaciji vrtca, 
česar pa že nekaj let zapored ne moremo zagotoviti v našem vrtcu, zaradi premajhnih prostorskih kapacitet, 
kljub povečanju števila oddelkov v letu 2017. 
 
Naše poslanstvo je delo v podporo družinski vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok. V vrtec vključujemo 
otroke s posebnimi potrebami v obliki integracije v redne oddelke. Zaznavamo tudi socialne stiske v 
nekaterih družinah, ki posledično vplivajo na vedenje otrok. Svetovalna delavka in strokovne delavke te 
probleme obravnavajo na strokovnih timih. Pri tem delu se povezujemo s Centrom za socialno delo Vič-
Rudnik, Mentalno higienskimi oddelki zdravstvenih domov in z Zavodom za šolstvo RS. 
 
 



 

Letno poročilo za leto 2021 

 

85 

10. KADROVSKA POLITIKA 
 
Nove družbene okoliščine zahtevajo od strokovnih delavcev višjo stopnjo profesionalnosti, vse bolj se  
poudarja pomen vzgojiteljeve strokovne rasti in kompetenc. Pri tem niso izpostavljeni le zunanji znaki 
vzgojiteljevega statusa, kot so plača, delovni pogoji, temveč je velika pozornost namenjena zlasti vidiku 
vzgojiteljevega osebnega in profesionalnega razvoja, ki postopno vodi k večji samozavesti in samostojnosti 
v razmišljanju. Strokovni delavci so s svojo pripravljenostjo na VŽU - razvijati se, bistveni dejavnik vsake 
spremembe v programih vrtca, zato namenjamo velik poudarek njihovemu dodatnemu usposabljanju, ki 
poteka na več ravneh. Pri tem ne gre le za pridobivanje novih znanj, temveč tudi za razvoj pedagoških 
spretnosti in dozorevanje v osebnostnem razvoju. Seveda proces usposabljanja ni omejen na eno šolsko 
leto, gre za proces in potrebo po vseživljenjskem učenju. 
Pomemben segment kadrovske politike je sistem nagrajevanja. S ponovno vzpostavitvijo izplačevanja 
delovne uspešnosti delavcem v javnem sektorju, je vodstvu omogočeno minimalno nagrajevanje tistih, ki 
vlagajo v delo več od pričakovanega. Kljub temu ugotavljamo, da sta odgovornost do dela in motiviranost 
zaposlenih visoka. 
 
Realizacija načrta izobraževanja strokovnih delavcev v letu 2021 
 
Interna izobraževanja za vse strokovne delavce vrtca 

Izobraževanje 
v okviru vrtca 

Okvirna 
ura: 

Okvirna vsebina programa Izvajalec  Število 
udeležencev 

11. 1. 2021 2 uri 17h-19h Osnove NLP s poudarkom na 
komunik. Veščinah-on line  

Gregor Marolt 60 

januar - februar 
2021 

dopoldan Napovedane hospitacije, 
spremljanje dokumentacije in 
evalviranje VI dela 

Barbara Novinec, 
Vesna Podboj-Panič 

26 oddelkov 

17. in 18. 2. 2021 2 uri (2 skupini) 
14.00-15.30 

NTC učenje –strokovni aktiv, 6. del  NTC center, dr. Ranko 
Rajović, Vanja 
Jovičevič 

46 

15. 2. 2021 2 uri 
17.00-18.30 

Aktiv OPP: učinkovito okolje za 
otroke z MAS (strukturirano okolje v 
igralnici, rutina in vizualna podpora) 

Sergeja Zemljarič, 
Marika Ravnikar, 
Jasna Lalić 

58 

15. 3. 2021 Aktiv OPP: spodbujanje in razvijanje 
igre otrok z MAS (tako kakovosti igre 
kakor tudi igre s socialno udeležbo) 
in socialne veščine (delno na tem 
srečanju v povezavi z igro) 

52 

19. 4. 2021 Aktiv OPP: razvijanje komunikacije 
otrok z MAS in tudi delno socialne 
veščine vezane na komunikacijo 

39 

24.5.2021 14.00-15.30 in 
15.45.-17.15. 

Vodenje skozi zgodbo Jani Prgić 31/28 

25.5.2021 14.-15.30 in 
15.45.-17.15 

Vodenje skozi zgodbo Jani Prgić 34/24 

9. 3. in 10. 3. 2021 2 uri (2 skupini) 
14.00-15.30 

IKT – uporabne veščine za SD Aljaž Levičar 
 

56 

marec 2021 dopoldan Kolegialne hospitacije SD / vodstveni delavci 15 oddelkov, 30 SD 

3  6. 2021 18.30-21.00 Zbor delavcev Barbara Novinec 71 

3. 6. 2021 17.00-18.30 Vzgojiteljski zbor: Poročanje o 
projektih  

SD / koordinatorji 53 

18. 9. 2021 oz. 
2. 10. 2021 

4 ure Melodika glasu in petje  Špela Stražišar, Matej 
Virtič 

21 

 2 uri Ritem z uporabo glasbenih 
inštrumentov in cevi 

Jaka Strajnar 34 

22. 9. 2021  4 ure  
16.00-20.00 
 

Retorika, 1. del Šola Retorike Z & Z: 
dr. Zdravko Zupančič 

20 

29. 9. 2021 Retorika, 2. del 20 

6. 10. 2021 Retorika, 3. del 20 

13. 10. 2021 Retorika, 4. del 20 

20. 10. 2021 Retorika, 5. del 20 

20. 9. 2021 2 uri: 17h-19h Spodbujanje otrokove samostojnosti 
(ŠS) 

Damjan Habe On-line 
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12. 10. 2021 2 uri: 17h-19h Samopodoba in samozavest – temelj 
osebnosti (ŠS) 

Tanja Povšič 

3. 11. 2021 2 uri: 17h-19h Spodbujanje otrokove radovednosti 
in razvijanje ustvarjalnosti otrok (ŠS) 

Sašo Kronegger 

30. 11. 2021 2 uri: 17h-19h Vpliv partnerskega odnosa na vzgojo 
otrok (ŠS) 

Lili Kodela 

19. 10. 2021 2 uri: 17h-19h Likovna umetnost ( 1. del) Silva Karim 51 

9. 11. / 10. 11. 
2021 

2 uri (2 skupini) 
14.00-15.30 

IKT – e pravljica Aljaž Levičar, Mateja 
Funkl 

59 

15. 11. / 18. 11. 
2021 

2 uri (2 skupini) 
17.00-19.00 

Tečaj keramike  Danica Žbontar 28/22 

 
Dodatna interna izobraževanja za vse zaposlene vrtca 

Naslov  Termin Izvajalec Število 
udeležencev 

Izobraževanje  angleškega 
jezika 

 10 urni program (jan.-mar.)/ 2 
stopnji 

 60 urni program (okt. - maj) 

Linkfiz  
 

10 
 

9 

Glasbeno izobraževanje – 
Kitara 

Januar do marec 2021 in  
oktober do december 2020 
od 7.00 do 8.00 ure 

MPG zasebna glasbena 
šola, Špela Stražišar 
s.p. 

10 

Pevski zbor strokovnih 
delavcev vrtca Galjevica 

Oktober 2020 do marec 2021 
od 7.00 do 8.00 ure 

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

17 

 
Eksterna izobraževanja 
Strokovni in ostali delavci so se v koledarskem letu 2021 udeleževali različnih eksternih izobraževanj, ki so 
potekali na lokaciji zunanjih izvajalcev. 

Ime in priimek udeleženca 
seminarja 

Tema seminarja 
 

Institucija 

Stanka Sopotnik Problemi proračunskih uporabnikov pri 
pripravi, izvrševanju in zaključevanju 
proračuna 

Agencija za kadre d.o.o. 

Mateja Funkl 6. mednarodna konferenca FINI zavod Radeče 

Mojca Nimac Sodobna tajnica v VIZ-aktualna tematika Educa izobraževanje 

Mojca Nimac Dopolnilno strokovno usposabljanje Zgodovinski arhiv Ljubljana 

Aljaž Levičar, Tamara Milinčič 
Medven 

XVI. mednarodna konferenca za boljši jutri-
Ekologija in trajnostni turizem 

RIS dvorec Rakičan 

Sanja Majić Joga za otroke on-line izobraževanje Enovita, društvo za veselo 
življenje 

Špela Primar Z igro in gibanjem spodbujam razvoj 
predšolskega otroka 

Izobraževalni zavod Saturn 

Mina Pišljar Konferenca-Promocija psihofizičnega zdravja 
otrok in mladostnikov 2021 

ZVIS-zavod za vzgojo in 
izobraževanje 

Mateja Funkl Kotizacija za 7. mednarodno konferenco FINI zavod Radeče 

Barbara Novinec, Vesna Podboj 
Panič, Mateja Funkl 

Posvet ZRVS Moravci 2021 Združenje ravnateljev vrtcev 
Slovenije 

Stanka Sopotnik, Mojca Nimac Konferenca-Sodobno računovodstvo v VIZ Educa izobraževanje 

Neža Španič Tečaj slovenskega znakovnega jezika Zavod Šolt 

Mojca Skrbinšek Spletni seminar-Učinkovito delo 
spremljevalca v vrtcu 

Izobraževanje in svetovanje 
Damjana Dagarin Šmid s.p. 

Stanka Sopotnik Zakon o javnih naročilih v VIZ-novela ZJN Educa izobraževanje 

Andreja Hodak Jošt Z otrokovo risbo do njegovih čustev SIJ, Majda Baligač s.p. 

Lidija Hojč Spletni seminar-Organizacija dela v šolski 
kuhinji 

Aletheia, Barbara Zajc s.p. 

Mina Pišljar Program Šola za ravnatelje Šola za ravnatelje 

 
Strošek za interna in eksterna izobraževanja v letu 2021: 29.697,54 EUR. 
 



 

Letno poročilo za leto 2021 

 

87 

Napredovanje strokovnih delavcev v VIZ v naziv 
V letu 2021 je bilo na MIZŠ oddanih 7 predlog za napredovanje strokovnih delavcev v naziv in sicer: 3 x 
mentor, 3 x svetovalec in 1 x svetnica za katere smo že prejeli odločbe. 
 
Napredovanje v plačne razrede 
V Vrtcu Galjevica je 33 zaposlenih  (7 tehnično administrativnih delavcev in 26 strokovnih delavcev) s 1. 4. 
2021 in nato še 1. 11. 2021 (sprememba uredbe) napredovalo v višji plačni razred, kateri so na podlagi 4. 
odstavka 16. člena ZSPJS (Uradni list, RS št. 84/2018) pridobili pravico do plače s 1. 12 . 2021. 
 
 
Pripravništvo oz. priprava na strokovni izpit 
V šolskem letu 2020/2021 smo imeli tri strokovne delavke (2 pomočnici vzgojiteljice in 1 vzgojiteljico), ki so 
bile zaposlene v vrtcu preko projekta MIZŠ oz. Šole za ravnatelje-prva zaposlitev in so v letu 2021 uspešno 
opravile strokovni izpit. Prav tako sta dve že zaposleni pomočnici vzgojiteljice uspešno opravili strokovni 
izpit v letu 2021.  
 
Pedagoška praksa dijakov Srednje vzgojiteljske šole in študentov Pedagoške fakultete v šolskem letu 
2020/2021  
Vrtec Galjevica je že več let hospitacijski vrtec s področja naravoslovja za Pedagoško fakulteto v Ljubljani. 
Letos zaradi Covid-19 nismo opravili pedagoške prakse v vrtcu.  
Študente drugih predmetnih smeri Pedagoške fakultete, drugih fakultet in dijakinje/dijake Srednje 
vzgojiteljske šole smo razporejali v obe enoti po strokovni presoji in upoštevanju želja študentov. 
 
Praksa dijakov in študentov  v šolskem letu 2020/2021  

Dijakinja / Študentka Srenja šola/Fakulteta Mentor         Enota/lokacija 

Lea Koleša, 4. letnik Srednja vzgojiteljska šola Mateja Funkl Galjevica 

Igor Suvorov, 1. letnik  Srednja vzgojiteljska šola Tanja Virant Galjevica 

Ožbej Gaber Oven, 1. letnik  Srednja vzgojiteljska šola Barbara Jakopin Orlova 

Maja Hussu Lemež B2 d.o.o. (prekvalifikacija) Jana Suhadolnik Galjevica 

Katja Strašek, 1. letnik Pedagoška fakulteta Lj. Jana Suhadolnik Galjevica 

 
Porodniška odsotnost zaposlenih v letu 2021: 

 AM, pomočnica vzgojiteljice od 20.5.2021 dalje 

 JGD, vzgojiteljica od 22.6.2021 dalje 

 IV, pomočnica vzgojiteljice do 8.8.2021 

 NP, vzgojiteljica do 5.8.2021 

 SA, knjigovodja – od 28.8.2021 dalje 

 DL, pomočnica vzgojiteljice do 2.9.2021 

 ŽKJ, pomočnica vzgojiteljice do 25.10.2021 

 AD, vzgojiteljica od 22.12.2021 dalje 
 
Da smo lahko zagotovili nemoten proces dela, smo v neposredno delo v oddelkih vključevali študente višjih 
letnikov pedagoške fakultete ali absolventke, z izkušnjami z delom v vrtcu. V najbolj kritičnih situacijah, ko 
je odsotno več delavk hkrati, prerazporejamo delavke znotraj vseh petih lokacij/enot vrtca. Zavedamo se, 
da menjava kadra in pogosta nadomeščanja vplivajo na čustveno klimo v oddelku, vendar se temu ne 
moremo izogniti. 
Vrtec Galjevica ima zaposlene 4 delavke za krajši delovni čas s statusom invalida III. kategorije, 3 so štiri ure  
in ena 2 uri upokojene. Njihov pravni status je usklajen z novostmi Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. Na podlagi števila zaposlenih in predpisane kvote invalidov za področje vzgoje in izobraževanja 
(3%, kar pomeni 3 invalida) kvoto že od meseca novembra 2020 dosegamo.  
 
Upokojitve, prekinitve delovnega razmerja 

 ND, pomočnica vzgojiteljice – potek pogodbe za DČ 31.8.2021 

 NV, pomočnica vzgojiteljice – potek pogodbe za DČ 31.8.2021 
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 TP, kuhinjska pomočnica – potek pogodbe za DČ 31.8.2021  

 AŠ, čistilka – potek pogodbe za DČ 31.8.2021  

 SZ, svetovalna delavka – sporazumna prekinitev dela 18.10.2021 

 ZŽ, kuhinjska pomočnica – odpoved s strani delavke 18.11.2021 

 LP, vzgojiteljica – upokojitev 4.2.2021 

 MK, vzgojiteljica – upokojitev 31.8.2021 

 MR, vzgojiteljica – upokojitev 31.8.2021 

 VK, kuhinjska pomočnica/čistilka – upokojitev 31.12.2021 
 
 

11. INVESTICIJSKA VLAGANJA 
 
V letu 2021 smo od MOL prejeli: 

  18.435,42 EUR intervencijskih sredstev in  
  50.458,33 EUR investicijskih sredstev    

 
PREGLED INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN OPREME – po enotah 
 
Enota Orlova 

Investicija oziroma vzdrževalna dela STROŠEK v EUR OPOMBE 

Prenova tlakov ter stropov v dveh igralnicah 50.458,33 MOL-investicija 

Nujna zamenjava dotrajane opreme v igralnici Krtki 17.365,48 MOL-intervencija 

SKUPAJ 67.823,81  

 
Enota Jurček 

Investicija oziroma vzdrževalna dela STROŠEK v EUR OPOMBE 

Sanacija okvare elektro magnetnega ventila na 
požarnem sistemu 

1.069,94 MOL-intervencija 

SKUPAJ 1.069,94  

 
MOL je skupaj v letu 2021 vložila v investicije in inv. vzdrževanje vrtca: 68.893,75 EUR. 
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RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2021 

Bilanca stanja 
na dan 31.12.2021 

 

    

v EUR (brez 
centov) 

Členitev 
skupine 
kontov Naziv skupine kontov 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 

  A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

001 5.409.785 5.570.859 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

002 43.050 43.050 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 43.050 43.050 

02 NEPREMIČNINE 004 6.753.715 6.660.890 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 1.594.531 1.408.824 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 1.265.474 1.250.423 

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 
SREDSTEV 

007 1.034.351 947.976 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 19.478 16.346 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 

  B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 376.699 428.859 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 0 0 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 80.967 22.771 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 75.842 21.526 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 

017 212.339 357.206 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 7.551 9.054 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 18.302 

  C) ZALOGE 
(024+025+026+027+028+029+030+031) 

023 0 0 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 
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31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 

34 PROIZVODI 028 0 0 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 

  I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

032 5.786.484 5.999.718 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 

  D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 301.577 366.604 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 171.128 159.939 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 84.612 60.914 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 30.185 30.163 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 

039 711 806 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 14.941 114.782 

  E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-
059) 

044 5.484.907 5.633.114 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 85.716 68.497 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE 
V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

050 0 0 

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE 
V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

051 0 0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 
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980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

056 5.390.304 5.554.510 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 8.887 10.107 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 

  I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

060 5.786.484 5.999.718 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 
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Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov 
od 01.01.2021 - 31.12.2021 

 

    

v EUR (brez 
centov) 

Členitev 
podskupin 

kontov Naziv podskupine konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(861+862-863+864) 

860 3.232.732 2.804.185 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 3.232.732 2.804.185 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

862 0 0 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

863 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 0 117 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 19.824 27.773 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 

867 11.659 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 11.659 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 

870 3.264.215 2.832.075 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 

871 681.545 586.470 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 873 439.586 351.142 

461 STROŠKI STORITEV 874 241.959 235.328 

  F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 

875 2.558.416 2.207.838 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 1.910.662 1.569.604 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 307.244 269.695 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 340.510 368.539 

462 G) AMORTIZACIJA 879 0 0 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 881 14.722 17.408 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 0 0 
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468 L) DRUGI ODHODKI 883 0 0 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 

884 0 11.659 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 0 11.659 

  N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 

887 3.254.683 2.823.375 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 

888 9.532 8.700 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 

889 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 787 819 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
(888-890) 

891 8.745 7.881 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
(889+890) oz. (890-888) 

892 0 0 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 

893 0 0 

  Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo število) 

894 83 83 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letno poročilo za leto 2021 

 

94 

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

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

 
Izkazu prihodkov in odhodkov smo dodali naslednje preglednice: 

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

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

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

2. V letu 2020 nismo oblikovali dolgoročnih rezervacij. Oblikovane imamo dolgoročne in kratkoročne 
pasivne časovne razmejitve in sicer  prostovoljni prispevki za sklad vrtca in projekt Erasmus +. 

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

4. V zavodu nimamo zalog gotovih proizvodov in ne zalog nedokončane proizvodnje.  
5. Večino terjatev bo poravnanih v letu 2022.  
6. Obveznosti, izkazane v bilanci stanja, so tekoče obveznosti in bodo  poravnane v letu 2022. 
7. Viri sredstev za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva so 

bili: 
- namenska sredstva ustanovitelja 
- sredstva projekta. 

8. Naložb prostih denarnih sredstev v letu 2021 ni bilo. 
9. Na kontih izven bilančnih evidenc ni podatkov. 
10. Za opravljanje dejavnosti se uporabljajo tudi že v celoti amortizirana opredmetena in neopredmetena 

dolgoročna sredstva.                                                                                 

 
ZAKLJUČNI DEL 

 
Poročilo je obravnaval Svet zavoda Vrtca Galjevica na  svoji  7. redni seji dne, 17.02.2022. 
 
Odgovorna za računovodske podatke in pojasnila je računovodja Stanka Sopotnik, za druge podatke in 
poročilo v celoti pa ravnateljica Barbara Novinec. 
 
Podatke s področja kadrovske politike in investicijskega vlaganja je pripravila in sooblikovala tajnica VIZ, 
Mojca Nimac. 
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