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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 2017 
 

UVOD 
 

Letno poročilo za leto 2017 je celovita informacija o poslovanju zavoda Vrtec Galjevica, v katerem 
predstavljamo poslovno in strokovno uspešnost zavoda. V njem navajamo dosežke in probleme s katerimi 
smo se ukvarjali v letu 2017 in načine reševanja. Izpostavili smo tudi probleme, katerih rešitev je v 
pristojnosti ustanovitelja in so predvsem finančne narave. Z ustanoviteljem MOL in OPVI odlično 
sodelujemo, v letu 2017 smo uresničili dolgo načrtovano povečanje kapacitet vrtca s preureditvijo 
dislocirane enote OŠ Oskarja Kovačiča v novo, tri oddelčno enoto Jurček z večnamenskim prostorom, ki je 
z novembrom 2017 omogočila vstop v vrtec 42 otrokom v starosti 1-2 let. Ker zaradi prostorske stiske ni 
bilo mogoče urediti parkirnih mest ob tej enoti, je bilo konec leta urejeno tudi dodatno parkirišče, z 
devetimi parkirnimi mesti za namen vrtca vzdolž Galjevica in dovozne poti na enoto Galjevica. Prenovljen 
je bil sistem sanitarne in tople vode v tehničnem delu prizidka enote Galjevica (kuhinja in pralnica), 
izdelana je bila projektna dokumentacija za potrebe celostne energetske sanacije enote Galjevica, ki je 
predvidena v letu 2019. Na enoti Galjevica smo delno prenovili igrišče in sicer so bile na novo položene 
varovalne podlage vseh gugalnic ter asfaltirana krožna pot na igrišču, ki sedaj omogoča otrokom varno in 
nemoteno igro s poganjalci ter kolesi. Na tej enoti je bilo sanirano tudi zaklonišče zaradi zamakanja, hkrati 
pa je del zaklonišča sedaj preurejenega za arhiv vrtca. Na enoti Orlova je bila prenovljena je severna stran 
fasade objekta s kanalizacijo in asfaltiranjem, zamenjana je bila zunanja ograja z zunanjo varnostno 
razsvetljavo, popolnoma je bila prenovljena tudi igralnica (gosenice) za najmlajše otroke v jasličnem 
traktu. Na lokaciji Pot k ribniku je bila zamenjana ograja z nadstreškom na obeh zunanjih vhodnih 
stopniščih. Skupna vrednost investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2017 je znašala 970,482,61 EUR. 
 
Strokovno uspešnost zavoda in oceno izvajanja programov, ki jo predstavljamo v prvem delu poročila, 
smo analitično opisali že v Poročilu o delu za šolsko leto 2016/2017, dodajamo le še aktivnosti in naloge, ki 
smo jih izpeljali v obdobju od septembra 2017 do decembra 2017. Pri ocenjevanju organizacije dela in 
življenja v vrtcu je potrebno upoštevati tudi objektivne dejavnike (število otrok v oddelkih – normativi, 
število zaposlenih, razmerje med številom otrok in odraslih), ki jih predpisuje področna zakonodaja in 
nanje ne moremo vplivati. 
 
Kot visoko kakovostno področje dela izpostavljamo profesionalni razvoj zaposlenih. Vrtec spodbuja 
zaposlene k izobraževanju za pridobitev višje stopnje izobrazbe ter omogoča dopolnilne oblike 
neformalnih izobraževanj ter projektno delo v Sloveniji in na mednarodnem področju. S pridobljenim 
novim znanjem in spremljanjem sodobnih pristopov v vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok raste tudi 
avtonomnost in profesionalnost strokovnih delavcev. Suvereno prevzemajo vlogo koordinatorjev 
projektov in vlogo vodij obogatitvenih programov. V letu 2017 je bilo objavljenih več strokovnih 
prispevkov in predavanj naših zaposlenih. Vsi strokovni delavci izpolnjujejo pogoje, vključno z opravljenim 
strokovnim izpitom, razen tistih, ki so zaposleni za določen čas in nadomeščajo odsotne strokovne 
delavke. Sodelovanje s starši je preraslo v partnerski odnos, v katerem imajo starši pomembno vlogo 
soustvarjalca programa v vrtcu. 
 
Oceno programov so poleg vodstva vrtca posredno sooblikovali strokovni delavci vrtca preko analiz dela v 
oddelkih, področna poročila pa so pripravile svetovalna delavka in vzgojiteljici za DSP, vodje strokovnih 
timov ter organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima.  
Vrtec Galjevica je, kot prvi slovenski vrtec, pridobil 18.10.2017 nagrado Varen vrtec 2017, ki označuje 
visok standard varnosti, odličnega medsebojnega sodelovanja in nenasilja v VIZ.  
 
Svet staršev je ocenil programe posameznih oddelkov in vrtca za šolsko leto 2016/17 ter obravnaval in 
potrdil načrtovani program dela za šolsko leto 2017/18 na svoji seji dne 3.10.2017, Svet zavoda pa na seji 
dne 5.10.2017. Oceno uspešnosti zavoda smo oblikovali tudi na podlagi predpisanih meril za ocenjevanje 
uspešnosti ravnateljice, kar je bilo obravnavano na seji Sveta zavoda 16.2.2018. 
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V letu 2017 je bila marca izvedena samoevalvacija z naslovom »Sodelovanje in zadovoljstvo v Vrtcu 
Galjevica s spodbujanjem samostojnosti otrok, vrednot in etičnih standardov ter varnost v vrtcu«, ki je bila 
zastavljena  celostno, saj so bili v anketo zajeti vsi starši in zaposleni. Anketiranje staršev je potekalo v 
pisni obliki, zaposlenih pa v e-obliki. Anketiranje je zajelo več področij in sicer materialne pogoje dela, 
življenje v vrtcu, komunikacijo in pretočnost informacij, sodelovanje z drugimi zaposlenimi v vrtcu, 
spoštovanje vrednot in spodbujanje etičnih standardov v našem vrtcu, varnost v vrtcu, vsebovalo pa je 
tudi odprta vprašanja za komentarje in mnenja staršev o težavah v komunikaciji in sodelovanju z vrtcem 
ter zaposlenimi v vrtcu in predloge staršev za izboljšave na področju zagotavljanja varnosti ter sporočila 
vodstvu vrtca. 
 
Na anketo se je odzvalo 63,6 % staršev (leta 2016: 64,6 %, v letu 2015: 54 %), prejeli so 260 (v letu 2016: 
263) izpolnjenih vprašalnikov (114 vprašalnikov oz. 60,3 % razdeljenih iz enote Galjevica, 97 oz. 67,4 % 
razdeljenih iz enote Orlova, 29 oz. 59,2 % razdeljenih iz lokacije Pot k ribniku in 20 oz. 74,1 % razdeljenih iz 
lokacije Dolenjska c.). Vzorec prejetih vprašalnikov je primerljiv z lanskim (1% nižji od lanskega), kljub 
temu, da smo v letu 2017 že drugo leto zapored izvedli pisno anketo in ne e-anketo, kot je bilo to običajno 
v prejšnjih 3 letih. Čas anketiranja je v marcu omogočilo kredibilno izpolnjevanje ankete tudi staršem 
novincev oz. najmlajših otrok v vrtcu, ki imajo do dneva anketiranja 6 mesecev izkušenj z delovanjem 
vrtca. 
 
Ankete so bile enotne (razlikovale so se glede na enote, vendar le v ponujenih izbirah oddelkov), kar je 
omogočalo tudi ločeno obdelavo podatkov, glede na enoto ali lokacijo vrtca ter skupino, ki jo otrok 
obiskuje.  
 
Skupni rezultati zadovoljstva z vrtcem so zrastli predvsem na področju komunikacije in spoštovanja etično 
moralnih vrednot. Na račun zadovoljnih se je za približno 2 % povečal delež zelo zadovoljnih staršev po 
posameznih področjih, kar pripisujejo tudi dobremu sodelovanju med starši in vrtcem. Z letošnjim letom 
ima vrtec do 2 % več nezadovoljnih staršev, kar se odraža pretežno v enoti Galjevica in v enoti Orlova (1 
starš).  
Prav tako ni bistvenega odstopanja pri zadovoljstvu zaposlenih. 
 
V samoevalvacijskem procesu so sodelovali člani razvojnega tima za kakovost. Poročilo Samoevalvacije 
2016/2017 (v nadaljevanju: Poročilo) je ravnateljica vrtca ga. Barbara Novinec v maju 2017 predstavila 
strokovnim delavcem, članom Sveta staršev in članom Sveta zavoda, povzetek poročila pa so SD 
predstavili staršem na roditeljskih sestankih oddelkov v maju 2017.  
 
Leto 2017 ocenjujemo kot poslovno uspešno, saj smo izvedli večino načrtovanih aktivnosti na področju 
programskega dela. Presežek prihodkov nad odhodki v poslovanju  v letu 2017 znaša 2.039,86 EUR, 
prenos presežka preteklih let je 677,44 EUR. Skupaj znaša presežek prihodkov nad odhodki v letu 2017 
2.717,30 EUR. Pri investicijah smo na podlagi pridobljenih investicijskih sredstev ter lastnih sredstev uspeli 
pridobiti in prenoviti: nov tri-oddelčni objekt z večnamenskih prostorom in pripadajočimi prostori ter 
opremo na enoti Jurček, urediti 9 parkirnih mest vzdolž Galjevca za namen enote Jurček, prenoviti 
severno stran fasade objekta enote Orlova z zunanjo razsvetljavo, kjer je bila v celoti zamenjana tudi 
zunanja ograja in del asfaltnih površin; na enoti Galjevica je bilo sanirano zaklonišče in del tega preurejeno 
v arhiv, zamenjane so bile podlage na vseh gugalnicah na igrišču, kjer je bila vzpostavljena tudi nova 
asfaltna krožna kolesarska pot za otroke; na lokaciji Pot k ribniku pa je bila zamenjana ograja z nadstreški 
pri obeh vhodih v vrtec. Iz lastnih sredstev smo v letu 2017 kupili nov računalnik z monitorjem, projektor, 
doplačali smo razliko pri obnovi opreme za oddelek gosenic na enoti Orlova. Z dodatnim najemom 6 
prenosnih računalnikov ter 2 projektorjev smo zagotovili lažje delo vsem strokovnih delavcem v zavodu, 
kjer imata računalnik oba strokovna delavca v vseh oddelkih vrtca, ki tako lahko urejata vso vzgojno-
izobraževalno gradivo oddelka ter spremljata informacije na e-zbornici, kjer imamo shranjeno pedagoško 
dokumentacijo ter knjižnično gradivo. Hkrati z boljšo IKT opremljenostjo izboljšujemo tudi sodobne učne 
pristope pri VI delu ter olajšamo delo spremljanja in beleženja otrokovega razvoja v oddelku. 
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 SPLOŠNI DEL 
 
1. PREDSTAVITEV ZAVODA 
 
Vrtec Galjevica je bil ustanovljen za izvajanje javne službe vzgoje in varstva predšolskih otrok kot 
samostojni vzgojno - izobraževalni zavod na 15. seji Mestne občine Ljubljana, dne 31.03.2008 (Uradni list 
RS št. 39/2008). 
 
Vrtec posluje na petih lokacijah v Ljubljani: 

 enota Galjevica, Galjevica 35, kjer je tudi uprava, 

 enota Jurček, Galjevica 52,  

 enota Orlova, Ob dolenjski železnici 10,  

 lokacija Dolenjska cesta 52,  

 lokacija Pot k ribniku 18. 
V vseh petih hišah vrtca je 26 igralnic, v katerih je 451 otrok (na dan 31.12.2017). 9 otrok, rojenih v letu 
2017, bo v vrtec vstopilo meseca januarja oz. februarja 2018.  
 

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

VRTEC GALJEVICA 
 

 
PISARNA, ODDELEK 

 
KONTAKTI 

 
UPRAVA 
 
Galjevica 35, 
SI-1000 Lj. 

TAJNIŠTVO 
Mojca Nimac 

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

RAVNATELJICA 
Barbara Novinec 

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

RAČUNOVODSTVO 
Stanka Dolenc 

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

KNJIGOVODSTVO 
Anja Cvetan 

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

ORGANIZATOR  PZHR 
Maja Berlic 

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

 
Ob dolenjski železnici 
10, 
SI-1000 Lj. 

POMOČNICA RAVNATELJICE 
Vesna Podboj-Panič 

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

SVETOVALNA DELAVKA 
Sergeja Zemljarič 

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

VZG. DSP, LOGOPEDINJA 
Urška Konc,  
Katarina Križan/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: Lilijana Paradiž/ 
Barbara Jakopin 

M: 051/609-641, E: org.orlova@vrtec-galjevica.si 

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

Lokacija Pot k ribniku Org. vodja: Rozalija Jeršin 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
mailto:prehrana.zhr@vrtec-galjevica.si
mailto:pomocnica.ravnateljice@vrtec-galjevica.si
mailto:svetovalna.delavka@vrtec-galjevica.si
mailto:msp@vrtec-galjevica.si
mailto:logoped@vrtec-galjevica.si
mailto:org.galjevica@vrtec-galjevica.si
mailto:enota.jurcek@vrtec-galjevica.si
mailto:org.orlova@vrtec-galjevica.si
mailto:lokacija.dolenjka@vrtec-galjevica.si
mailto:lokacija.ribnik@vrtec-galjevica.si
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3. ORGANI ZAVODA 
 
1. V skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom je oblikovan SVET VRTCA kot najvišji organ zavoda v 

naslednji sestavi: 
 

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

Enota/lokacija Predstavniki staršev Predstavniki MOL-a Predstavniki delavcev 

Galjevica/Jurček Hočevar Aleša  Šipraga Tina 

   Cvitkovič Jasna 

Orlova Doler Lina  Paradiž Lilijana 

   Podlipec Janez 

Pot k ribniku   Mrak Miha 

Dolenjska c. Đuranović Krička Dijana   

  Ilešič Tomaž  

  Juvanc Šinkovec Katarina  

  Žličar Ana  

Predsednik Sveta vrtca: Tomaž Ilešič, predstavnik Mestne občine Ljubljana. 
Namestnik predsednika Sveta vrtca: Miha Mrak, predstavnik delavcev vrtca, vzgojitelj. 
Dne 21.12.2017 so bile zaradi odprtja nove enote Jurček izpeljane volitve novih predstavnikov delavcev v 
Svet zavoda iz enote Galjevica in enote Jurček. Izmed treh predlaganih kandidatov, sta bili ponovno izvoljeni 
dosedanji predstavnici delavcev že zgoraj konstituiranega sveta.  
 
V obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017 se je Svet zavoda Vrtca Galjevica sestal osemkrat, od tega štirikrat 
preko preko dopisne seje). Svet vrtca je na svojih sejah obravnaval: 

- poročila o inventuri za leto 2016, 
- letno poročilo Vrtca Galjevica z bilanco stanja za leto 2016, 
- kadrovski in finančni načrt za leto 2017 in 2018 ter njihove dopolnitve, spremembe 
- program dela za leto 2017 in 2018 
- poročilo o samoevalvaciji za šolsko leto 2016/17, 
- poročilo o notranji reviziji, 
- oceno uspešnosti ravnateljice, 
- postopek imenovanja ravnatelja, 
- razpis volitev novih predstavnikov delavcev v Svet zavoda Vrtca Galjevica iz enote Galjevica in enote 

Jurček, 
- imenovanje predstavnikov staršev in njegovega namestnika za člana Komisije za sprejem otrok, 
- poročilo Komisije za sprejem otrok v vrtec, 
- pregled realizacije programov za šolsko leto 2016/2017, 
- obravnava in potrditev Kodeksa etičnega ravnanja v Vrtcu Galjevica ter njegovo dopolnitev, 
- potrditev Publikacije vrtca za 2017/18, 
- letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018, 
- obravnava elektronskih pisem gospe NŠG in ugotovitve pristojnega inšpektorata, ki so prijave za 

izredni inšpekcijski pregled ocenile za neosnovane. 
 

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 v letu 2017: 

 
Šolsko leto 2016/2017 – 19.09.2016 potrditev novih članov 

Enota Oddelek Starost  
otrok 

Predstavnik staršev Namestnik 

Galjevica Pikapolonice I.   1-2 Molnar Perger Manuela Špacapan Katarina 

 Mucki I.   1-2 Šram Nataša Jarc Romina 

Metulji I.   2-3 Močnik Aleš Milek Nina 
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Polži I.   2-3 Grošelj Tina Lipovec Tanja 

Srne II   3-4 Škufca Sterle Mateja Podržaj Katja 

Petelini II.  3-4 Zornada Simona Klančar Ponikvar Tjaša 

Medvedi II.  4-5 Lesnik Tina Cvikl Černelič Rosvita 

Zmaji II.  4-5 Ivanovič Damjana Polajnar Horvat Katarina 

Ježi II.  5-6 Troha Katja Sobota Iva 

Kužki II.  5-6 Hočevar Aleša Kokot Barbara 

Orlova Gosenice I.   1-2    Ružman Tomaž Valentič Jure 

 Čebelice I.   2-3 Vrezovnik Maja Roš Ida 

Mravljice I.   2-3 Zalokar-Kebrič Tine Osredkar Apolonija 

Miške II.  3-4 Plut Boštjan Videnič  Anže 

Krtki II.  3-4 Doler Lina Plut Omahen Neja 

Zajčki II.  4-5 Harbaš Sanela Mavrič Nataša 

Murenčki II.  4-5 Nose Inka Lohkar Alenka 

Kresničke II.  5-6 Bajc Sašo Smrzlić Zoran 

Dolenjka Sončki K   2-4 Đuranović Krička Dijana Jeras Monika 

 Zvezdice II.  4-6 Dolgan Milena Kočevar Tina 

Ribnik Račke II.  4-6 Bordner Katarina Glavan Matjaž 

 Ribice II.  3-4 Škulj Aleksandra Drašler Vojmir 

Žabice I.   2-3 Rutar Polona Glavan Metka 

Predsednica Sveta staršev: Molnar Perger Manuela 
Namestnica: Zornada Simona 
 
Šolsko leto 2017/2018 – 3.10.2017 potrditev novih članov; *potrditev članov 12.2.2018. 

Enota Oddelek Starost  
otrok 

Predstavnik staršev Namestnik 

Galjevica Pikapolonice I.   1-2 Aleš Grnjak Bojan Vrhovnik 

 Mucki I.   1-2 Tjaša Korenčič Vesna Zupančič 

Metulji I.   2-3 Manuela Molnar Perger Katarina Špacapan 

Polži I.   2-3 Sara Bizilj Romina Jarc 

Srne K   2-4 Aleš Močnik Nina Milek 

Petelini K   2-4 Tina Grošelj Tanja Lipovec 

Ježi II.  4-5 Mateja Škufca Sterle Teja Lončarič 

Kužki II.  4-5 Simona Zornada Tjaša Klančar Ponikvar 

Medvedi II.  5-6 Rosvita Cvikl Černelič Sara Bizilj 

Zmaji II.  5-6 Damjana Ivanovič Katarina Polajnar Horvat 

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

 Oranžna I.   1-2 Alenka Cvetko  Matej Šurk 

Modra I.   1-2 Gregor Dugar Maja Lepojević  

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

 Čebelice I.   2-3 Tomaž Ružman Andrej Petrič 

Miške K   2-4 Metka Jager Ida Roš 

Mravljice K   2-4 Tina Zalokar-Kebrič Gašper Strle 

Zajčki II.  4-5 Boštjan Plut Peter Cesar 

Krtki II.  4-5 Lina Doler Neja Plut Omahen 

Kresničke II.  5-6 Sanela Harbaš Nataša Lavrič 

Murenčki II.  5-6 Inka Nose Alenka Lohkar 

Dolenjka Sončki K   2-4 Monika Jeras Jana Logar 

 Zvezdice II.  4-6 Dijana Đuranović Krička Danijela Ivanič 

Ribnik Žabice I.   2-3 Tina Šuštaršič Urgan Brodnik 

 Ribice II.  3-4 Metka Glavan Lena Gasparič 

Račke II.  4-6 Aleksandra Škulj Al Markoč 

Predsednica Sveta staršev: Molnar Perger Manuela. 
Namestnica: Zornada Simona. 
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V obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017 se je Svet staršev Vrtca Galjevica sestal trikrat. Na svojih sejah je 
spremljal uresničevanje programov in drugih pedagoških nalog v vseh štirih hišah vrtca. Člani Sveta staršev 
so dejavno poročali o dogajanjih v posameznih oddelkih vrtca. Med drugim so bili seznanjeni z naslednjimi 
nalogami in gradivi: 

- obravnava poročila o samoevalvaciji za šolsko leto 2016/17, 
- priprave na poletno delo, 
- obravnava pritožb staršev ŠG, 
- poročanje staršev o programih posameznih oddelkov in skupno reševanje problemov, 
- obravnava Poročila o delu za šolsko leto 2016/2017, 
- obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018, 
- obravnava Letnega poročila Vrtca Galjevica z bilanco stanja za leto 2016, 
- evalvacija izvedbe dodatnih dejavnosti zunanjih izvajalcev, 
- seznanitev z anonimnimi prijavami in obravnava pobud staršev, 
- vpis otrok v Vrtec Galjevica za šolsko leto 2017/18, 
- načrtovano oblikovanje oddelkov za šolsko leto 2017/18, 
- poročilo o poslovanju Sklada vrtca in Fundacije Vila Galja za leto 2016, 
- obravnava Kodeksa etičnega ravnanja v Vrtcu Galjevica, 
- volitve nadomestnega predstavnika staršev v Svet zavoda iz enote Galjevica. 

 
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 2017 sestal enajstkrat, od tega dvakrat skupno (junij in avgust) in devetkrat 
oddelčno (mesečno: januar-maj, september-december). 
Pomembnejše teme, ki jih je obravnaval poleg mesečnega načrtovanja in evalviranja vzgojno-
izobraževalnega dela so: 

- letno poročilo 2016, 
- mesečna obravnava načrtovanega dela in realizacije le-tega, 
- izobraževanja v letu 2017, 
- priprava na krovne dogodke, 
- analiza programov in nalog ob zaključku šolskega leta 2016/2017, 
- priprave na poletno delo, 
- načrtovanje programov in letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018, idr. 

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

- aktiv strokovnih delavcev v oddelkih 1. starostnega obdobja (vodja: Anka Gale, vzgojiteljica do 
31.8.2017; od 1.9.2017 Pia Kuk, vzgojiteljica iz enote Orlova), 

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

Strokovni aktivi se sestajajo mesečno, izvedli smo 2 izobraževanja z zunanjim strokovnjakom, sicer pa 
obravnava strokovne teme, ki so vezane na vsebinsko načrtovanje in analizo ter evalvacijo oddelčnega dela, 
spremljanje otrokovega razvoja, soočanje z agresivnostjo otrok, izboljševanje vzgojno-izobraževalnih 
pristopov, proces samoevalvacije, področje pedokinetike, preprečevanje izgorevanja na delovnem mestu, 
projektno delo, idr. 
 
Poleg strokovnih aktivov imamo še več internih delovnih in študijskih skupin,  ki obravnavajo posamezno 
strokovno tematiko, kot npr. aktiv OBOR (opazovanje in beleženje otrokovega razvoja), aktiv OPP (otrok s 
posebnimi potrebami), več v  LDN 2016-17, str. 11-13, 45 in LDN 2017-18, str. 11-14, 48. 
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POSEBNI DEL 
 
 

1. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 
 

1) Zagotavljati osnovne pogoje za delo in zdravo, varno bivanje otrok in odraslih v vseh štirih vrtcih; 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 štirih kolektivih ohranjati pripadnost in lojalnost zavodu ter delovno povezati vse zaposlene. 
5) Z novimi programi, ki bodo dostopni vsem staršem, prisluhniti potrebam družine, okolja. 

Zvišati delež vključenosti otrok I. starostnega obdobja - prizadevati si za povečanje kapacitet 
 

2. LETNI CILJI NA NIVOJU ZAVODA  
 
Prevladujejo cilji, ki nam jih narekuje temeljna usmeritev vseh štirih vrtcev v okviru projekta Eko vrtec, kot 
način življenja, nekateri pa se nanašajo na naloge, ki zahtevajo daljši čas uresničevanja oziroma smo pri 
njihovem izpolnjevanju odvisni od financiranja Mestne občine Ljubljana (posodobitev prostora, 
izobraževanje za uporabo IKT). 
 
Letni cilji na nivoju zavoda: 

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

2) Sistematično pristopati k osvajanju različnih spretnosti otrok in v največji možni meri spodbujati 
otrokovo vztrajnost in samostojnost na različnih razvojnih področjih (gibalnem, čustveno-
socialnem, spoznavnem in govorno-jezikovnem) v tesnem sodelovanju s starši. 

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

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

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

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

7) Nadgrajevati oblike obogatitvenih dejavnosti, ki jih izvajajo SD vrtca (vrtiljak dejavnosti). 
8) Nadgrajevati komunikacijske sposobnosti (verbalne in neverbalne) pri otrocih in odraslih. 
9) Razvijati zdrav način življenja v zdravem okolju, s poudarkom na psihofizičnem zdravju otrok in 

odraslih v vrtcu (poudarjen razvoj čustvene inteligence, razvijanje dobre čustvene in kulturne klime 
v zavodu). 

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

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

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

13) Zagotavljati dobre delovne pogoje za kakovostno delo zaposlenih na področju IKT (nadaljevalna 
naloga). 
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14) Posodobiti opremljenost igralnic, da bodo omogočale raznovrstno igro, dejavnosti in sproščeno 
druženje otrok (nadaljevalna naloga). 

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

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

 

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

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

 
Merila, ki se nanašajo na proces: 

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

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

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

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

OCENA URESNIČEVANJA LETNIH CILJEV 
 
Cilje letnega načrta za šolsko leto 2016/2017 in 2017/18 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 
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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 2017 smo se z analizo vprašalnikov samoevalvacije z naslovom »Sodelovanje in zadovoljstvo v 
vrtcu ter spodbujanje samostojnosti otrok, vrednot in etičnih standardov ter varnost 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; v letu 2017 smo se dotaknili področja sodelovanja in zadovoljstva v Vrtcu 
Galjevica s spodbujanjem samostojnosti otrok, vrednot in etičnih standardov ter varnost v vrtcu. Področje 
varnosti smo vključili skladno s programom Varen vrtec. Anketiranje staršev je v pisnih anketnih 
vprašalnikih marca 2017  zajelo več področij in sicer materialne pogoje dela, življenje v vrtcu, komunikacijo 
in pretočnost informacij, sodelovanje z drugimi zaposlenimi v vrtcu, spoštovanje vrednot in spodbujanje 
etičnih standardov v našem vrtcu, varnost v vrtcu, ter odprta vprašanja za komentarje in mnenja staršev o 
težavah v komunikaciji in sodelovanju z vrtcem in zaposlenimi v vrtcu ter predloge staršev po izboljšavah na 
področju zagotavljanja varnosti in sporočila staršev vodstvu vrtca. Strokovni delavci in tehnično-
administrativni delavci pa so v anketnih vprašalnikih v istem obdobju odgovarjali na vprašanja o njihovih 
socialnih stikih in sodelovanju z drugimi zaposlenimi v vrtcu, sodelovanju s starši in o njihovih socialnih 
interakcijah z otroki, zadovoljstvom z materialnimi pogoji dela, vodenjem zavoda, klimo in varnostjo v vrtcu. 
V samoevalvacijskem procesu so sodelovali člani razvojnega tima za kakovost. Poročilo Samoevalvacije 
2017: Sodelovanje in zadovoljstvo v vrtcu ter spodbujanje samostojnosti otrok, vrednot in etičnih 
standardov ter varnost v vrtcu (v nadaljevanju: Poročilo) je ravnateljica vrtca Barbara Novinec v mesecu 
maju in začetku junija 2017 predstavila strokovnim delavcem, članom Sveta staršev in članom Sveta zavoda. 
Vzorec prejetih vprašalnikov je bil procent nižji od predhodnega v letu 2016 (63,6 %), že leta 2016 pa smo 
spremenili čas anketiranja iz decembra v marec, ko imajo predvsem starši novincev oz. najmlajših otrok v 
vrtcu več izkušenj z delovanjem vrtca. 
Starši so z vrtcem celostno zelo zadovoljni, povečal se je delež zelo zadovoljnih staršev. Veseli nas, da so 
skupni rezultati zadovoljstva z vrtcem zrastli predvsem na področju komunikacije in spoštovanju etično 
moralnih vrednot. Na račun zadovoljnih se je za približno 2 % povečal delež zelo zadovoljnih staršev po 
posameznih področjih, kar pripisujemo tudi dobremu sodelovanju med starši in vrtcem. Beležimo do 2 % 
več nezadovoljnih staršev, kar se odraža pretežno v enoti Galjevica in na enoti Orlova (1 starš), kar se je 
odražalo tudi v več prijavah, ki so jih obravnavali pristojni organi in niso ugotovili oz. potrdili nobenih 
pomanjkljivosti v postopkih preiskave. 
 
V letnem poročilu povzemamo tudi zaključke analize Samoevalvacije 2017 s priporočili ter ukrepi 
izboljšav v prihodnje. Navajamo aktivnosti in ukrepe, ki so bili uvedeni na podlagi priporočil staršev v 
anketiranju in sicer: 
• V letu 2018 bomo izvesti spletno anketiranja staršev, kot je bila praksa v predhodnih letih. Oblika 

anketiranja je odvisna od okoliščin, ki so povezane s korektnim komuniciranjem staršev z vrtcem, s 
katerim bomo znotraj spletnega anketiranja lahko zagotovili kredibilno obdelavo podatkov. V letu 2016 
smo prejeli nekaj anonimnih pobud nezadovoljnih staršev, ki so kljub zelo odprti komunikaciji vrtca s 
starši, zaradi anonimnosti in lažnih navedb, v vrtčevski prostor vnesle nepotrebni nemir in odmik od 
primarnega dela v vrtcu. Zato je bil maja 2016 sprejet Hišni red Vrtca Galjevica, ki je stopil v veljavo s 1. 
6. 2016 in je zagotovil določene varovalke zagotavljanja varnosti otrok in zaposlenih v vrtcu. Hkrati si 
prizadevamo in želimo spoštljivega komuniciranja in odnosa do vrtca in zaposlenih ter odprtega 
komuniciranja staršev, glede vseh težav, ki se jim pojavljajo pri vključevanju otroka v življenje v vrtcu. V 
letu 2017 se je pod obširne pobude, pritožbe, obtožbe SD in vodstva ter zahteve po informacijah javnega 
značaja podpisala družina iz enote Galjevica, ki ima v vrtec vključena dva otroka. Ker se v večini ne 
strinjajo z zapisi sestankov in srečanj, obravnav pobud, sklepov ter prihaja do zlorab pri navedbah, smo 
se tudi v letu 2017 odločili za tiskano obliko anketiranja staršev, s katero lažje zagotavljamo kredibilno 
obravnavo odgovorov. V letu 2017 smo na nivoju vrtca vključili v anketo v sodelovanju z IVK Inštitutom 
tudi področje zagotavljanja varnosti v vrtcu ter dopolnili Kodeks etičnega ravnanja v Vrtcu Galjevica, ki je 
bil obravnavan na majskih roditeljskih sestankih ter majski/junijski seji Sveta staršev in Sveta zavoda. Na 
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2. seji sveta staršev smo obravnavali tudi pobudo starša po spremembi Hišnega reda in sicer v 
podaljševanju predvidenega časa zadrževanja staršev v vrtcu ob prevzemu in predaji otrok v vrtcu, ki ga 
je zavrnilo vseh ostalih 22 predstavnikov staršev v Svetu staršev. Vrtec je prostor za otroke in ne starše, 
zato sobivanja starša z otrokom tekom dneva v vrtcu ne bomo zagotavljali. Primarna naloga vrtca je 
zagotoviti varno okolje, v katerem se bo otrok počutil varnega, slišanega in spoštovanega. Hkrati v vrtcu 
zagotavljamo strokovno avtonomijo SD in spoštujemo avtonomijo staršev pri vzgoji otrok doma. 

• Glede zagotavljanja fizične in psihične varnosti je v vrtcu že sprejetih kar nekaj ukrepov in sicer: vsa 
vhodna vrata v objekte vseh hiš vrtca morajo biti zaklenjena med 9. in 15. uro, ko v vrtcu zaradi dela v 
oddelkih ne moremo nadzorovati hodnikov vrtca. Na obeh enotah in lokaciji Dolenjska c. starši lahko v 
tem času vstopijo z uporabo domofona v vseh oddelkih teh treh hiš, na lokaciji Pot k ribniku pa 
pozvonijo na zvonec.  Na enoti Galjevica smo vzpostavili tudi zaklepanje vrat iz I. trakta na igrišče, na 
enoti Orlova je bila maja 2017 zamenjana vsa ograja objekta z dostopnimi vrati (zatiči na starih vratih so 
bili zrahljani). Video nadzora nad objekti ne bomo vzpostavili, ker za to trenutno nimamo namenskih 
sredstev, hkrati pa ne beležimo vdorov v objekt oz. povzročene škode na objektu, ki bi ogrožala varnost 
otrok oz. ne bi bila povrnjena s strani odškodninskih zahtevkov na zavarovalnici. Dnevni jutranji obhodi 
obeh igrišč enot vrtca s strani hišnikov ter atrija na lokaciji Pot k ribniku s strani gospodinje je utečena 
praksa, prav tako vsi SD preverijo brezhibnost oddelčnih atrijev pred uporabo le-teh. Pooblaščenec 
vsako leto preverja ustreznost vseh igral na igriščih. SD morajo nadzirati igro otrok, kar pomeni, da je ob 
skupini otrok na zaprtem igrišču prisoten vsaj 1 SD iz oddelka, ob sprehodih v bližnji okolici vrtca pa 
skupino otrok spremljata po 2 SD. V mesecu maju so pooblaščene osebe IVK Inštituta v okviru programa 
Varen vrtec izvajale tudi varnostne preizkuse vstopa v objekte našega vrtca ter ocenili stopno varnosti v 
našem vrtcu z najvišjo oceno. Skladno s 3. odstavkom 15. člena Hišnega reda so vsi starši in zaposleni 
odgovorni in dolžni upoštevati ničelno toleranco do nasilja nad otroki ter v primeru zaznanega 
neustreznega ravnanja starša ali zaposlenega v odnosu do otroka v Vrtcu Galjevica to takoj osebno 
prijaviti vodstvu vrtca s pisno izjavo, ki navaja vse okoliščine (datum, lokacijo, vpletene osebe) in priče. 
Vodstvo vrtca je dolžno ravnati v skladu s Protokolom neustreznega ravnanja zaposlenega v odnosu do 
otroka znotraj kolektiva Vrtca Galjevica oz. o nasilju nad otrokom s strani staršev, po pogovoru s starši 
ter svetovalno službo vrtca obvestiti pristojni CSD oz. policijo. Neutemeljena navajanja o nepravilnostih v 
odnosu do otrok s strani staršev ali zaposlenih, ki  so zlonamerna do posameznika ali institucije pa so 
predmet kazenske odgovornosti. Oktobra 2017 je vrtec na podlagi vseh ukrepov prejel nagrado Varen 
vrtec 2017, kot prvi vrtec v Sloveniji, kar je velik zaveza za nadaljnje zagotavljanje varnosti otrok in 
zaposlenih tudi v bodoče. 

• Otroci skupaj s SD skrbijo za urejenost atrijev ter pospravijo za seboj igrače. Trudimo se tudi za urejenost 
dostopnih poti v vrtec ter vzdrževanje zelenic, vendar pa dnevno ne skrbimo za pobiranje vseh iztrebkov 
psov, ki so v lasti okoliških prebivalcev, če le-ti niso na dostopnih poteh v vrtec. Vrtec ozavešča otroke in 
starše o pomenu skrbi za naravo tudi znotraj programskih usmeritev, vendar na »odrasle« nimamo 
takšnega vpliva, kot bi si želeli nekateri starši, ki živijo v okolici vrtca. Obnovili smo table na ograji igrišča 
enote Galjevica in dveh drevesih v parku pred enoto Galjevica z znaki za pobiranje pasjih iztrebkov, 
umestili smo tudi znak, da je prepovedano privezovanje koles na ograjo ter vodenje psov na 
funkcionalno zemljišče vrtca, razen če to ni del v naprej dogovorjenega programa (skladno s Hišnim 
redom Vrtca Galjevica). Na podlagi pobude starša v anketi smo lastnika psa na enoti Galjevica, ki psa 
pred vhodom v vrtec ni privezoval, pozvali k doslednemu privezovanju psa za zagotavljanje varnosti 
vhoda v vrtec. 

• 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. V kolikor imamo priporočilo za prednostni sprejem otrok s strani CSD ali ZD lahko ravnatelj glede 
na število oddelkov (23-26) sprejme 2 otroka na vrtec čez normativ in o tem obvesti starše oddelka. 
Manjše število vključenih otrok v oddelke imamo samo na lokacijah, kjer imamo prostorske normative 
manjše (manjše igralnice). Manjše število otrok (do 3 otroke manj) imamo v oddelkih, kjer so skladno z 
odločbo o usmerjanju, vključeni v oddelek tudi otroci s posebnimi potrebami. 

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

• Organizacija prehrane in načrtovanje jedilnikov poteka v vrtcu usklajeno s Smernicami zdravega 
prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah in skupino za prehrano, v kateri so predstavniki 
staršev, SD, vodja kuhinje in vodja prehrane ter zdravstveno-higienskega režima. Jedilniki so zasnovani 
pestro, dnevno vključujemo sveže sadje, zelenjavo, mlečne izdelke, polnovredne žitne izdelke, večkrat 
tedensko vključujemo tudi ekološko pridelana živila. Jedilniki so objavljeni na oglasnih deskah ob vhodih 
v vrtec ter na spletni strani. V času bivanja v vrtcu zagotavljamo, da otroci niso lačni, skrbimo za zaužitje 
primerne količine hrane in vode oz. nesladkanega čaja. Kultura prehranjevanja je skrbno načrtovana, 
otroci vse obroke pojedo za mizo, časovni ritem prehrane je usklajen glede na čas prihoda in odhoda 
otrok v in iz vrtca ter čas, ki je potreben med posameznimi obroki.  Vrtčevska hrana je namenjena 
prehranjevanju otroka v času njegovega bivanja v vrtcu. Skladno s tem je bila pred tremi 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 in Svetu staršev ter Svetu vrtca). Nadaljevali bomo s 
protokolom,  da se preostala popoldanska malica, ki ostane v vrtcu nerazdeljena, lahko odnese iz vrtca 
med 16. in 17. uro na enotah oz. po 15.30 uri na lokacijah. Namen ukrepa je zmanjšati odpadlo hrano in 
omogočiti, da družine, ki potrebujejo dodatno hrano le-to lahko prevzamejo v vrtcu. Naš vrtec je bil 
prepoznan kot strateški partner pri končnem oblikovanju prenovljenih Smernic zdravega prehranjevanja 
v vzgojno-izobraževalnih zavodih Slovenije, ki jih pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje, v 
dogovoru z Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Ga. Maja Berlic 
(organizatorka prehrane iz ZHR) je na 2. seji Sveta staršev v februarju 2017 pojasnila, da kruh postrežejo 
otrokom, ker je kot osnovno živilo, ki vsebuje največ ogljikovih hidratov.  V vrtcu se trudimo, da otrokom 
ne ponujamo živila s transmaščobami, kot so rogljički in razno pekovsko pecivo, poskrbljeno pa je za 
uravnoteženost in dnevno ponudbo različnih vrst kruha: polnozrnati, črn, bel, koruzni, ajdov, idr. 
Skupina za prehrano, v kateri poleg kuhinjskih delavcev, organizatorke prehrane in SD sodelujejo tudi 
starši, se sestaja 2-3 x letno evalvira prehrano ter oblikuje smernice izboljšave le-te. V centralni kuhinji 
na Orlovi dnevno pripravljajo svežo hrano, ki ne vsebuje konzerviranih pred pripravljenih izdelkov, hkrati 
se ne uporablja zmrznjenih živil, v kuhinji sami pripravljajo mlečne jogurte, skute, namaze, idr. 

• Pretočnost informacij med strokovnim delavcem in staršem je pogosto odgovornost tudi samih staršev.  
Že v letu 2016 smo v vrtcu v oddelkih 1. starostnega obdobja (do 3. leta) uvedli evidenco vsakodnevnega 
beleženja otrokovega počutja v vrtcu (prehrana, nega, počitek), ki je obešena in na vpogled staršem v 
oddelku otroka. V 4 od 9 oddelkov so se starši na RS odločili, da tovrstnega spremljanja ne potrebujejo. 
V zbirnih sobah (po 15.30 oz. 16. uri) so dežurni strokovni delavci seznanjeni samo o posebnostih otroka 
in njegovega počutja tekom dneva, ker se združujejo v oddelku otroci iz več skupin. V vrtu si tako SD, kot 
tudi vodstvo želimo, da bi bilo sodelovanje s starši in pretočnost informacij  dobra, zato tudi 
izboljšujemo poti komuniciranja, starše pa naprošamo za odzivnost. Govorilne oz. pogovorne ure so 
organizirane mesečno, možne pa so tudi bolj pogosto, če starši za to zaprosijo SD v oddelku in se 
dogovorijo za termin, vendar ne v času neposrednega dela v oddelku. 

• Vsebina dela v oddelkih je načrtovana z mesečnim načrtom dela ter vsebinskim tedenskim načrtom, ki je 
staršem na vpogled na oglasni deski oddelka. O vseh posebnih dogodkih, na katere morajo biti starši še 
posebej pozorni (npr. odhod v gledališče, kros, obisk galerije, idr.) so starši vedno poleg obvestil na 
oglasni deski, obveščeni še preko e-pošte. Program dela je predstavljen vsem staršem na 1. roditeljskem 
sestanku. 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 
oddelkih 2. starosti vodijo Mapo utrinka oddelka, SD delavci v oddelkih 1. starosti pa poleg te še Mapo 
otroka, mesečno se objavijo na spletni strani tudi do 3 utrinki bolj pomembnih dogodkov v oddelku 
otroka.  

• Področje zdravstveno-higienskega režima v vrtcu je še posebej skrbno načrtovano in spremljano in sicer 
je odločitev Sveta staršev in Sveta zavoda, da se obvešča o pojavu nalezljivih bolezni in bolezenskih 
pojavih samo starše iz oddelka (oglasna deska na dan obvestila starša o pojavi nalezljive bolezni v vrtec – 
na obvestilu je označen datum seznanitve vrtca in z e-pošto), kjer je do obolelosti otrok prišlo. Protokol 
ob pojavu nalezljive bolezni je takšen, da ob ugotovitvi bolezenskih znakov pri otroku takoj pokličemo 
starše, ki otroka v najkrajšem možnem času odpeljejo iz vrtca. Do prihoda staršev otroka umaknemo v 
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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. V 
primeru pojava bruhanja in driske pri več otrocih, otroke tistega dne ne združimo z otroki iz ostalih 
skupin. 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. V začetku leta je bila izdana zgibanka za starše z navodili o 
preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni; le-ta je skupaj s priporočili kdaj se lahko pripelje otroka 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 vrtcu pa morajo to sporočiti vodji PZHR ga. Maji Berlic:  prehrana.zhr@vrtec-
galjevica.si. 

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

• Tudi v šol. l. 2017/18 je bil oz. bo za vse najstarejše otroke v vrtcu (oddelki 5-6 letnikov) organiziran 
program tečaja drsanja in plavanja, vendar skladno z dogovorom z izvajalci ob zaključku ne bo več 
nastopov za starše, ker s tem zmanjšamo pozornost otrok na pridobivanju veščin v programu, ki je že 
tako omejen na samo 6 drsalnih dni oz. 5 plavalnih srečanj. 

• Učenje oz. priprava na šolo - že v predšolskem obdobju je znotraj spodbujanja jezikovnih spretnosti zelo 
pomembno, da otroke navajamo in jih seznanjamo z zgodnjim opismenjevanjem, zato v oddelkih 
najstarejših otrok otrokom ponujamo različne didaktične in grafomotorične vaje z igrami, ki vsebujejo 
reševanje labirintov,  prostorsko orientacijo in reševanje drugih nalog. Otroci ob tem urijo koordinacijo 
oko-roka, prostorsko orientacijo in orientacijo na listu, razvijajo vidno in slušno pozornost. Urijo se v 
manipulaciji z zvezkom, listom in pisalom, urijo se v razumevanju navodil in tako pridobivajo spretnosti 
na področju zgodnjega opismenjevanja. Ob tem otroci razvijajo samozavest,  odgovornost,  pozitivno 
samopodobo in delovne navade. Usmerjene dejavnosti so pri otrocih v predšolskem obdobju krajše od 
30 minut in so se izkazale za pomemben element pri hitrejši prilagoditvi otrok na dinamiko dela v 1. 
razredu devetletne OŠ, ki skladno s spremenjenim kurikulom ni več t.i. »mala šola« v OŠ. 

• Skladno s predlogom staršev, da bi otrokom omogočali vsakodnevno bivanje na prostem, ne glede na 
vremenske pogoje, to upoštevamo v šol. l. 2016/17 in tekočem šolskem letu. Zelo pomembno je, da so 
otroci ob prihodu v vrtec ustrezno oblečeni in imajo s seboj dovolj oblačil, glede na zunanje vremenske 
razmere. Otroci so ob izhodu iz vrtca vedno primerno oblečeni, otroci jasličnih oddelkov lahko zaradi 
ritma dnevne rutine (prehrana in počitek) preživijo dejavnosti na prostem samo v dopoldanskem času 
po zajtrku, ko sta v oddelku sočasno prisotni obe SD. Prednostne naloge so v letu 2017/18 poleg 
glasbeno- jezikovnega področja in spodbujanja samostojnosti in otrokove pozitivne samopodobe tudi 
vsakodnevne dejavnosti iger na prostem. V spomladanskem in poletnem času je mogoče bivanje otrok 
na prostem v obeh enotah tudi v popoldanskem času ob združevanju skupin, saj vsi SD že poznajo otroke 
v posamezni hiši, kar je v jesenskem času težje (to ni mogoče na lokaciji Dolenjska c., ker tam nimajo 
igrišča oz. atrija). V zadnjih štirih letih smo na igrišču enote Orlova postavili večnamensko igralo Hutko 
hiško ter košarasto gugalnico, prenovljeni so vsi jaslični atriji. Na enoti Galjevica smo dopolnili igrišče s 5 
igrali in sicer: Hutko hiša, plezalna stena, piramida in trim steza na skupnem igrišču ter peskovnik v 
atrijskem prostoru II. trakta, dozidani so atriji vsem oddelkom, poleti 2017 smo asfaltirali krožno 
kolesarsko pot in prenovili gugalni del igrišča. Na Dolenjski c. smo v dogovoru z upravnikom postavili 
poleg tobogana na koncu naselja pred letom še peskovnik, ki bo zaradi zagotavljanja varnosti uporabe 
zaprt oz. zaklenjen. Na lokaciji Pot k ribniku je jeseni 2016 potekala prenova atrija, vendar ga ni moč 
povečati.  

•   Do kadrovskih sprememb v oddelkih prihaja zaradi zdravstvenih omejitev strokovnih delavcev ter     
     bolniških oz. porodniških odsotnosti le-teh ter potreb po prerazporejanju delavcev na nivoju vseh 23-26     
     oddelkov. O okvirni kadrovski zasedbi oddelkov za prihajajoče šolsko leto so vsi starši seznanjeni na  
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     roditeljskih sestankih v maju. 
 
Iz letnih poročil vzgojnega dela v oddelkih povzemamo oceno, da so se strokovne delavke poglobljeno 
posvečale področju spodbujanja etike in vrednot, bralni kulturi ter samostojnosti otrok. Pristopi dela so 
različni: skozi obogatitvene programe kot Pravljični nahrbtnik, Eko delavnice in predstava, Z lutko v svet 
besed in druge, redni obiski knjižnice Prežihovega Voranca na Rudniku, izdelava slikanice, izdelava lastnih 
knjig, ki so na naši spletni strani dostopne tudi v e-obliki ter prevedene v angleški jezik (Tradicionalne obrti 
in poklici na Slovenskem, Kako vidim Slovenijo, Navade srečnih otrok, Škratek se potepa po Ljubljani), 
delavnice s starši in starimi starši, idr. V izvedbi so področje bralne kulture ter etike in vrednot pogosto 
povezovane z drugimi področji kurikuluma. Hkrati smo z vključitvijo vrtca v več mednarodnih projektov 
Erasmus+ KA/2  povezali vrtec več vrtci in šolami Evrope, v projekte je neposredno vključenih več kot 2/3 
otrok našega vrtca (starost otrok 3-6) ter večina strokovnih delavcev, otroci pa imajo v programu tudi 
integrirano učenje angleškega jezika. V avgustu 2016 smo pridobili nov triletni mednarodni projekt 
Erasmus+ KA/2 pod naslovom Smart child plus, v katerega je vključenih 291 otrok II. starostnega obdobja, 
maja 2017 smo pridobili 2 nova evropska projekta (Vrtec Galjevica v Evropi in Give me five), s septembrom 
2017 namreč izvajamo integrirane urice angleškega jezika poleg vseh 4-6 letnih oddelkov tudi v oddelkih 3-
4 letnikov. Pričeli smo z izvajanjem vzgojno izobraževalnih vsebin znotraj t.i. Vrtiljaka dejavnosti, kjer 
dvakrat mesečno strokovne delavke oddelkov vodijo obogatitvene dejavnosti za vse otroke sosednjih 
oddelkov. Vsi oddelki 3-6 letnih otrok pa imajo organizirane tudi tedenske vodene športno–gibalne urice s 
strani športnega pedagoga v vrtcu. Vse te dejavnosti so za starše brezplačne. 
 
V letu 2017 je poslovni čas ostal enak glede na vpeljane spremembe s 1.9.2013. S tem je zakonsko 
zagotovljen 11 urni poslovni čas v vseh 4 hišah vrtca. Urnik strokovnih delavk smo prilagodili frekvenci 
prihoda in odhoda otrok. Ugotavljamo, da večina otrok prihaja v vrtec med 7.30-8.30 uro in odhaja od 
15.30 dalje. Zato je urnik večine vzgojiteljic zamaknjen s 7.00 ure na 7.30, tako da je čim bolj učinkovito 
izkoriščen njihov delovnik. Glede na pogostost prihoda in odhoda otrok iz vrtca smo prilagodili tudi ritem 
prehranjevanja, in sicer se je zajtrk premaknil iz 8. ure na 8.30 uro, dopoldanska malica je v vmesnem času 
do kosila, termin kosila prilagajamo starosti otrok, popoldanska malica pa je med 15.00 in 15.30 uro. 
Pogoste so težave z zagotavljanjem hkratne prisotnosti dveh strokovnih delavk, zaradi bolniških odsotnosti 
strokovnih delavk, kar ugotavljamo vsi vrtci v Ljubljani in Sloveniji.  
 
Uporaba IKT v vrtcu se je v zadnjih treh letih močno izboljšala. Nadgradili smo delovanje e-zbornice znotraj 
katere so zbrani vsi pedagoški dokumenti ter knjižnična gradiva v vrtcu. Z najemom novih prenosnih 
računalnikov smo omogočili, da imajo prav vsi SD vrtca sedaj svoje prenosnike, prav tako pa tudi obe 
vzgojiteljici za dodatno strokovno pomoč, kar je nadgradilo opremljenost igralnic  ter obogatilo delo v njih. 
Izvedli smo več oblik internih IKT izobraževanj tudi za področje uporabe pametne table, vsa interna 
komunikacija s poročili in pripravami poteka elektronsko, s prenovo spletne strani smo omogočili tudi 
elektronsko spremljanje utrinkov delovanja oddelkov staršem ter e-obveščanje o vseh tekočih informacijah 
posamezne skupine, vse 4 hiše pa so od leta 2012 opremljene tudi z informacijskimi portali ter projektorji. 
Nekaj težav smo imeli z vdorom v spletni portal našega vrtca, zato je bila zaradi popolnoma nove 
vzpostavitve spletne strani na novem ozadju motena uporaba  spletne strani vrtca v oktobru in novembru 
2017. Starši imajo zagotovljeno tudi spletno podporo WEBvrtec, ki jim zagotavlja mesečni pregled 
obračunanih oskrbnine s plačili in odprtimi terjatvami ter veljavnostjo odločbe o znižanem plačilu vrtca.  
 
Razvijamo kulturo odnosov na vseh treh ravneh: prizadevamo si storilnostno kulturo, ki je prevladovala v 
preteklosti, nadomestiti s kulturo dobre skupnosti, to je z negovanjem dobrih medsebojnih odnosov, z 
upoštevanjem individualnih osebnostnih razlik in drugačnosti. Učimo se strpnega reševanja problemov in 
konfliktnih situacij tako v odnosu do otrok, staršev kot v odnosu zaposlenih med seboj. 
Povezujemo se z lokalnimi okoljem in OŠ Oskarja Kovačiča. Z OŠ Oskarja Kovačiča smo se tudi v letu 2017 
povezali  pri skupnih dogodkih: Športne igre Galjevica, Decembrsko praznovanje ter pri strokovno športnem 
sodelovanju, kjer otroci uporabljajo malo telovadnico.  
 
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 in Fundacije Vila Galja. Ta sta finančno uspešna 
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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: spomladanski Eko dan, poletne Športne igre Galjevica, jesenska Varna pot v vrtec in 
zimski Praznični december ter Unescov medgeneracijski dogodek z dobrodelno košarkarsko tekmo zvezd in 
amaterjev staršev, ki jo tradicionalno v februarju organizira očka v našem vrtcu, g. Andrej Sladič. Izkupiček 
vseh dejavnosti se v letu 2017 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. 
Glavna usmeritev Sklada vrtca Galjevica je omilitev socialnih razlik med otroci in materialna obogatitev 
vrtca. Ponosni smo, da je Sklad v letih delovanja od leta 2007 omogočil bivanje v naravi in letovanje več kot 
300 otrokom, ki sicer zaradi slabih socialnih razmer v družini takšnega druženja s svojimi sovrstniki ne bi bili 
deležni. Otrokom s posebnimi potrebami sklad pomaga s financiranjem spremljevalcev za čas bivanja v 
naravi. Tako smo s Skladom vrtca Galjevica v letu 2017 zbrali 8.983,87 EUR, zbrana sredstva so bila skladno 
z usmeritvami UO Sklada vrtca namenjena pokrivanju stroškov tečaja plavanja za vse 5-6 letne otroke, kritju 
prevozov na plavanja ob subvencijah, nakupu poganjalcev ter individualni obdaritvi vseh otrok ob 
novoletnem obdarovanju ter nakupu 3 fotoaparatov za nove oddelke enote Jurček. V decembru 2013 je bila 
na pobudo ravnateljice vrtca Galjevica ustanovljena tudi Fundacija Vila Galja, ustanova za pomoč otrokom 
(ustanovitelj je starš našega vrtca, g. Andrej Iskra), ki dopolnjuje delovanje Sklada Vrtca Galjevica. Fundacija 
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 Vila Galja je v letu 2017 zbrala 8.768,20 EUR ter poskrbela za sofinanciranje programov 
nadstandarda za 21 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 dobrodelne košarkarske tekme amaterskih košarkarjev ter športnih legend v dvorani Krim, v soboto, 
18.2.2017, z licitacijo športnih dresov in prostovoljnih prispevkov. 
 
Z odgovorno in racionalno nabavo in rabo materialnih sredstev smo prispevali k večji ekonomičnosti 
poslovanja. Cilj se nanaša na vse zaposlene. Uresničevanje cilja se je pričelo s skrbno načrtovano nabavo 
materialnih in vzgojnih sredstev, za katero so zadolžene organizacijske vodje ter racionalno in sprotno 
naročanje živil, glede na prisotnost otrok v vrtcu, za kar je zadolžena organizatorka prehrane in ZHR. 
 
S kontinuiranim uresničevanjem nekaterih ciljev v neposrednem vzgojnem delu v vseh štirih hišah vrtca 
nam je uspelo doseči, da so le ti prerasli v način dela in življenja v vsakodnevni praksi: 

- osvojili smo enotno vsebinsko načrtovanje VI dela (dnevno, tedensko, mesečno) z analizo in 
evalvacijo, ki je usklajeno z akcijskim načrtom izboljšav v oddelku in prednostnimi cilji na ravni 
otrok, 

- sistematično beleženje in opazovanje otrokovega razvoja v vseh 26 oddelkih ter beleženje počutja 
otrok (prehrana, nega, počitek) v oddelkih I. starostnega obdobja,  

- projektne metode dela, 
- strokovno načrtovane formalne in neformalne oblike sodelovanja s starši, 
- svetovalno delo v podporo družinam pri razvojnih posebnostih otrok. 

 
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. 
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OCENA PROGRAMOV 
 

1. STRUKTURNI POKAZATELJI KAKOVOSTI 
 
1.1. Velikost skupine in število otrok na odraslega 
1.11.2017 se je zaradi odprtja nove enote Jurček število oddelkov povečalo na 26. Zasedene so vse 
igralnice. V šolskem letu 2016/2017 je bilo vpisanih 409 otrok, v šolskem letu 2017/2018 oz. decembra 
2017 pa 451 otrok (9 otrok zaradi starosti vstopi v vrtec šele januarja, februarja 2018). 
 
Podatki o površini na otroka - 31.12.2017 

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 

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

 POLŽI 40,75 2,91 14 I.   2-3 

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

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

 JEŽI 42,7 1,78 24 II.  4-5 

 KUŽKI 42,7 1,94 22 II.  4-5 

 MEDVEDI 42,7 1,94 22 II.  5-6 

 ZMAJI 42,7 1,86 23 II.  5-6 

Skupaj  428,78  185  

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

 ČEBELICE 39,06 2,79 14 I.   2-3 

 MRAVLJICE 38,55 2,03 19 I.   2-4 

 MIŠKE 38,55 2,03 19 II.  2-4 

 KRTKI 40,31 1,75 23 II.  4-5 

 ZAJČKI 39,98 1,82 22 II.  4-5 

 MURENČKI 43,48 1,89 23 II.  5-6 

 KRESNIČKE 43,62 1,90 23 II.  5-6 

Skupaj  325,67  157  

Jurček RUMENA 50,00 3,85 13 I.   1-2 

 ORANŽNA 50,00 3,85 13 I.   1-2 

 MODRA 50,00 7,14 7 I.   1-2 

Skupaj    33  

Dolenjka SONČKI 27,56 2,30 12 K   2-4 

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

Skupaj  59,69  28  

Ribnik RAČKE 50,82 2,54 20 II.  4-6 

 RIBICE 57,15 3,01 19 II.  3-4 

 ŽABICE 20,87 2,32 9 I.   2-3 

Skupaj  107,97  48  

 26 igralnic   451  

 
Za zagotavljanje kakovostnega vzajemnega sodelovanja med vzgojitelji in otroki je bistveno primerno 
število otrok na vzgojitelja. Po navodilih Mestne občine Ljubljana še vedno uporabljamo fleksibilni normativ 
(14 otrok v I. starostni skupini in 24 v II. starostni skupini). 
Razmerje število otrok na odraslega v enoti Galjevica je 7,71:1. Razmerje število otrok na odraslega je v 
enoti Orlova 8,72:1, na enoti Jurček 5,5:1, na lokaciji Dolenjka 7,00:1 in lokaciji Pot k ribniku 8,00:1.  
 
 



 

Letno poročilo Vrtca Galjevica za leto 2017 

 

19 

Obseg dejavnosti    

 1.1.2017                   31.12.2017 

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

I. star. obdobje 8 106 25,92 10 126 27,94 
       

II. star. obdobje 14 291 71,15 11 237 52,55 
       

Kombiniran oddelek 1 12 2,93 5 88 19,51 

SKUPAJ 23 409 100 26 451 100 

 
V šestnajstih oddelkih smo dosegali polni fleksibilni normativ.  Z odprtjem nove enote smo uspešno pokrili 
večino potreb v okolju. Konec leta 2017 sta bila na skupnem čakalnem seznamu MOL le še 2 otroka, ki  
čakata na prosto mesto v našem vrtcu. 
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.  Problem smo laže obvladovali v enoti Galjevica, kjer je bila ena strokovna delavka 
zaradi invalidnosti zaposlena krajši delovni čas do 31.8.2017 in je delala kot dodatna strokovna delavka v 
oddelkih.  
 
1.2. 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 2017 smo od MOL za namen investicijskega 
vzdrževanja in investicij prejeli skupaj 970.482,61 EUR: 

 14.212,70 EUR intervencijskih sredstev,  

 941.269,91 EUR investicijskih sredstev,    

 15.000,00 EUR namenskih sredstev za didaktični material in drobni inventar za novo enoto Jurček. 
Iz lastnih sredstev  smo za investicijska vlaganja oz. opremo porabili 4.062,50 EUR: 

 3.699,50 EUR iz presežka preteklih let, 

 363,00 EUR za nakup 3 fotoaparatov - sklad vrtca. 
Največja investicija v letu 2017 je bila preureditev dislocirane enote OŠ Oskarja Kovačiča v tri oddelčni vrtec 
z večnamenskim prostorom in pripadajočimi prostori na enoti Jurček, kjer smo ob Galjevcu v ta namen 
preuredili dovozno pot do enote Galjevica še z 9 parkirnimi mesti za to enoto.  
Na enoti Galjevica smo prenovili del zaklonišča zaradi zamakanja in preoblikovali dela zaklonišča v arhiv 
vrtca, prenovljena je bila tudi razpeljava sanitarne tople vode za kuhinjo. Na enoti Orlova smo obnovili del 
kanalizacije in kupili novo parno konvekcijsko pečico v centralni kuhinji. 
 
Postopno izboljšujemo opremljenost z IKT. V letu 2017 smo kupili nov računalnik z monitorjem in 
projektorjem ter najeli dodatnih 6 prenosnih računalnikov s projektorjem in tiskalnikom, ki jih bomo tudi 
odkupili ter tako zagotovili računalniško opremljenost vseh strokovnih delavcev v vseh 26 oddelkih ter obeh 
vzgojiteljic za dodatno strokovno pomoč, kar bo 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. 
 
Zunanji prostor 
Za tekoče vzdrževanje igrišč smo namenili 2.632,76 EUR lastnih sredstev in sicer za popravilo zunanjih 
svetilk, nabavo materiala za obnovo peskovnika ter nakupa lesa za obnovo lesenega dela klopi na igriščih, 
sredstva smo porabili tudi za nakup mivke in zatravitev. Na enoti Galjevica smo iz investicijskih sredstev 
MOL prenovili vse podlage gugalnih igral na zunanjem igrišču, vzpostavili asfaltirano krožno kolesarsko pot z 
obnovo peskovnikov, na enoti Orlova je bila prenovljena severna stran fasade, zunanja razsvetljava in 
zamenjana celotna zunanja ograja, na lokaciji Pot k ribniku je prenovljena ograja z nadstreški na obeh 
vhodih v objekt. 



 

Letno poročilo Vrtca Galjevica za leto 2017 

 

20 

1. 3. Izobrazba in praktične izkušnje strokovnih delavk/cev – na dan 31.12.2017 
 

Delovno mesto Stopnja izobrazbe Število delavcev 
 

Vzgojiteljica VII. 12 

V. 14 

Pomočnik/ca vzgojiteljice VII. 10 

VI. 1 

V. 17 

Vzgojiteljica za DSP VII. 2 

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

Skupaj  60 

 
Med vzgojiteljicami prevladuje srednja izobrazba zaradi starejše populacije, ki so na podlagi tedaj 
veljavnega Zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (Uradni list SRS, številka 5/80) izpolnjevale pogoje za 
delovno mesto vzgojitelja. Hkrati je bil leta 1996 izdan nov zakon, Zakon o vrtcih (Uradni list RS, številka 
12/96), ki je v svojem 56. členu določal, da vzgojitelji v vrtcih, ki so izpolnjevali pogoje za opravljanje dela v 
vrtcih do uveljavitve tega zakona, lahko opravljajo dela vzgojiteljev po tem zakonu. 
 
1. 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 z zaposlovanjem 
študentk oziroma novimi kadri. 
 

2. PROCESNI POKAZATELJI KAKOVOSTI 
 
2.1. 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. 
 
2.2. Programi in projekti 
 

 PROGRAMI 

Vrsta programa Udeleženci Izvajanje, spremljanje in strokovna podpora 

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

Otroci s 
posebnimi 
potrebami 

21 otrok na dan 1.1.2017 
19 otrok na dan 31.12.2017 
        * 16 otrok je bilo z odločbo  
         *   3 otroci so bili v postopku  
              usmerjanja 

- 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 

- strokovne delavke v oddelku, 
- organizatorka prehrane in ZHR, 
- vodje kuhinje, starši 
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Lokacija Dolenjska c.: 4 
Lokacija Pot k ribniku: 9 

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

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

 s posebnostmi v razvoju, torej otroci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno 
izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela in dodatno strokovno pomoč. Vzgojno-izobraževalno 
delo z njimi poteka po individualiziranih vzgojno-izobraževalnih programih, ki ga v oddelkih 
izvajajo vzgojiteljice in z dodatno strokovno pomočjo, ki jo na podlagi individualnega načrta za 
vsakega posameznega otroka s posebnimi potrebami opravlja vzgojiteljica za izvajanje dodatne 
strokovne pomoči (vso leto 2017 smo imeli sistemizirani dve delovni mesti vzgojiteljice za DSP. 
Njuni strokovni izobrazbi sta profesor logopedije - surdopedagog in univ. dipl. psihologinja). 
Dodatna strokovna pomoč poteka individualno ali v manjši skupini v oddelku ali izven njega. 
Srečanja strokovnih skupin za otroke s posebnimi potrebami koordinira svetovalna delavka. 
Vsako šolsko leto se za posameznega otroka, ki ima odločbo o usmeritvi oz. je v postopku 
usmerjanja, organizira tri srečanja s starši, na katerih se predstavlja oz. evalvira izvajanje 
individualiziranega programa in individualnega načrta dodatne pomoči.   

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

 
Konec leta 2017 je bilo integriranih v redne oddelke vrtca 19 -21 otrok z odločbo ali otrok, ki so v postopku 
usmerjanja oz. v postopku pridobivanja odločbe. 
Z novim šolskim letom 2017/18 smo zaposlili štiri spremljevalke za polovični delovni čas, in sicer so 
dodeljene otrokom, ki imajo primanjkljaje v socialnem prilagajanju in razvoju socialnih veščin ter 
komunikacije (vzpostavljanje in vzdrževanje komunikacije). Eden izmed otrok pa potrebuje spodbude tudi 
na področju senzorne integracije. Preko javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
imenovanega  »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih« smo pridobili dve asistentki za delo z otroki s posebnimi potrebami za otroka, ki v odločbi o 
usmeritvi nimata zapisanega začasnega spremljevalca. Asistentki za delo z otroki s posebnimi potrebami sta 
zaposleni do 30. 5. 2018, in sicer za 30 ur tedensko. 
Velika kadrovska prednost, ki nam jo omogoča Mestna občina Ljubljana, je zaposlitev vzgojiteljic za 
izvajanje dodatne strokovne pomoči, ki obravnavata otroke s posebnimi potrebami in nudita strokovno 
podporo strokovnim delavkam v oddelkih, kjer poteka integracija teh otrok. V nekaterih oddelkih opažamo 
večje število otrok, pri katerih se kažejo posebnosti v vedenju oz. socialnem prilagajanju in je pri delu z njimi 
zaželeno uporabljati drugačne pristope in strategije dela. S tem namenom smo z mislijo o razbremenitvi in 
opolnomočenju strokovnih delavcev v oddelkih ter v dogovoru z njimi, v oddelke vpeljali kot dodatno 
pomoč pri delu še prostovoljce, ki smo jih pridobili s pomočjo sodelovanja s Slovensko filantropijo. 
Prostovoljci prihajajo v vrtec nekajkrat tedensko in v sodelovanju ter pod mentorstvom strokovnega 
delavca izvajajo podporne dejavnosti za delo v oddelku. Prizadevamo si za stalno strokovno izpopolnjevanje 
strokovnih delavcev na področju opazovanja in prepoznavanja otrok s posebnostmi/odstopanji v razvoju. 
Obenem si prizadevamo tudi za preventivno delovanje v smislu zgodnje obravnave otrok in optimalnega 
celostnega razvoja vsakega otroka vključenega v naš vrtec.  Pri uresničevanju slednjega cilja je ključno 
intenzivno in učinkovito sodelovanje med strokovnimi delavci v oddelkih in svetovalno službo vrtca.  
 
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. 
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Področne analize so bile predstavljene v Poročilu o delu za šolsko leto 2016/2017. 
 

OBOGATITVNE DEJAVNOSTI 

 
Pregled realizacije obogatitvenih dejavnosti v šolskem letu 2016/17 

Enota 
/lokacija 

Dejavnost Izvajalec Pogostost 
izvajanja 

Starost 
otrok 

Število 
otrok 

 
Enota 
Galjevica 

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

jan. – feb. 4-6 93 

Kros MOL odd. za šport 
/interno 

1 x letno 1-6 187 

Pohod po PST 
 

 

MOL-odd. za šport 

 

1 x letno 

 

3-6 

 

131 

Glasbena  šola 
Rakovnik 

Glasbena šola Rakovnik 1x letno 3-6 131 

Teden otroka ZPM (vsi oddelki) oktober 1-6 186 

Pravljične minute/urice 
s knjižničarko Katjo 
knjižničarko Katjo 

Knjižnica Prežihov Voranc 

 

1x letno 1-3/ 
3-6 

56/ 
131 

Mini baletni abonma Konservatorij za glasbo in 
balet Ljubljana 

2 x letno 
 

2-4 
 

83 
 

Prvi glasbeno- 
gledališki abonma 

Cankarjev dom  2 x letno 4-6 93 

Gibalne urice SD NOVINAR  1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 131 

Integracija angleškega 
jezika 

Živa Krapež Jeraj  1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 131 

Jezikovne igrarije – 
improliga za najmlajše 

Nika Kovač 1 x tedensko 
oktober - maj 

5-6 48 

 Otroški pevski zbor Mateja Viršek 1 x tedensko 
oktober - maj 

4-6 do 20 

 
Enota 
Orlova 

Pravljične minute/urice 
s knjižničarko Katjo 

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

42/ 
104 

Kros MOL oddelek za šport 1 x letno 4-6 66 

Glasbena šola 
Rakovnik 

Glasbena šola Rakovnik 1 x letno 3-6 104 

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

1 x letno 3-6 104 

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

jan. – feb. 4-6 66 

Teden otroka ZPM (vsi oddelki) oktober 1-6 146 

Mini baletni abonma Konservatorij za glasbo in 
balet Ljubljana 

2 x letno 
 

2-4 
 

66 
 

Prvi glasbeno – 
gledališki abonma 

Cankarjev dom  2 x letno 4-6 66 

Gibalne urice SD NOVINAR  1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 104 

Integracija angleškega 
jezika 

Živa Krapež Jeraj   1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 104 
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 Otroški pevski zbor Pia Kuk 1 x tedensko 
januar - maj 

4-6 do 20 

 
Lokacija 
Pot k 
ribniku 

Teden otroka ZPM (vsi oddelki) oktober 2-6 49 

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

jan. – feb 4-6 21 

Kros MOL-oddelek za šport 
(1 oddelek) 

1 x letno 4-6 21 

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

1 x letno 3-6 40 

Pravljične minute/ 
urice s knjižničarko 
Katjo 

Knjižnica Prežihov Voranc 
((2 oddelka) 

1 x letno 2-4 
4-6 

28 
21 

Glasbeno dopoldne Glasbena šola Rakovnik 1 x letno 2-6 49 

Mini baletni abonma Konservatorij za glasbo in 
balet Ljubljana 

1x letno 2-4 28 

Prvi glasbeno-gledališki 
abonma 

Cankarjev dom 1x letno 4-6 21 

Gibalne urice SD NOVINAR  1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 40 

Integracija angleškega 
jezika 

Živa Krapež Jeraj   1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 40 

 
Lokacija 
Dolenjska 
c. 

Cici vesela šola Mojca Kastelic, Simona 
Milost Dežman 

celo leto 4-6 16 

Zdrav zobek vsi strokovni delavci celo leto 2-6 28 

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

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

Miniolimpijada Športna zveza Slovenije 1 x letno 4-6 16 

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

Glasbena šola 
Rakovnik 

Glasbena šola Rakovnik 1x letno 2-6 28 

Prvi glasbeno – 
gledališki abonma 

Cankarjev dom 1x letno 4-6 16 

Mini baletni abonma Konservatorij za glasbo in 
balet Ljubljana 

1x letno 2-4 12 

Gibalne urice SD NOVINAR  1 x tedensko  
oktober – maj 
januar - maj 

 
4-6 
2-4 

 
16 
12 

Integracija angleškega 
jezika 

Živa Krapež Jeraj   1 x tedensko  
oktober - maj 

4-6 16 

Teden otroka ZPM oktober 2-6 28 

Pravljične minute/ 
urice s knjižničarko 
Katjo 

Knjižnica Prežihov Voranc 
(1 oddelek) 

1 x letno 2-4 12/ 
16 

 
Obogatitvene dejavnosti v okviru Vrtiljaka dejavnosti v šolskem letu 2016/17 

Enota/ 
lokacija 

Dejavnost Izvajalec 
dejavnosti 

ODDELEK: 
starost 

vključenih otrok 

Dan in št. 
izvedb 

Enota 
Galjevica 

RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE: otroci preko dejavnosti, ki 

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

Jana  
Tomc 

PIKAPOLONICE 
1-2 (oba oddelka) 

1. 
ponedeljek 

4x 
 



 

Letno poročilo Vrtca Galjevica za leto 2017 

 

24 

BIBA POJE: otrok ob glasbi ( petju, pripevanju, 

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

Nina 
Lukančič 

PIKAPOLONICE 
1-2 (oba oddelka) 

3. 
ponedeljek 

5x 

MATEMATIKA ZA NAJMLAJŠE: preko igre in 

vsakdanjih dejavnosti otrok spoznava matematiko kot 
zabavno dejavnost, se srečuje z matematičnimi vprašanji 
in izzivi. Matematične izkušnje in znanja uporablja pri 
reševanju problemov, ki se pojavljajo ob njegovih 
dejavnostih, ob tem pa se zabava ter se veseli uspeha in 
dosežkov. 

Jana Šefic 
Globokar 

MUCKI 
1-2 (oba oddelka) 

1. 
ponedeljek 

5x 

LUTKOVNI SVET: otroci so prisluhnili zgodbam in 
pravljicam ob uporabi lutk. Lutkajeo glavno sredstvo 
komunikacije: otrok - strokovni delavec. Poslušali so 
zgodbice, se sami preizkusili v animaciji lutk, jih 
izdelovali, prepevali z njimi pesmi, poslušali jezik in se 
seznanili z novimi jezikovnimi in umetniškimi prvinami. 

Janja 
Kunstelj 

MUCKI 
1-2 (oba oddelka) 

3. 
ponedeljek 

5x 

ČUTILA IN ČUTNE POTI: otroke spodbuditi k občutenju, 
prepoznavanju, zaznavanju, spoznavanju različnih 
materialov in snovi preko vseh svojih čutil (vid, tip, voh, 
okus, sluh). Otroci se soočijo z različnimi situacijami 
sprejemanja in doživljanja okolja, spoznavanja novih 
materialov, izražanja svojih občutij, eksperimentiranja, 
povezovanja, predvidevanja, sklepanja, razmišljanja in 
spoznavanja novih pojmov. Ob različnih informacijah 
razvijajo in uporabljajo vsa čutila ter razvijajo pozornost, 
dosegajo trajnostno znanje in lažje povezujejo pojme. 

Silva  
Skubic 

METULJI 
2-4 (POLŽI, PETELINI, 

SRNE,METULJI) 

1. 
ponedeljek 

6x 

SPOZNAJMO MALE INSTRUMENTE: Preko zanimivih iger 
in dejavnosti otrok spoznava lastna glasbila – to so deli 
našega telesa, s  katerimi proizvajamo zvok. Običajno so 
to roke, noge in govorila. Ob tem pa se otrok posebej 
seznani z malimi instrumenti, ki so zanimivi že po svojem 
imenu, poznamo več družin malih instrumentov, in sicer: 
CIN-CIN-DONGE, PINKE-PONKE in DRDRALA, ZING-
ZONGI, BAMBER-BAMI, BRENKICE, GOSLICE in PIH-PUH-
PAH PIHALKE. 

Mojca 
Bilban 

METULJI 
2-4 (POLŽI, PETELINI, 

SRNE,METULJI) 

3. 
ponedeljek 

8x 

IGRAMO SE Z GLINO: Glina in drugi gnetljivi materiali so 
otrokom vedno nov izziv, saj jim nudijo neskončne 
možnosti izražanja, predvsem pa jim ta material ponuja 
možnosti razvoja ročnih spretnosti in sproščanje. Ko 
otroci glino gnetejo, cefrajo, valjajo in mečkajo se 
oblikujejo prvi zametki malih umetnikov, ki bodo 
nekoliko kasneje oblikovali figure, slike, odtise. Pod 
spretnimi rokami otrok vedno nastanejo unikatni izdelki, 
ki izražajo otrokovo razumevanje in predstavljanje sveta, 
oblikovanje v glini pa omogoča tudi ustvarjalno in odprto 
pot domišljiji. 

Jana 
Suhadolnik 

POLŽI 
2-4 (POLŽI, PETELINI, 

SRNE,METULJI) 

1. 
ponedeljek 

7x 
 

NARAVA V IGRALNICI: Preko opazovanja stvari iz narave 
v igralnici, postane otrok bolj pozoren opazovalec v 
naravi. Tako mu približamo naravo, da je še bolj pozoren 
na rastline, živali, vremenske pojave, idr. saj se s tem 
najmlajši otroci srečujejo oz. spoznavajo prvič. 

Tina  
Šipraga 

POLŽI 
2-4 (POLŽI, PETELINI, 

SRNE,METULJI) 

3. 
ponedeljek 

7x 

KUHANJE – PEKA TRADICIONALNIH JEDI: Tradicija ima 
na slovenskem še vedno močan pomen, zato smo njene 
elemente spoznavali preko kuhanja in peke 
tradicionalnih slovenskih jedi. Otrok se je seznanil z 
razlikami v  pripravi hrane nekoč in danes. Ob 
sproščenem učenju kuhanja – peke so otroci razvijali 
kulturen in spoštljiv odnos do hrane. 

Monika 
Weingerl 

PETELINI 
2-4 (POLŽI, PETELINI, 

SRNE,METULJI) 

1. 
Ponedeljek 

4x 

MALI FIZIK: Otroci si v vrtcu pri vsakodnevnih 
dejavnostih, z igro, opazovanjem, spraševanjem in 
doživljanjem ustvarijo svojo predstavo o svetu, ki jih 
obdaja. Pri tem začnejo usvajati tudi osnove 
naravoslovja. Pri dejavnosti Mali fizik smo se 

Jasna 
Cvitkovič 

PETELINI 
2-4 (POLŽI, PETELINI, 

SRNE,METULJI) 

3. 
ponedeljek 

7x 
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spoznavanja okolja- narave, fizike, kemije in matematike 
lotili malo bolj usmerjeno in sistematično. Skupaj smo 
izvajali poskuse in ugotavljali lastnosti pojavov in 
zakonitosti med njimi. Otroke smo spodbujali k 
načrtnemu raziskovanju. 

NARAVOSLOVJE Z ZELIŠČI IN  
ENCIBENCI NA KAMNECI: Obogatitvena dejavnost je 
zajemala dva vsebinska sklopa: 
- vzgojo in nego zelišč, sušenje zelišč, oblikovanje 
herbarija, pripravo napitkov in namazov, sosednjo 
skupino smo povabili na gostijo, 
- kratke ljudske pesmi posredovane otrokom na 
primeren način, saj s pripovedovanjem ob slikah  otroci 
pridobivajo  občutek za rimo in ritem, podoživljajo 
veselje ob prebiranju ter oblikujejo lastne knjige. 

Metoda 
Lenarčič 

SRNE 
2-4 (POLŽI, PETELINI, 

SRNE,METULJI) 

1. 
Ponedeljek 

8x 

UMETNOSTNO IZRAŽANJE Z LUTKO V ROKI: Lutka je 
lahko otrokova najboljša prijateljica. Z njo se pogovarja 
ali pa jo uporabi za izraženje svojih čustev. Z njo razvija 
svojo samopodobo in domišljijo. Otroci se srečajo in 
spoznavajo lutko in način izdelave le teh, ter dobijo 
priložnost nastopanja pred drugimi. 

Andreja 
Hodak Jošt 

SRNE 
2-4 (POLŽI, PETELINI, 

SRNE,METULJI) 

3. 
ponedeljek 

7x 

LJUDSKO IZROČILO V PRAVLJICAH IN PRIPOVEDKAH: 
Spoznavanje pestrost ljudskega slovstva širom po 
slovenskih pokrajinah. Doživljanje pravljic obogateno z 
likovnim ustvarjanjem, petjem ali lutkovno animacijo. 
Razstava izdelkov ob zaključku obogatitvene dejavnosti. 

Tanja Virant ZMAJI 
4-6 (MEDVEDI, 

ZMAJI, JEŽI, KUŽKI) 

 

1. 
ponedeljek 

7x 

PRAVLJIČNE URICE Z LIKOVNIM PODOŽIVLJANJEM: 
Spodbujati pri otrocih interes, do različnih literarnih 
vsebin, vsebin, ki jih bodo podoživljali preko različnih 
likovnih tehnik (lutka, risba, oblikovanje iz različnih 
materialov,…). 

Anica 
Hočevar 

ZMAJI 
4-6 (MEDVEDI, 

ZMAJI, JEŽI, KUŽKI) 

 

3. 
ponedeljek 

5x 

IGRAJE Z MATEMATIKO: Otroci so pri spoznavanju 
matematičnih področij aktivni akterji. Z lastnim učenjem 
in pridobivanjem izkušenj gradijo na znanju. Na zabaven 
način smo spoznavali matematične izraze, logična 
matematična mišljenja in logične predstave. 

Mateja 
Funkl 

MEDVEDI 
4-6 (ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI, KUŽKI) 

 

1. 
Ponedeljek 

7x 

BOOMWHACKERS - zabavne glasbene cevi: Otroci so se 
seznanili z različno uglašenimi plastičnimi cevmi različnih 
dolžin, ustvarjali so ritme, melodije in akorde. Zaradi 
preprostosti in različnih načinov igranja so vedno 
zabavne, hkrati pa predstavljajo otokom izziv. Svet ritma 
in glasbe smo nadgrajevali in dopolnjevali tudi z drugimi 
malimi instrumenti. Cilj je spodbujati veselje do glasbe,  
doživljanje glasbe, razvijati melodični in ritmični posluh. 

Mateja 
Viršek 

MEDVEDI 
4-6 (ZMAJI,  

MEDVEDI, JEŽI, KUŽKI) 

 

3. 
ponedeljek 

5x 

GIBALNE ZGODBE IN MASAŽE ZA OTROKE: Otroci 

štirih oddelkov so se preko gibalnih zgodb z različnimi 
vsebinami plesno in gibno izražali, ponekod z vnaprej 
začrtano koreografijo, včasih pa prosto z lastnim 
ustvarjalnim gibom ob poslušanju zgodbe. Ob tem so 
urili tako gibalne, kot jezikovne spretnosti ter usvajali 
različne oblike izražanja. Vsaka dejavnost se je zaključila 
s kratko masažo, ki so jo otroci izvedli med seboj in ki je 
ravno tako imela spremljevalno zgodbo. Ob tem so se 
otroci sprostili in utrdili socialne odnose znotraj skupine. 
 

Mina  
Pišljar 

MEDVEDI 
4-6 ( KUŽKI, JEŽI, 

ZMAJI 
 

3. 
ponedeljek 

4x 

FOLKLORNA SKUPINA VRTCA GALJEVICA: Z otroci smo s 
folklorno skupino podoživljali ljudsko glasbeno izročilo, 
ga poustvarjali in mu dodali svojo noto, pri oblikovanju 
novega ljudskega izročila, ki se vseskozi spreminja, iz 
generacije v generacijo, iz roda v rod.  

Andreja 
Košir 

JEŽI 
4-6 (KUŽKI, MEDVEDI, 

JEŽI, ZMAJI) 

 

1. 
Ponedeljek 

6x 

BASNI IN PRIPOVEDKE: Predstavitev slovenskih basni in 
pripovedk skozi vživeto prebiranje in pogovor o 
prebranem, ob spremljavi lutke, ki se menja, glede na 
temo basni ali pripovedke. Z dejavnostjo otroci razvijajo 
besedni zaklad,  verbalno in neverbalno izražanje, 
domišljijo ter vključujejo moralne nauke basni in 
pripovedk v vsakdanje življenje. 

Samuel 
Kranjc 

JEŽI 
4-6 (KUŽKI, MEDVEDI, 

JEŽI, ZMAJI) 

 

3. 
ponedeljek 

6x 
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EKSPERIMENTI: Eksperimenti so preprosti postopki, 
preko katerih otroci spoznavajo sebe, svoje telo, 
predmete v okolici, odnose med njimi, pojave v naravi in 
njihove odnose.  
Cilj je spodbujati otrokove sposobnosti opazovanja in 
zaznavanja, sposobnosti logičnega razmišljanja ter 
sposobnosti predvidevanja. 

Nataša 
Kriletić 

KUŽKI 
4-6 (KUŽKI, MEDVEDI, 

KUŽKI, ZMAJI) 

 

1. 
ponedeljek 

IKT V VRTCU: Otroci so se učili prvih veščin dela z 
računalnikom in interaktivno tablo ter obvladovanja 
programov primernih njihovi starosti. IKT jim pomaga pri 
razvoju radovednosti, kreativnosti in reševanju 
problemov. Prednost IKT je kombinacija zvoka, slike in 
teksta za izboljšavo vidne in zvočne zaznave, družbene 
interakcije in obogatitev besednega zaklada. S tem 
pridobivajo spretnosti uporabe računalnika in 
interaktivne table.  

Marjan 
Perger 

KUŽKI 
4-6 (JEŽI, MEDVEDI, 

KUŽKI, ZMAJI) 

 

3. 
ponedeljek 

5x 

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 – 2 

oddelka) 

1.petek 
5x 

MATEMATIKA SKOZI IGRO:  Otroci  se preko  bibarij in 
izštevank, kjer gre za usklajeno premikanje rok, prstov 
itd. srečujejo z matematiko. Spoznavajo številke, 
velikosti, oblike, se orientirajo, merijo, primerjajo, 
prikazujejo s simboli ipd. Te matematične izkušnje in 
znanja otrok uporablja pri reševanju vsakdanjih 
problemov. To ga zabava, mu daje zadovoljstvo, uspehe 
in nove dosežke. Otrok matematiko uporablja v igri in 
prav ta je tista, ki ga uči matematike. Iz poskusov v igri, 
ponavljanja v enakih pogojih in spremenjenih pogojih 
sklepa splošne resnice. 

Janja Grum 
Duša 

GOSENICE 
1-3 (JASLI – 2 

oddelka) 

1.petek 
2x 

VELIKA USTVARJALNICA MALIH UMETNIKOV:  
Z umetnostjo so otroci razvijali različne potenciale. 
Otroci so na likovnih delavnicah spoznavali, raziskovali in 
eksperimentirali z različnimi likovnimi tehnikami: 
odtiskovanjem, lepljenjem, slikanjem… Uporabljali so 
različne materiale in vsakdanje  predmete (balon, vata, 
papirnati robčki, rolice toaletnega papirja…). 
 

Špela 
Loparič 

GOSENICE 
1-3 (JASLI – 2 

oddelka) 

3. petek 
7x 

PLESNE IN GIBALNE IGRE: Dejavnost je namenjena 
spodbujanju gibalnih sposobnosti otrok. Potrebi po igri 
in gibanju sta otrokovi primarni potrebi, glasba pa otroke 
k temu še spodbuja. 

Monika 
Bučevec 

GOSENICE 
1-3 (JASLI – 2 

oddelka) 

3.petek 
3x 

BIBARIJE GIBARIJE: Bibarije so  imenitno odkritje, saj 
otrokom dajejo občutek varnosti in zaupanja. Igre bibarij 
spodbujajo in razvijajo otrokove sposobnosti na 
področju socialnih odnosov, govora, gibanja, 
komunikacije in čustvovanja. Sproščali in zabavali smo se 
ob prstnih igrah, gibanju in prepevanju. 

Anka Gale ČEBELICE 
1-3 (JASLI – 2 

oddelka) 

1.petek 
7x 

USTVARJALNE URICE NAJMLAJŠIH: Otrok je pri 
ustvarjalnih uricah spoznal  in se seznanil z različnimi 
tehnikami, materiali, orodji in postopki za kreativno 
umetniško ustvarjanje. 

Katarina 
Mihevc 

ČEBELICE 
1-3 (JASLI – 2 

oddelka) 

3.petek 
7x 

PRAVLJIČNA DOŽIVETJA: Otroci spoznavajo in doživljajo 
pravljice ob slikah, AV sredstvih in v povezavi z 
umetnostjo  ob likovnem, glasbenem, dramskem in 
lutkovnem ustvarjanju. 

Tatjana 
Šoberl  

MRAVLJICE 
2-5 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

1.petek 
7x 

LIKOVNE MOJSTROVINE MALIH ROK: Otroci imajo na 
voljo primeren material in prostor, v katerem lahko 
ustvarjajo po lastnih željah, predstavah in zmožnostih. 
Dejavnost otroku ponuja priložnost, da izkusi proces 
izdelave in se veseli rezultatov svojega dela. V času 
ustvarjanja izdelka je otrok nemoteno sam s seboj, 
razvija finomotorične sposobnosti in notranji mir. Ob 
ponavljajočih gibih roke se krepi voljo, razvija 

Andreja 
Vrankar 

MRAVLJICE 
2-5 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

3.petek 
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sposobnosti presoje in logičnega mišljenja, prebuja 
socialni čut in razumevanje za druge ljudi. 

POD KUHARSKIM KLOBUKOM: Otroci so imeli priložnost 
uživati v pripravljanju preprostih jedi, prigrizkov in se 
preizkusiti v  kuhi in peki peciva. Uživali so v pripravi 
pogrinjkov in medsebojnemu druženju ob mizi. Izkušnje 
in  spoznanja so ozavestili in jih prenašali v domače 
okolje. 

Marjeta 
Rozman 

KRTKI 
2-5 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

1.petek 
8x 

NTC SISTEM UČENJA: Otroci pridobivajo novo znanje na 
osnovi razumevanja, ki vključuje tudi ustvarjalno 
uporabo znanja v vsakdanjih življenjskih situacijah. Prav 
program NTC nam pomaga to konkretno doseči s 
predlogi konkretno ciljno usmerjenih gibalnih in miselnih 
iger ter dejavnosti. Program je sestavljen iz treh sklopov 
in vsebuje dejavnosti, ki zahtevajo funkcionalno 
razmišljanje ter predvideva fleksibilno stopnjevanje 
njihove zahtevnosti in veliko ponavljanja in utrjevanja. 

Eva 
Semolič 

KRTKI 
2-5 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

3. petek 
7x 

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

Sabina 
Kaplar 

MURENČKI 
2-5 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

1.petek 
7x 

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

Klavdija 
Skarlovnik 

MURENČKI 
2-5 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

3.petek 
6x 

IGRIVA MATEMATIKA: Otroci so skozi igro pridobivali 
matematično znanje in izkušnje. Preko različnih 
dejavnosti so reševali matematične probleme, se 
seznanjali z matematičnimi pojmi in strategijami in iskali 
odgovore na svoja matematična vprašanja. 

Barbara 
Jakopin 

MIŠKE 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

1.petek 
7x 

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

Ana 
Bukovec 
Krenn 

MIŠKE 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

3.petek 
8x 

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

Lilijana 
Paradiž 

ZAJČKI 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

1.petek 
5x 

MALI SVET ŽIVALI: Otroke zelo zanima svet živali. Ob 
opazovanju, raziskovanju in branju knjig o živalih so 
spoznavali različne vrste živali, njihove značilnosti, 
posebnosti in življenjska okolja. 

Suzana 
Jeršin Pintar 

ZAJČKI 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

3.petek 
5x 

KNJIŽNA VZGOJA  - SVET PRAVLJIC: Otroci so spoznali 
različne zvrsti pravljic, odkrivali sporočilo pravljic, se jih 
učili samostojno pripovedovati. Pravljice so motivacija za 
različne oblike ustvarjanja. 

Martina 
Šporar 

KRESNIČKE 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

1.petek 
5x 

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

Katarina 
Orel 

KRESNIČKE 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

3.petek 
7x 

Lokacija 
Dolenjska 
cesta 

ČISTKO NARAVOSLOVEC: pri navajanju otrok na okoljsko 
odgovornost in zdrav način življenja nam v vrtcu pomaga 
lutka ČISTKO. Postal je družinski član  naše lokacije in 
prijatelj otrok. Navaja nas k ločevanju odpadkov ter 
spoštljivemu odnosu do narave. Sodeluje tudi pri drugih 
ekoloških dejavnostih, ki potekajo pri nas. Vsi skupaj, 
otroci in strokovne delavke, smo sestavili tudi 
deklamacijo o ČISTKU. 

Majda 
Podržaj 

SONČKI 
2-6 (oba oddelka) 

1. četrtek 
7x 
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ČAROBNI SVET PRAVLJIC: otroci so ob poslušanju zgodb, 
pravljic in deklamacij bogatili besedni zaklad in 
pridobivali znanje o življenju in okolju, ki nas obkroža. 
Preko zgodb so otroci odpotovali v čarobni svet 
domišljije in jo izrazili preko lutkovnih iger, dramatizacije, 
likovnega ustvarjanja in petja in gibalnih dejavnosti.  

Suzana 
Kramžar 

SONČKI 
2-6 (oba oddelka) 

3. četrtek 
7x 

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. In se seveda ob učenju tudi zabavali. 

Mojca 
Kastelic 

ZVEZDICE 
2-6 (oba oddelka) 

1. četrtek 
7x 

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

Simona 
Milost 
Dežman 

ZVEZDICE 
2-6 (oba oddelka) 

3. četrtek 
7x 

 

Lokacija  
Pot k 
ribniku 
 
 

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

Tatjana 
Sušnik 

ŽABICE 
2-6 (vsi trije oddelki) 

1. četrtek 
3x 

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

Karmen 
Kogoj 

ŽABICE 
2-6 (vsi trije oddelki) 

3. četrtek 
7x 

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

Tina Dragić RIBICE 
2-6 (vsi trije oddelki) 

1. četrtek 
7x 

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

Miha Mrak RIBICE 
2-6 (vsi trije oddelki) 

3. četrtek 
7x 

SPREHOD S PRSTKI PO GLINI: Glina je mehka, gladka, 
mokra in umazana – ja, taka je glina in otroci jo imajo 
radi. Spoznavali smo jo, se o njej pogovarjali, jo gnetli, 
zvijali, oblikovali in se z njo igrali. V njosomo risali in 
odtiskovali različne predmete in po želji otrok oblikovali 
različne figure. Domišljiji smo dali prosto pot. 

Zalka Jeršin RAČKE 
2-6 (vsi trije oddelki) 

1. četrtek 
7x 

MATEMATIKA IN SODOBNA TEHNOLOGIJA: Preko igre 
in sodobne tehnologije smo spoznavali matematiko na 
zabaven način. Najprej smo se  spoznavali z 
elektronskimi napravi in kako se z njimi rokuje. 
Matematiko smo spoznavali z različnimi matematičnimi 
dejavnostmi, pridobivali odgovore na svoja matematična 
vprašanja, odkrivali nove rešitve, razmišljali in uživali pri 
reševanju matematičnih ugank. 

Aljaž Levičar RAČKE 
2-6 (vsi trije oddelki) 

3. četrtek 
7x 
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V letu 2017 (oz. šolsko leto 2016/17) smo sodelovali na razpisu Mestne občine Ljubljana za sofinanciranje 
obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL. Prijavili smo tri dejavnosti (Ljubljana, 
moje mesto-prevozna sredstva nekoč in danes,  Jaz-ti-mi in Za lepšo Ljubljano). Mestna občina je odobrila 
financiranje vseh treh dejavnosti  v skupni vrednosti 3.250,00 EUR letno. Tudi v šolskem letu 2017/2018 
smo se v mesecu decembru 2017 prijavili na razpis za 3 obogatitvene programe za otroke in sicer Za lepšo 
Ljubljano, Ljubljana moje mesto in Jaz-ti-mi. Razpis še ni zaključen oz. rezultati odobrenih subvencioniranih 
programov še niso objavljeni.  
 
Obogatitveni programi, kot nadstandardne dejavnosti: dejavnosti, ki jih vodijo strokovni delavci vrtca v 
sodelovanju z zunanjimi institucijami, namenjene 5-6 letnim otrokom in so v celoti ali delno krite iz sredstev 
MOL-a. Porazdelitev oz. namen nadstandarda MOL za pokrivanje stroškov programa obravnava in sprejme 
Svet staršev in nato Svet zavoda na septembrski seji. 
Tudi v šolskem letu 2016/2017 in 2017/2018 je MOL financirala nadstandardni program za otroke zadnje 
leto pred vstopom v šolo v višini 75,00 € na otroka. V šol. l. 2016/17 in letu 2017/18 je v Vrtcu Galjevica 30 
EUR/ otroka namenjenih za izvedbo celoletne integracije angleškega jezika v oddelke, 15 EUR/otroka za 
program plavanja (dodatne stroške 13 EUR v letu 2016/17 na otroka in 15 EUR v letu 2017/18 krije Sklad 
vrtca) in 30 EUR/ otroka za namen vrtca v naravi. Integracija angleškega jezika v oddelkih 3-5 se krije iz 
projektov in je za starše brezplačna, prav tako Športne urice za vse oddelek 3-6 letnikov. 
 
Tridnevni vrtec v naravi je po vsebini dogajanj zelo kakovosten, pozitivno so strokovne delavke ocenile 
nastanitev in ponudbo na izbranih turističnih kmetijah.  
 
Vrtec v naravi: v šol.letu 2016/2017 so vključeni vsi oddelki 4-6 

Enota Izvajalec Starost otrok Število otrok Lokacija 

Orlova Planet otrok 4-5 34 Hotel Rute, Gozd Martuljek 

Orlova z lokacijama Planet otrok 4-6 52 Hotel Rute, Gozd Martuljek 

Galjevica Planet otrok 4-5 39 Hotel Rute, Gozd Martuljek 

Galjevica  Planet otrok 5-6 49 Zgornje Gorje 

 

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

zunanjo institucijo 
4-6 let 3 dni 

Integracija angleškega 
jezika  

Strokovni delavci v sodelovanju  
zunanjo institucijo 

3-6 let oktober-maj 
1 x tedensko 

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

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

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

Športne urice za otroke Strokovni delavci v sodelovanju s 
SD Novinar 

3-6 let 
2-4 leta 

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

Plavanje  Strokovni delavci v sodelovanju z 
zunanjo institucijo - FŠ 

5-6 let 5 dni  
8.-16.5.2017 

Zimovanje s šolo smučanja 
- Pokljuka 

Strokovni delavci v sodelovanju z 
zunanjo institucijo – Planet otrok 

4-6 let 5 dni 
16. – 20 . 1. 2017 

Letovanje - Umag Strokovni delavci v sodelovanju z 
zunanjo institucijo - ZLRO 

4-6 let 5 dni  
5. - 9. 6. 2017 

Drsanje Strokovni delavci v sodelovanju z 
zunanjo institucijo – Lucky Luka 

5-6 let 5 dni 
12. - 19. 10. 2017  
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Obogatitvene dejavnosti izven vrtca, ki jih starši doplačajo oziroma nekatere v celoti plačajo. Vodijo jih 
strokovni delavci vrtca  skupno z zunanjimi izvajalci. V tabeli navedene dejavnosti omogočamo otrokom na 
vseh štirih enotah/lokacijah vrtca od 3. leta starosti dalje, nekatere pa po strokovnem dogovoru in soglasju 
staršev le od 5.-6. leta starosti. 
Dejavnost Izvajalec 

Lutkovne predstave in glasbeno-
gledališke predstave za otroke 

Lutkovno gledališče Ljubljana, 
Cankarjev dom, Ljubljana 

Obisk galerij, muzejev  strokovne delavke  v sodelovanju z zunanjo institucijo 

Hiša umetnosti  strokovne sodelavke  v sodelovanju z zunanjo institucijo 

Hiša eksperimentov strokovne delavke  v sodelovanju z zunanjo institucijo 

Vrtec v naravi strokovne delavke  v sodelovanju z zunanjo institucijo 

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

Izleti strokovne delavke 

Voden ogled  ZOO Ljubljana strokovne sodelavke v sodelovanju z zunanjo institucijo 

Filmski in gledališki festivali zunanje institucije 

Sejem Narava zdravje zunanja institucija 

 
Obogatitvene dejavnosti v sodelovanju z zunanjimi izvajalci , ki jih Izvajajo strokovne delavke vrtca. 
Potekajo v okviru programa vrtca in so za starše brezplačne. V šolskem  letu 2016/2017 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 93 

Kros MOL odd. za šport 
/interno 

1 x letno 1-6 187 

Pohod po PST 
 

 

MOL-odd. za šport 

 

1 x letno 

 

3-6 

 

131 

Glasbena  šola 
Rakovnik 

Glasbena šola Rakovnik 1x letno 3-6 131 

Teden otroka ZPM (vsi oddelki) oktober 1-6 186 

Pravljične minute/urice 
s knjižničarko Katjo 
knjižničarko Katjo 

Knjižnica Prežihov Voranc 

 

1x letno 1-3/ 
3-6 

56/ 
131 

Mini baletni abonma Konservatorij za glasbo in 
balet Ljubljana* 

2 x letno 
 

2-4 
 

83 
 

Prvi glasbeno- 
gledališki abonma 

Cankarjev dom * 2 x letno 4-6 93 

Gibalne urice SD NOVINAR  1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 131 

Integracija angleškega 
jezika 

Živa Krapež Jeraj  1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 131 

Jezikovne igrarije – 
improliga za najmlajše 

Nika Kovač 1 x tedensko 
oktober - maj 

5-6 48 

 Otroški pevski zbor Mateja Viršek 1 x tedensko 
oktober - maj 

4-6 do 20 

 
Enota 
Orlova 

Pravljične minute/urice 
s knjižničarko Katjo 

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

42/ 
104 

Kros MOL oddelek za šport 1 x letno 4-6 66 

Glasbena šola 
Rakovnik 

Glasbena šola Rakovnik 1 x letno 3-6 104 
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Pohod po PST MOL-oddelek za šport 
(5 oddelkov) 

1 x letno 3-6 104 

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

jan. – feb. 4-6 66 

Teden otroka ZPM (vsi oddelki) oktober 1-6 146 

Mini baletni abonma Konservatorij za glasbo in 
balet Ljubljana* 

2 x letno 
 

2-4 
 

66 
 

Prvi glasbeno – 
gledališki abonma 

Cankarjev dom * 2 x letno 4-6 66 

Gibalne urice SD NOVINAR  1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 104 

Integracija angleškega 
jezika 

Živa Krapež Jeraj   1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 104 

 Otroški pevski zbor Pia Kuk 1 x tedensko 
januar - maj 

4-6 do 20 

 
Lokacija 
Pot k 
ribniku 

Teden otroka ZPM (vsi oddelki) oktober 2-6 49 

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

jan. – feb 4-6 21 

Kros MOL-oddelek za šport 
(1 oddelek) 

1 x letno 4-6 21 

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

1 x letno 3-6 40 

Pravljične minute/ 
urice s knjižničarko 
Katjo 

Knjižnica Prežihov Voranc 
((2 oddelka) 

1 x letno 2-4 
4-6 

28 
21 

Glasbeno dopoldne Glasbena šola Rakovnik 1 x letno 2-6 49 

Mini baletni abonma Konservatorij za glasbo in 
balet Ljubljana* 

1x letno 2-4 28 

Prvi glasbeno-gledališki 
abonma 

Cankarjev dom* 1x letno 4-6 21 

Gibalne urice SD NOVINAR  1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 40 

Integracija angleškega 
jezika 

Živa Krapež Jeraj   1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 40 

 
Lokacija 
Dolenjska 
c. 

Cici vesela šola Mojca Kastelic, Simona 
Milost Dežman 

celo leto 4-6 16 

Zdrav zobek vsi strokovni delavci celo leto 2-6 28 

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

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

Miniolimpijada Športna zveza Slovenije 1 x letno 4-6 16 

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

Glasbena šola 
Rakovnik 

Glasbena šola Rakovnik 1x letno 2-6 28 

Prvi glasbeno – 
gledališki abonma 

Cankarjev dom* 1x letno 4-6 16 

Mini baletni abonma Konservatorij za glasbo in 
balet Ljubljana* 

1x letno 2-4 12 

Gibalne urice SD NOVINAR  1 x tedensko  
oktober – maj 
januar - maj 

 
4-6 
2-4 

 
16 
12 

Integracija angleškega 
jezika 

Živa Krapež Jeraj   1 x tedensko  
oktober - maj 

4-6 16 
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Teden otroka ZPM oktober 2-6 28 

Pravljične minute/ 
urice s knjižničarko 
Katjo 

Knjižnica Prežihov Voranc 
(1 oddelek) 

1 x letno 2-4 12/ 
16 

*Abonma – baletni, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana * (5 EUR/2 obroka) oz. iz sredstev Sklada vrtca. 
*Abonma– gledališki, Cankarjev dom * (12 EUR/3 obroki) oz. iz sredstev Sklada vrtca. 

 
V šolskem letu 2017/2018 organiziramo: 

Enota 
/lokacija 

Dejavnost Izvajalec Pogostost 
izvajanja 

Starost 
otrok 

Število 
otrok 

 
Enota 
Galjevica 

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

jan. – feb. 4-6 90 

Kros MOL odd. za šport 
/interno 

1 x letno 1-6 184 

Pohod po PST 
 
 

MOL-odd. za šport 
 

1 x letno 
 

3-6 
 

128 

Glasbena  šola 
Rakovnik 

Glasbena šola Rakovnik 1x letno 4-6 90 

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

Pravljične minute/urice 
s knjižničarko Katjo 
knjižničarko Katjo 

Knjižnica Prežihov Voranc 
 

1x letno 1-3/ 
3-6 

56/ 
128 

Mini baletni abonma Konservatorij za glasbo in 
balet Ljubljana* 

2 x letno 
 

2-4 
 

66 

Prvi glasbeno- 
gledališki abonma 

Cankarjev dom * 2 x letno 4-6 90 

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

3-6 128 

Integracija angleškega 
jezika 

Živa Krapež Jeraj  1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 128 

Jezikovne igrarije – 
improliga za najmlajše 

Nika Kovač 1 x tedensko 
oktober - maj 

5-6 44 

 Otroški pevski zbor Mateja Viršek 1 x tedensko 
oktober - maj 

4-6 do 20 

Planinski krožek – mali 
pohodnik 

Mina Pišljar 1 x mesečno,  
3 x pohod 

5-6 do 15 

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

Enota 
Jurček 

Kros MOL odd. za šport 
/interno 

1 x letno 1-2 42 

Pravljične minute/urice 
s knjižničarko Katjo 

Knjižnica Prežihov Voranc 
 

1x letno 1-2 42 

 
Enota 
Orlova 

Pravljične minute/urice 
s knjižničarko Katjo 

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

28/ 
131 

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

Glasbena šola 
Rakovnik 

Glasbena šola Rakovnik 1 x letno 4-6 93 

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

1 x letno 3-6 131 

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

jan. – feb. 4-6 93 
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Teden otroka ZPM (vsi oddelki) oktober 1-6 159 

Mini baletni abonma Konservatorij za glasbo in 
balet Ljubljana* 

2 x letno 
 

2-4 
 

52 

Prvi glasbeno – 
gledališki abonma 

Cankarjev dom * 2 x letno 4-6 93 

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

3-6 131 

Integracija angleškega 
jezika 

Živa Krapež Jeraj   1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 131 

 Otroški pevski zbor Pia Kuk 1 x tedensko 
januar - maj 

4-6 do 20 

Planinski krožek – mali 
pohodnik 

Aljaž Levičar 1 x mesečno,  
3 x pohod 

5-6 do 15 

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

 
Lokacija 
Pot k 
ribniku 

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

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

jan. – feb 4-6 20 

Kros MOL-oddelek za šport 
(1 oddelek) 

1 x letno 4-6 20 

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

1 x letno 3-6 39 

Pravljične minute/ 
urice s knjižničarko 
Katjo 

Knjižnica Prežihov Voranc 
((2 oddelka) 

1 x letno 2-4 
4-6 

28/ 
20 

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

Mini baletni abonma Konservatorij za glasbo in 
balet Ljubljana* 

1x letno 2-4 28 

Prvi glasbeno-gledališki 
abonma 

Cankarjev dom* 1x letno 4-6 20 

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

3-6 39 

Integracija angleškega 
jezika 

Živa Krapež Jeraj   1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 39 

  Planinski krožek – mali       
pohodnik 

Miha Mrak 1 x mesečno,  
3 x pohod 

5-6 do 15 

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

 
Lokacija 
Dolenjska 
c. 

Cici vesela šola Mojca Kastelic, Simona 
Milost Dežman 

celo leto 4-6 16 

Zdrav zobek vsi strokovni delavci celo leto 2-6 28 

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

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

Miniolimpijada Športna zveza Slovenije 1 x letno 4-6 16 

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

Glasbena šola 
Rakovnik 

Glasbena šola Rakovnik 1x letno 2-6 28 

Prvi glasbeno – 
gledališki abonma 

Cankarjev dom* 1x letno 4-6 16 

Mini baletni abonma Konservatorij za glasbo in 
balet Ljubljana* 

1x letno 2-4 12 
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Športno-gibalne urice SD NOVINAR  1 x tedensko  
oktober – maj 
Januar - maj 

 
4-6 
2-4 

 
16 
12 

Integracija angleškega 
jezika 

Živa Krapež Jeraj   1 x tedensko  
oktober - maj 

4-6 16 

Teden otroka ZPM oktober 2-6 28 

Pravljične minute/ 
urice s knjižničarko 
Katjo 

Knjižnica Prežihov Voranc 
(1 oddelek) 

1 x letno 2-4 12/ 
16 

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

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

 
 
PROJEKTNO DELO 

 
Predstavljamo pregled projektov, ki so potekali v letu 2017 . 

 

MEDNARODNI PROJEKTI 
 

POROČILO PROJEKTA EKO VRTEC 

 

Koordinatorka na ravni vrtca: Vesna Podboj Panič 
Koordinatorji na ravni enot, lokacij: Mateja Funkl, Barbara Jakopin, Zalka Jeršin, Mojca Kastelic 
V krovni projekt vrtca so bili vključeni vsi oddelki vseh 4 hiš vrtca.  
 
V našem vrtcu svet naravoslovja temelji na učnem procesu svobodnega in ustvarjalnega spoznavanja sveta 
narave. Narava je zaklad, ki nas bogati, spodbuja nas, da ji prisluhnemo, jo opazujemo in raziskujemo. Tega 
se še kako zavedamo, zato otroke že zgodaj uvajamo v svet naravoslovja. Pestrost naravnega okolja v naši 
bližnji okolici nas kar vabi k odkrivanju in raziskovanju, pa naj si bo to Golovec, Barje, Botanični vrt ali pa 
preprosta luža, ki nastane ob deževju. Vse leto smo veliko dejavnosti realizirali na prostem ''učilnica v 
naravi'' in tako dosegli različne cilje na različnih kurikularnih področjih. Veliko smo se ukvarjali tudi z 
okoljsko problematiko in s skrbjo za zdravo in čisto okolje, saj bomo le s primernim pristopom in 
varovanjem naravnega okolja lahko še dolgo občudovali lepote narave.  
Projekt Eko Vrtec je bil razdeljen  v dva tematska sklopa: 
A – Raziskujemo svet narave okrog nas (zgodnje naravoslovje)  
B – Voda, energija, odpadki  
Vključevali smo se tudi v projekte, ki so bili ponujeni s strani Eko šole: Eko branje za eko življenje, Eko 
paket, Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za nov inkubator.   
 
DOSEŽENI CILJI IZ  TEMATSKEGA SKLOPA A - RAZISKUJEMO SVET NARAVE OKROG NAS: 

 razvijanje naklonjenega, odgovornega in spoštljivega odnosa do žive in nežive narave, 

 zaznavanje sprememb v naravi glede na letni čas,   

 doživljanje in zaznavanje narave  z vsemi čutili, 

 spoznavanje naravnih zakonitosti življenja. 
REALIZIRANE DEJAVNOSTI IZ TEMATSKEGA SKLOPA A - RAZISKUJEMO SVET NARAVE OKROG NAS:  

 gibanje in pohajkovanje po bližnji in daljni okolici (sprehodi z opazovanjem in raziskovanjem 
naravnega okolja, igre in gibanje na prostem, čutna pot,…), 

 živa in neživa narava (zelene površine - izdelava opozorilnih napisov, ozaveščanje o pobiranju pasjih 
iztrebkov, gozdni vrtec, izvajanje različnih naravoslovnih poskusov v naravi v sodelovanju s študenti 
naravoslovja PEF Ljubljana, vrtičkarstvo, zdravilna zelišča in dišavnice idr.). 
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DOSEŽENI CILJI IZ  TEMATSKEGA SKLOPA B – VODA, ENERGIJA, ODPADKI: 

 varčevanje z vodo in energijo, 

 izvajanje naravoslovnih poskusov z vodo in energijo, 

 spoznavanje lastnosti vode in vodnih biotopov, 

 zbiranje, ločevanje in recikliranje odpadkov, 

 sodelovanje v zbiralnih in humanitarnih akcijah. 
REALIZIRANE DEJAVNOSTI IZ TEMATSKEGA SKLOPA B – VODA, ENERGIJA, ODPADKI: 

 naravoslovni poskusi z vodo in energijo (mešanje tekočin, milni mehurčki, agregatna stanja vode, 
potovanje elektrike – tokokrog,…), 

 sodelovanje s študenti PEF Ljubljana v izvajanju naravoslovnih poskusov z vodo, 

 opazovanje vodnih virov v oklici vrtca, spoznavanje kroženja vode in vodnih biotopov, 

 sodelovanje v projektu Modri Jan (interaktivne vsebine, didaktične naloge),  

 izvedba delavnice umivanja rok z muckom Poldijem, 

 ločevanje in razvrščanje odpadkov, ekološki otoki, Čistkov dan (maskota lokacije Dolenjska cesta), 

 ustvarjalne delavnice na nivoju oddelkov in s starši (izdelava športnih rekvizitov, didaktičnih iger, 
lutk, recikliranje papirja,…), 

 sodelovanje na krovnem dogodku Eko dan, projekt Zeleni nahrbtnik in izvedba čistilne akcije – 
Očistimo okolico vrtca. 

DOSEŽENI CILJI IZ PROJEKTOV: 

 seznanjanje z ekološkimi problemi in ozaveščanje pomena ohranjanja čistega okolja preko eko 
vsebin, 

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

REALIZIRANE DEJAVNOSTI IZ PROJEKTOV: 

 zbiranje odpadnih plastenk za nakup inkubatorja v Porodnišnici Kranj (Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara 
plastenka za nov inkubator), 

 sodelovanje v  nagradnem natečaju za kreativne in radovedne EKOPAKET 2015/2016 (enota 
Galjevica), 

 sodelovaje v  natečaju na temo plastenk: risanje plastenk, pisanje pesmic ..., 

 zbiranje, razvrščanje in pravilno zlaganje in odlaganje KEMS embalaže in odpadnih plastenk,  

 prebiranje različne literature z ekološko vsebino in likovno ustvarjanje, 

 obiski knjižnice in izposoja literature z ekološko tematiko. 
DRUGE REALIZIRANE AKTIVNOSTI: 

 predstavitev Eko projekta na dogodku Četrtne skupnosti Rudnik, 

 objava utrinkov na spletni strani vrtca Galjevica, 

 sodelovanje s PEF Ljubljana, ČZS, OŠ Oskar Kovačič,  

 sodelovanje z društvom ZELENI OBROČ in društvom Želva: posadili smo drevo na PST-ju, 

 slikarska razstava pod projektom Ljubljana Zelena prestolnica Evrope 2016 v Botaničnem vrtu 
Univerze v Ljubljani (v mesecu juniju), 

 EKO ustvarjalnica z aktivnim sodelovanjem otrok iz vrtca Galjevica: Info točka pred Magistratom -
30. 5. 2016, 

 izvedba EKO DNEVA, 

 ogled eko predstave v izvedbi Lutkarske skupine Galjevica, 

 sodelovanje v akciji Za lepšo Ljubljano: sajenje dreves na območju Ljubljane, 

 urejanje eko kotičkov, 

 predstavitev eko dejavnosti v mapah oddelkov, na roditeljskih sestankih, 

 udeležba otrok na taborih na eko kmetijah. 
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POROČILO PROJEKTA UNESCO VRTEC 
 

 

 

 
Koordinatorka na ravni vrtca: Mateja Funkl 
 
V letu 2017 smo se priključili mednarodnemu projektu Unesco mreža ASP. Pridobili smo status pridružene 
članice. Aktivno smo sodelovali v različnih mednarodnih in nacionalnih projektih znotraj Unesco mreže ASP. 
Z delom v Unesco mreži ASP smo krepili odgovornost do sebe in do drugih, poudarjali smo vzgojo za mir in 
nenasilje, mirno reševali konflikte, uravnoteženo smo razvijali vse štiri stebre izobraževanja v 21. stolejtju, 
spoštovali smo otrokove pravice, strpnost, sodelovanje, solidarnost, uveljavljali smo kulturo miru in 
nenasilja, spoznavali naravne in kulturne znamenitosti Slovenije, vzgajali za ekološko zavest in globalno 
odgovornost. Z dejavnostmi, ki smo jih realizirali, smo krepili medsebojno razumevanje, spoštovanje, 
sodelovalno učenje in sposobnost razumevanja, razumevanja jezika, jezikovnih in kulturnih razlik.  
 
Dejavnosti, ki smo jih realizirali: 
1.Unesco ASP - tek mladih slovenske mreže šol Unesco:  mednarodni projekt 
 V mesecu maju smo sodelovali na 5. Unesco ASP teku. Teka na Ptuju se je udeležil strokovni delavec 
Samuel Kranjc in dosegel odlično 2. mesto. V podporo smo v Ljubljani na ta dan izvedli Unescov kros. Krosa 
so se udeležili otroci iz vseh enot našega vrtca.  
2. Voda – kaj mi pomeni: nacionalni projekt 
V našem vrtcu smo realizirali veliko dejavnosti, povezanih z vodo. Sodelovali smo s podjetjem Vo-ka, s 
Pedagoško fakulteto, z Gasilko brigado ter opazovali in raziskovali različne vodne vire v okolici. Praznovali 
smo svetovni dan voda, se pogovarjali o pomenu čiste vode, o uporabi vode in aktivno smo sodelovali tudi z 
likovnimi izdelki na temo vode. Naši likovni izdelki so bili na svetovni dan voda razstavljeni na Srednji 
vzgojiteljski šoli, ki je bila nosilka tega projekta. Na ta dan smo si ogledali razstavo, kulturni program in se 
udeležili različnih delavnic s to tematiko. V zloženki smo zbrali vse dejavnosti in nekatere likovne izdelke. 
3.Vzgajamo zelišča »v starem iščem novo«: nacionalni 
Izvajali smo različne dejavnosti o zeliščih. Izdelali smo družabni igri o zeliščih in pripravljali različne zeliščne 
namaze in čaje. V mesecu aprilu smo praznovali svetovni dan Zemlje. 
4. DREVO=ŽIVLJENJE: mednarodni 
Projekt uporablja pristop globalnega učenja kot vseživljenjskega procesa, ki poudarja soodvisnost in vpetost 
posameznika v globalno dogajanje z lastno aktivnostjo, kot enega izmed pomembnih dejavnikov 
trajnostnega razvoja. Projekt je zasnovan interdisciplinarno. Pod tem projektom smo organizirali 
humanitarno akcijo za pomoč otrokom, zbiralne akcije starega papirja, zbirali smo sredstva za Sklad vrtca in 
Fundacijo Vila Galja skozi krovne dogodke našega vrtca, pripravili slogane za odpravo revščine in aktivno 
sodelovali pri oblikovanju rdečih balonov, ki so bili razstavljeni na OŠ Franca Kranjca Celje.  
5.Otroštvo podaja roko modrosti: nacionalni 
Naša socialna mreža in druženje s starimi starši sta bila prepletena s srčnimi trenutki in doživetji. V 
dopoldanskem času smo za skupno druženje organizirali več različnih dejavnosti. Imeli smo glasbeno-pevski 
nastop, ustvarjalno dopoldne s starimi starši, skupaj smo sodelovali pri čistilni akciji, praznovali praznik 
Gregorjevo, se odpravili na izlet v Botanični vrt in imeli prav čarobno gibalno dopoldne v naravi, kjer smo 
spoznavali gibalne igre nekoč in danes. Z raznolikimi dejavnostmi medgeneracijskega druženja je to 
druženje pomemben vidik socialnega učenja. Otroci so spoznavali, da si moramo med seboj pomagati, 
pridobivali smo kompleksne socialne veščine. Tudi vnaprej bomo spodbujali in organizirali različne oblike 
medgeneracijskega sodelovanja.   
6. Pletemo niti mreže na gozdni učni poti Hrastje: mednarodni 
Spoznavali smo različne gozdne poti in z likovnimi izdelki sodelovali na razstavi na OŠ Griže. Za aktivno 
sodelovanje v 6. mednarodnem Unescovem projektu smo v zahvalo prejeli potrdila. 
7. Menjaj branje in sanje: nacionalni 
Osnovni cilj je vzpodbuditi večje zanimanje za branje. Obiskovali smo različne ustanove, ki so povezane s 
knjigami (knjižnice, knjigarne...). Prebirali smo pravljice s posvetili, si izmenjevali pravljice s posvetili, 
organizirali knjižni sejem. Sodelovali smo z društvom Jasa in s kulturnim programom nastopali na velikem 
knjižnem dogodku. Zelo veliko časa smo namenili prebiranju kakovostnih knjig in spodbujali bralno kulturo 
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tudi doma. Ob praznovanju rojstnih dni so nekateri otroci podarili knjigo s posvetilom svojim prijateljem. 
Knjige smo si izmenjali tudi na delavnicah s starši. 
8. Dan človekovih pravic: nacionalni  
V mesecu decembru smo z delavnico aktivno sodelovali v Cankarjevem domu in obeležili dan človekovih 
pravic. Osrednja tema srečanja je bila Jaz spoštujem človekove pravice. Z delavnico smo vsem gostujočim 
skupinam prikazali pomen integracije slepih in slabovidnih ljudi v okolje. Za srečanje smo pripravili tudi 
pozdravni plakat. Srečanja so se udeležili tudi otroci našega vrtca. 
9. Odnos mladih do zdravja: nacionalni  
Glavni namen projekta je prikazati pomen in lastno odgovornost do naše največje blaginje - zdravja z vidika 
mladih. V našem vrtcu izvajamo veliko dejavnosti za odnos mladih do zdravja, zdrave prehrane, dejavnosti 
na prostem. Sodelovali smo  z likovnimi in literarnimi prispevki na to temo.  
10. Moder stol – nekdo misli name: nacionalni z mednarodno udeležbo 
Ob projektu smo se veliko pogovarjali o strpnosti, solidarnosti, reševali smo konfliktne situacije na modrem 
stolu, praznovali rojstne dneve na modrem stolu, pripovedovali pravljice. Modri stol smo likovno opremili in 
smo ga vsakodnevno tudi uporabljali. S pomočjo modrega stola smo spoznavali modre misli. 
 
Ostale aktivnosti ob Unesco projektu: 

- aktivno smo sodelovali s središčem v Ljubljani –OŠ Ledina, 
- udeležili smo se strokovnega usposabljanja za šolske koordinatorje, vodje središč in ravnatelje 

Unesco mreže ASP šol in vrtcev Slovenije, 
- z likovnimi prispevki smo sodelovali na svetovnem kongresu voda, 
- obeleževali smo mednarodne dneve (Mednarodni dan miru, Evropski dan mobilnosti, 

Teden otroka, Tradicionalni slovenski zajtrk, Kulturni dan, Svetovni dan socialne pravičnosti 
Gregorjevo, Svetovni dan voda, Svetovni dan zdravja, Svetovni dan gibanja, Mednarodni dan družin, 
Svetovni dan sonca, Svetovni dan športa), 

- organizirali smo Unescov dogodek: Dobrodelna košarkaška tekma, 
- sodelovali smo na krajevnih prireditvah, 
- objavljali smo utrinke in poročila koordinatorjem posameznih projektov, 
- objavljali smo utrinke in poročila na spletni strani Vrtca Galjevica, 
- v mapi oddelka smo objavljali rezultate posameznih projektov, 
- sodelovali smo z objavami v lokalnem časopisu Rudniška Četrtinka, 
- sodelovali smo s starši na krovnih dogodkih vrtca in srečanjih oddelkov, 
- povezovali smo se z drugimi vrtci po svetu (e-twinning). 

 
 
POROČILO PROJEKTA UNICEF – vrtec v programih izobraževanja za razvoj 

 
Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Andreja Košir 
Naslov podprojekta: PUNČKA IZ CUNJ. V projekt sta bili vključeni dve skupini, oddelka JEŽI in KUŽKI. 
 
Cilj projekta je zbiranje sredstev za UNICEF-ov program cepljenja otrok proti šestim nalezljivim otroškim 
boleznim v državah v razvoju. Punčka iz cunj je igrača, ki je poznana v vseh kulturah sveta. V preteklosti je 
marsikomu v otroštvu delala družbo, danes pa predstavlja otroka iz države v razvoju, ki ga je treba cepiti in 
potrebuje našo pomoč. 
 
Naši cilji projekta: 

 seznanjati s problematiko necepljivosti otrok v svetu, 

 seznanjati z revščino v svetu in pri nas, 

 seznanjati otrokt 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, 
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 seznanjati otroke z njihovimi pravicami in dolžnostmi, 

 seznanjati otroke z različnimi kulturami in tradicijami. 
 
KRATEK OPIS POTEKA PROJEKTA: 
Vsak oddelek je izdelal svojo punčko iz cunj. Pri izdelavi in predstavitvi nam je pomagala gospa Mara 
Podržaj, ki je bila v preteklosti UNICEFOVA ambasadorka, saj je izdelovala punčke iz cunj za omenjeni 
projekt in prodajo. Na obisku v vrtcu nam je predstavila svoje punčke in nam povedala nekaj o projektu. 
Skupaj z nami je ukrojila in sešila dve punčki, ki so ju kasneje otroci poimenovali in oblekli ter skupaj s 
svojimi družinami ustvarjali dodatke, oblačila, obutev, igre… ter tako  poskrbeli za njun izgled in ju skupaj z 
dnevnikom odnašali domov v družine in zapisovali utrinke.  
Ob zaključku projekta, ki še poteka, bomo punčki podarili UNICEFU. 
 
DEJAVNOSTI, KI SO POTEKALE OB PROJEKTU: 

- obisk prostovoljke, ki je pomagala v manj razvitih državah sveta, konkretno v Braziliji – mamica 
deklice iz skupine Ježi (predstavitev projekta »PODARIMO POSTELJO«), 

- ogled filma na temo lakote in revščine v svetu, 
- pogovori ob ogledovanju IKT gradiva, 
- izdelovanje plakatov, 
- izdelovanje punčk iz cunj, 
- pogovor ob knjigah, priročnikih in revijah, 
- seznanjanje z različnimi kulturami po svetu, 
- pogovor o moralnih vrednotah, predvsem pomoči, solidarnosti, spoštovanju, 
- spoznavanje pesmi in plesov iz različnih koncev sveta, 
- pogovor o  otrokovih pravicah in tudi dolžnostih, 
- likovno ustvarjanje na temo punčka iz cunj in otroci sveta. 

 
 
POROČILO PROJEKTA EVROPSKI SONČNI DNEVI –  
SONČNI DAN GALJEVICA 

 

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Maja Berli 
 
Namen projekta je pritegniti pozornost otrok in  zaposlenih v vrtcu za okolju prijazno sončno energijo.  
Z organizacijo dogodka, ki smo ga pripravili 26. 5. 2017, smo otrokom preko različnih delavnic prikazali 
možne načine uporabe sončne energije. 
Menimo, da je z ozaveščanjem otrok o uporabi sončne energije potrebno pričeti že v predšolskem obdobju. 
Otroci vsako leto pokažejo neverjeten interes ob posamezni delavnici 
 
Sončni dan na Galjevici smo, zaradi lažje organizacije dela, izvedli na treh lokacijah našega vrtca, otroci iz 
lokacije Dolenjka pa so se pridružili otrokom v enoti Orlova. 
Lokacija Dolenjka se je pridružila delavnicam v enoti Orlova, tako da se je delavnic na Orlovi udeležilo 10 
oddelkov. V enoti Galjevica se je delavnic prav tako udeležilo 10 oddelkov, na lokaciji Ribnik pa so se 
delavnic udeležili vsi trije oddelki. 
Na vseh treh lokacijah so potekale identične delavnice z izjemo delavnice s sončnimi celicami, ki je bila 
izvedena v enoti Orlova.  
Otroci so se udeležili tematskih delavnic, ki so prikazovale uporabno vrednost sonca. 
S pomočjo risanja senc so spremljali pot sonca, z lupo in papirjem pa moč sonca. Otroci so opazovali taljenje 
ledenih lističev na soncu in s čopiči in vodo bodo barvali tla, delali odtise rok in nog ter opazovali kako sonce 
suši njihove umetnije. 
 
Vse  štiri tematske delavnice je sočasno vodilo več strokovnih delavcev, tako da je bil vsak oddelek otrok ob 
določeni uri pri eni delavnici, ki jo je vodil eden izmen strokovnih delavcev. 
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POROČILO PROJEKTA ETIKA IN VREDNOTE 

 
Koordinatorka na ravni vrtca: Vesna Podboj Panič 
 
V krovni projekt vrtca je bilo vključenih vseh 23 oddelkov, saj je bila vsebina tudi prednostni cilj v akcijskem 
načrtu izboljšav zavoda in vseh oddelkov. 
 
Evropsko ogrodje etike in vrednot vključuje 10 kompleksnih vrednotnih usmeritev, ki jih lahko označimo kot 
vrednotne domene. To so: znanje in modrost, skrb za sočloveka, kultura, univerzalizem, življenje-narava-
zdravje, pravičnost, tradicija, delo in ustvarjalnost, integriteta in humanost.  
 
V projektu Etika in vrednote sodelujemo že tretje šolsko leto.  V letošnjem šolskem letu smo realizirali  še 
zadnje tri vrednotne domene od 10, to so: humanost, integriteta ter znanje in modrost.  
 
Vsako posamezno  vrednotno domeno so nam predstavniki iz IEV (Inštitut za etiko in vrednote) predstavili 
na srečanjih v Kongresnem centru Brdo. V okviru tega smo prejeli tudi priročnike, ki so bili v e-obliki 
posredovani tudi vsem SD. 
Posamezno domeno, njene poudarke in izhodišča so varuhinje v vrtcu predstavile na strokovnih aktivih 
delavcev. S pomočjo teh iztočnic so strokovni delavci iskali nabor dejavnosti, ki bi jih lahko izvajali v 
oddelkih. 
Naloga varuhinj je bila, da so vse predlagane dejavnosti zbrale, vsebinsko združile in jih posredovale 
strokovnim delavcem. Na nivoju oddelka so strokovni delavci posredovane vsebine vključevali v akcijske 
načrte oddelka. 
     
POROČILO PROJEKTA ERASMUS+ (Smart child +)  
2016-2019 

 
Koordinatorki na ravni vrtca: Barbara Novinec, Živa Krapež Jeraj 
 
V projekt so bili vključeni vsi oddelki 3-6 letnih otrok. Integracijske urice angleščine je izvajala Živa Krapež 
Jeraj. 
 
Predstavitev projekta 
Smart Child+ (Bistra glavica +) je projekt v programu Erasmus + , ključni ukrep drugega strateškega 
partnerstva med zgolj šolami. Je triletni projekt, ki združuje 4 partnerske organizacije iz treh držav 
(Slovenija, Češka, Italija), glavni namen pa je izmenjava dobrih praks na področju celostnega razvoja otroka 
v predšolskem obdobju. Koordinator projekta je Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, ki sodeluje z enoto 
vrtca, ostali partnerji pa smo Vrtec Galjevica, Montessori Vrtec Andilek iz Prage in vrtec Al. Gatto iz Salerna. 
Projekt izhaja iz problema vse Evrope - da potenciali naših otrok niso dovolj izkoriščeni. Če želimo slediti 
ciljem Evrope 2020 za trajno rast, moramo začeti pri najmlajših. Vsaka od partnerskih organizacij je izreden 
strokovnjak na enem od področij, zato s pomočjo mednarodnega partnerstva nadgrajujemo področja v 
enoten program s priporočili strokovnim delavcem in politikam, kaj lahko naredimo za optimalni razvoj 
otroka. V projektu so načrtovane 4 aktivnosti usposabljanja, učenja in poučevanja, v program so vključene 
tudi pomembne teme za strokovni razvoj delavcev. Na srečanjih bodo udeleženci izmenjali primere dobrih 
praks s pomočjo dveh zunanjih ekspertov, dr. Ranka Rajovića iz Srbije in Andreje Semolič iz Slovenije pa 
bomo dodali potrebno teorijo.  
Aktivnosti za strokovne delavce 
V sklopu projekta so v letošnjem šolskem letu potekala 3 mobilnostna srečanja (od tega sta dve potekali v 
Ljubljani, eno pa v Italiji), ki se jih je udeležilo skupno 6 strokovnih delavcev. Prvo srečanje v Ljubljani je bil 
uvodni sestanek koordinatorjev in je potekalo v novembru 2016, naslednje je bilo srečanje v Italiji, ki je 
potekalo februarja 2017. Na srečanju v Italiji so udeleženske podrobno spoznale italijanski šolski sistem, 
seznanile so se s pojmom 100% vključenosti ter si ogledale in naredile primerjavo med italijanskimi in 
slovenskimi vrtci. Zadnje srečanje v letošnjem šolskem letu pa je potekalo v Ljubljani maja 2017. Del 
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srečanja je bilo tudi predavanje ter delavnice z dr. Rankom Rajovićem ter Andrejo Semolič, kjer so se 
udeleženci spoznali z NTC metodo učenja ter pedokinetiko. 
Aktivnosti za otroke: Integracjijske urice angleškega jezika 
V letošnjem šolskem letu so prvič imeli angleščino tudi vsi oddelki otrok starih 3-4 leta. Urice so torej 
potekale v 5 oddelkih 3-4, 4 oddelkih 4-5, 3 oddelkih 5-6, enem oddelku 4-6 ter enem oddelku 3-6. 
Izvedenih je bilo 25 ur, otroci pa so se seznanili z osnovnim besediščem, enostavnimi frazami, otroškimi 
pesmicami in melodijo jezika. 
 
 
REPUBLIŠKI PROJEKTI                                                                                                                                 
 
POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU  

 
Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Maja Berlic 
V projekt je bilo vključenih vseh 23 oddelkov vrtca. 
 
Z željo krepiti zdravje naših najmlajših je v načrtovanje dela v oddelku vključeno vsakodnevno gibanje, ne 
glede na vremenske razmere, kar smo si v letošnjem letu zadali kot enega izmed pomembnih ciljev.  
Trudimo se zvesto slediti reku, da ni neprimernega vremena - neprimerna sta lahko le obleka in čas gibanja 
na prostem.  
Z vključitvijo vseh, ki kakorkoli skrbimo za prehrano otrok, skušamo vplivati na razvoj zdravih 
prehranjevalnih navad, ki bodo otrokom dale dobro osnovo v kasnejšem življenju. Pri tem ne pozabljamo na 
pomembnost vnosa tekočine in na to, da smo ena od držav, ki ima srečo, da pitna voda priteče iz pipe, zato 
spodbujamo pitje vode od vstopa otroka v vrtec, pa do njegovega odhoda v šolske klopi. V sklop zdravega 
prehranjevanja prav tako sodi kultura prehranjevanja, s katero smo v zadnjih letih dosegli zavidljivo visok 
nivo. Vsi otroci našega vrtca hrano pojedo za mizo, hrane se ne odnaša domov, s čemer preprečimo 
odlaganje le te po garderobah in na hodniku vrtca. 
V vseh oddelkih 3-6 let uporabljamo pogrinjke in arcopal krožnike, kar otroke spodbuja h kulturnemu 
obnašanju za mizo in zagotovo pripomore k prijetnejšemu zaužitju obrokov.  
V sklopu programa Zdravje v vrtcu navajamo otroke na dobre higienske navade, pri čemer smo v letošnjem 
letu velik del pozornosti namenili spodbujanju samostojnosti.  
 
Želimo oblikovati okolje, ki postavlja zdravje kot pomembno vrednoto, in ustvariti sposobnost otrok za 
ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju. 

 
V nadaljevanju predstavljamo aktivnosti, ki smo jih strokovni delavci v sodelovanju z zunanjimi sodelavci in 
starši izvajali v preteklem šolskem letu:  

 
1. GIBANJE  
V Vrtcu Galjevica gibanje prepoznavamo kot eno temeljnih aktivnosti, ki pomembno vplivajo na zdravje 
otrok zato je temu področju zagotovo posvečen del dneva, ki ga otroci preživijo v vrtcu. Otroci so skupaj z 
vzgojiteljicami izvajali redno dnevno gibanje na svežem zraku in hodili na sprehode v bližnjo in daljno 
okolico posameznega vrtca in sicer v vseh vremenskih razmerah. Otroci so obiskali Botanični vrt, redno so 
hodili tudi na sprehod na bližnji Golovec. V vseh oddelkih 3-6 let je 1x tedensko potekala gibalna urica, ki jo 
je organiziralo smučarsko društvo Novinar. Otroci iz vseh skupin so se udeležili krosa, ki smo ga organizirali 
znotraj vrtca ter izvedli vse preizkuse, ki so v skladu s programom Mali Sonček, predvidene za določeno 
starostno skupino. Strokovni delavci so vzpodbujali in z raznimi pripomočki aktivno vodili razgibavanja v 
naravnem okolju ter izvajali razne gibalne igre. Skupaj smo izvajali sprostitvene dejavnosti v smislu zgodbic, 
zabavnih interakcij, igrarij, šaljivk in izštevank ter gline za sproščanje. V sklopu vrtca smo izvedli tudi športne 
igre Galjevica. Skupaj s strokovnimi delavci so si otroci ogledali filma Ostal bom zdrav in Dobili bomo 
dojenčka. Izvedeni so bili tabori v Škratkovi deželi in na kmetiji v Gorjah, letovanje v Umagu, drsanje in 
plavalni tečaj.  
 
 



 

Letno poročilo Vrtca Galjevica za leto 2017 

 

41 

2.  ZDRAVA PREHRANA  
Področje zdrave prehrane je drugo področje, ki ima pomemben vpliv na zdravje otrok in razvoj zdravih 
prehranjevalnih navad, predvsem v kasnejšem življenjskem obdobju. Slovenija je na področju prehrane v 
vzgojno izobraževalnih ustanovah, v primerjavi z drugimi članicami evropske unije v precejšnji prednosti, saj 
ima v vrtcih in osnovnih šolah kuhinjo in organizatorja prehrane, ki le to načrtuje skladno s smernicami 
zdravega prehranjevanja. Organizatorka prehrane se stalno strokovno izpopolnjuje in na jedilnik uvršča jedi, 
ki otrokom nudijo optimalne pogoje za razvoj. V izogib ponujanju jedi, ki jih otroci ne zaužijejo v zadostni 
meri, je ustanovljena skupina za prehrano, ki se sestane 2-3 x letno in uskladi načrtovanje z realnim stanjem 
v oddelku.  
Zaradi truda, ki se vlaga v načrtovanje prehrane, so nas na NIJZ prepoznali kot dobrega partnerja in nas 
povabili k sodelovanju pri preverjanju in  implementaciji prenovljenih smernic zdravega izobraževanja v 
vzgojno izobraževalnih ustanovah. 
Otroci so spoznavali tradicionalne in manj poznane vrste jedi. Posebno pozornost so strokovni delavci v 
oddelkih 1-3 namenili spoznavanju in okušanju različnih vrst sadja in zelenjave. Praznovanje rojstnih dni v 
vseh oddelkih vrtca je potekalo na zdrav način, s sadjem in zelenjavo. Ustvarjali so razne sadne in 
zelenjavne napitke, sokove, sadna nabodala, ki so praznovanju dodale poseben čar. 
Z namenom spoznavanja zdrave prehrane so otroci starejših oddelkov odšli na tržnico, kjer so si podrobno 
ogledali ponudbo sadja, zelenjave, zelišč, ponudbe domačih, lokalno proizvedenih izdelkov. Skupaj z 
vzgojiteljicami so obiskali tržnico, trgovino s sadjem in zelenjavo. Otroci so podrobneje spoznali poljščine in 
vrtnine. Aktivno so sodelovali pri pripravi marsikatere jedi: priprava žgancev, koruznega kruha, jabolk z 
medom, jabolčnega kompota in sadnih smootijev, medenjakov, zeliščnih namazov, zelenjavnih juh. Skupaj s 
strokovnimi delavci so otroci izdelali plakate na temo zdrave prehrane,  oblikovali so prehransko piramido, 
drevesni diagram sadja in zelenjave in semafor živil ter prebirali literaturo in enciklopedije na to temo. 
Skupaj so deklarirali in peli pesmi o sadju in zelenjavi (npr. Ježek in Hruška Debeluška, Rdeče češnje). Otroci 
so se učili pravilnih tehnik lupljenja sadja in zelenjave. Navajali smo jih na pitje vode ter nesladkanega čaja. 
Otroke smo vzpodbujali k uživanju sezonskega sadja in jih učili zdravega in uravnoteženega prehranjevanja.  
3. OBISK MUCKA POLDIJA  
Vodja PZHR Maja Berlic je skupaj z muckom Poldijem v vseh oddelkih vrtca izvedla lutkovno predstavo o 
prenosu mikroorganizmov in umivanju rok. V sodelovanju s strokovnimi delavci oddelka smo skušali doseči 
zavedanje o pomembnosti umivanja rok z namenom preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni. Na 
delavnicah je otrokom predstavila pravilno in učinkovito tehniko umivanja rok po uporabi sanitarij, pred 
hranjenjem, po igri ter bivanju na prostem. Otroci so aktivno sodelovali v delavnici in spoznali tehniko 
pravilnega umivanja rok in skrbi za zdravje. Otroke smo skozi vse šolsko leto spodbujali in opozarjali na 
redno/vsakodnevno in priložnostno umivanje rok.  
4.  ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA – ZDRAV ZOBEK  
V najstarejše oddelke je prišla profesorica zdravstvene vzgoje, ki je otrokom predstavila lutkovno igrico o 
bolečih zobkih, pravilno ščetkanje in urjenje pravilne tehnike umivanja zob.  
Na lokaciji Dolenjska cesta že več let poteka projekt Zdrav zobek, v okviru katerega vsi otroci obiščejo 
zobozdravnico in opravijo redni pregled. Ta način dela se je izkazal za zelo učinkovitega, saj marsikateri 
otrok izgubi strah pred zobozdravnikom. Zobozdravnica otroke pouči o pravilnem ščetkanju zob, 
vsakodnevnem umivanju le teh ter pomenu zdrave prehrane za zdrave in čvrste zobe.  
Skupaj s strokovnimi delavci so otroci prebirali otroško literaturo na temo čistih zob in zobozdravnika.  
5.  MEDIMEDO  
Tudi v letošnjem šolskem letu so na obisk prišli študentje Fakultete za medicino Ljubljana, ki so našim 
otrokom med 4 in 6 letom starosti približali poklic zdravnika, jih spoznali z osnovnimi pojmi o telesu ter 
poskrbeli, da bo naslednji obisk pri zdravniku potekal z manj strahu in nervoze. Z improvizacijo 
zdravstvenega doma za igračke, s čakalnico, ambulantami, lekarno in rentgenom so otroci svoje bolne 
igrače prinesli na pregled. Prav tako so otroci za lažje razumevanje poklica igrali različne vloge.  
6. MOJE TELO  
Otroci so ob plesu, igri, izražanju z mimiko, opazovanjem lastnega telesa in opisovanjem fotografij 
spoznavali svoje telo, zgradbo, njegovo funkcijo in s tem razvijali skrb za preprečevanje bolezni in 
ohranjanje zdravega telesa. Otroci so spoznali pravilno negovanje lastnega telesa, razvili samostojnost pri 
oblačenju in skrbi za čisto telo in obleko. S pomočjo dojenčkov – igrač so se učili tudi odnosa do sočloveka in 
pomembnosti spolne nedotakljivosti. 
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7. ČISTO OKOLJE in RAVNANJE Z ODPADKI  
V okviru ekološkega osveščanja so otroci obiskali ekološki otok, kjer jim je bil predstavljen način ločevanja 
posameznih odpadkov. Otroci so aktivno sodelovali pri izdelavi košev za ločeno zbiranje odpadkov, čistilni 
akciji Očistimo okolje, EKO dnevu, reciklaži odpadnega materiala in zbiranju starega papirja. 
Otroci so spoznali pojem ponovne uporabe izdelkov in materiala ter pomen ohranjanja le teh. Izdelovali 
smo EKO igrači iz odpadne embalaže, na prstne lutke družabne igre na temo narave in čistega okolja, 
prebirali EKO pravljice, izdelovali športne rekvizite, zbirali odpadni papir in zamaške, se pogovarjali o 
pomenu vode za življenje na planetu.  
8. VARNA POT V VRTEC  
Oktober je bil posvečen varnosti v prometu. V sklopu teh aktivnosti je bil izveden tudi krovni dogodek vrtca: 
varna pot v vrtec, kjer vsem staršem našega vrtca organiziramo postaje, na katerih se spoznajo s 
pomembnostjo pripenjanja varnostnega pasu v avtomobilu, naletno tehtnico, pijanimi očali, delom gasilcev, 
reševalcev in policistov.  
Otroci so spoznali varno in aktivno udeležbo v prometu. Predstavljeni so jim bili prometni znaki, policist je 
otroke seznanil z varnim vedenjem na pločniku ter varno vožnjo v avtomobilu ali avtobusu. Za otroke smo 
organizirali tudi kviz na temo prometa, izvajali smo redne sprehode po varnih poteh, učili smo se na 
poligonih varne poti. Vsi otroci v starosti od 4-6 let so vključeni v projekt Pasavček, kjer jih strokovni delavci, 
na avtomobilskem sedežu, učijo pravilnega pripenjanja varnostnega pasu. 
9. OSTAL BOM ZDRAV 
Otroke smo poučili o pravilnem ravnanju ob kašljanju in kihanju, o nevarnostih mikroorganizmov, ki jih 
izločimo ob kihanju in kašljanju. V okviru delavnice smo si ogledali lutkovni film Ostal bom zdrav. Za 
poučevanje smo prebirali knjige, zloženke in enciklopedije o zdravju in zdravem vedenju. Pripravili smo kviz 
na temo zdravja, se likovno in plesno izražali na temo sadja in zelenjave. Na temo sadja in zelenjave smo 
organizirali številne igre (npr. okušanje sadja in zelenjave z zaprtimi očmi). Otroci so aktivno skrbeli za 
zeliščni vrt vrtca.  
10. DOBILI BOMO DOJENČKA  
Na to temo smo si ogledali lutkovni film z naslovom Dobili bomo dojenčka. Z otroki smo se s pomočjo knjig, 
ki so primerne njihovi starosti, pogovarjali o razvoju ter rojstvu otroka, ogledali smo si materinsko knjižico, 
jo tudi izdelali ter fotografije iz ultrazvoka. Družino smo spoznavali tudi z igro vlog in s pogovori o družinah, 
z ogledovanjem fotografij, ki so jih prinesli od doma, ter z branjem zgodbic na temo družine (npr. Jakec dobi 
sestrico). Za igranje in spoznavanje smo imeli po posameznih oddelkih vrtca tudi lutke s posameznimi imeni, 
s katerimi so otroci spoznavali dojenčke.  
                                                                                        
 
POROČILO PROJEKTA PASAVČEK  

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

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

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

 utrjevanje pravil varne hoje (odsevna telesa, prečkanje ceste …).  
Operativni cilji so bili načrtovani za konkretne dejavnosti v oddelkih.  
 
 
Realizirane dejavnosti: 

 spoznavanje lika in živali »PASAVEC«, 

 EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI / razstava, poligon varne vožnje s kolesi, 

 risanje, barvanje lika “PASAVEC”,  

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

 likovno ustvarjanje na temo promet (risanje, slikanje), 

 spoznavanje pomena in uporaba OVS in varnostnih pasov, dnevno beleženje pripetosti otrok in 
odraslih v avtu, 

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

 DEMO SEDEŽI, kako se pravilno pripeti na OVS (praktičen prikaz), 

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

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

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

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

 priprava razstave: Pasavček je moj prijatelj, 

 ogled krajših video posnetkov o nepravilnem ravnanju otrok v prometu,  

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

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

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

 obisk policista v vrtcu, spoznavanje poklica policist, 

 obisk  reševalne postaje Ljubljana, 

 obisk Železniškega muzeja, 

 obisk Tehniškega muzeja v Bistri, 

 ogled igrice PLINKO IN ZELENI ZMAJ v izvedbi LPP-ja, 

 ogled lutkovne predstave PASAVČEK V PROMETU, 

 ogled predstave PASAVČEK JE MOJ PRIJATELJ, 

 v okviru projekta TURIZEM IN VRTEC (vožnja z vlakom, avtobusom, spoznavanje prevoznih sredstev 
nekoč in danes v Ljubljani, obisk železničarskega muzeja in muzeja v BISTRI). 
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POROČILO PROJEKTA VARNO S SONCEM 

 

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Maja Berlic 
V projekt je bilo vključenih vseh 23 oddelkov vrtca. 
 
Program Varno s soncem je nastal pod okriljem NIJZ kot prizadevanje za izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi 
zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože v Sloveniji (vir: Register 
raka RS) in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno povezana tako z 
izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu. Zaradi zavedanja o naši 
moči vplivati na otrokovo obnašanje v kasnejšem življenjskem obdobju, smo v vrtcu program prepoznali kot 
primeren in ga vključili v naše vsakdanje delo. 
V okviru programa opozarjamo na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in 
vzgajamo otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. S tem želimo dolgoročno prispevati k znižanju 
pojavljanja kožnega raka v Sloveniji. 
 
V vseh 23 oddelkih, vključenih v program smo izvajali preventivne ukrepe, ki so najučinkovitejši pri 
preprečevanju neugodnih vplivov sončnih žarkov in so izogibanje soncu med 10.00 in 16.00 uro, 
upoštevanje pravila »kadar je dolžina sence krajša od dolžine telesa poiščemo senco«, redna uporaba 
zaščitnih pokrival, uporaba sončnih očal ter pitje zadostne količine vode. 
 
 
POROČILO PROJEKTA MALI SONČEK  

 
Koordinatorki projekta na ravni vrtca: Jana Tomc, Mojca Kastelic   
V projekt je bilo vključenih 20 oddelkov vrtca (vsi oddelki 2-6 letnih otrok). 
 
Gibalno-športni program Mali sonček je bil v šolskem letu 2012/13 uveden v vse slovenske vrtce. Vanj se je 
vključilo 255 vrtcev in več kot 50.000 otrok. 
Program vsebuje 4 stopnje in se izvaja od 2. do 6. leta starosti. Je nadgradnja rednega gibalnega programa 
iz Kurikuluma. Ocenjuje se uspešnost in napredek otroka. Dejavnosti se izvajajo na prostem. Program in 
naloge so podrobno opisane v priročniku Mali sonček, skrajšano pa tudi v knjižicah Mali sonček in v 
zgibankah. Otrok za sodelovanje in uspešno opravljeno večino nalog dobi priznanje v barvi svojega 
programa. Zadnje leto pa dobi medaljo, če je v programu uspešno sodeloval najmanj 3 leta. 
 
V Vrtcu Galjevica je tudi letos športni program Mali sonček potekal v sodelovanju z Mestno občino 
Ljubljana, Oddelkom za šport. V šolskem letu 2016/17 so bili vanj vključeni vsi otroci v starosti od 2 do 6 let 
iz 20-ih skupin: 8 iz Galjevice, 7 iz Orlove, 3 iz Ribnika in 2 iz Dolenjke, skupaj 364 otrok, od tega iz Orlove, 
Ribnika in Dolenjke 205 otrok, iz Galjevice pa 159 otrok. 
V programu Mali sonček so sodelovali otroci v vseh štirih stopnjah: 

 Mali sonček – MODRI: otroci od 2–3 leta, letniki 2014 

 Mali sonček – ZELENI: otroci od 3–4 leta, letniki 2013 

 Mali sonček – ORANŽNI: otroci od 4–5 let, letniki 2012 

 Mali sonček – RUMENI: otroci od 5–6 let, letniki 2011 
 
Izvajali smo vse, oziroma večino predvidenih nalog in vsi otroci so uspešno izvedli program, kar je razvidno 
tudi s Poročila za MOL. V vseh vključenih skupinah je torej kar 364 otrok osvojilo priznanja, od tega 71 otrok 
za Modri sonček, 95 otrok za Zeleni sonček, 103 otrok za Oranžni sonček in 90 otrok za medalje Rumeni 
sonček, od katerih jih je 5 že lansko leto dobilo medalje, zato jih letos ne dobijo. 
Vsi sodelujoči otroci so osvojili priznanje za Modri, Zeleni in Oranžni sonček, ne glede na to, koliko nalepk - 
sončkov jim je uspelo osvojiti. Vsi sodelujoči otroci za Rumeni sonček so tudi letos osvojili medalje za 
uspešno opravljenih 5 do 7 nalog svojega programa in za vsaj triletno skupno sodelovanje, razen otrok, ki so 
imeli odlog šolanja in so medaljo dobili že lansko leto, letos pa dobijo le interno medaljo. 
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Rezultate smo sproti beležili v knjižice Mali sonček, kamor so si otroci za vsako uspešno opravljeno nalogo 
prilepili sončka v barvi svoje stopnje.   
 
Knjižice Mali sonček je treba skozi štiriletno obdobje trajanja programa hraniti 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. 
 
V okviru programa Mali sonček smo letos v sodelovanju z MOL izvajali tečaj drsanja  v Zalogu za 113 
šoloobveznih otrok iz našega vrtca in sicer od 12.10. do 19.10.2017. Tudi letos smo imeli svoje vaditelje, 
naše strokovne delavce, ki so dobro opravili svoje delo. Večina vključenih otrok je uspešno zaključila tečaj 
drsanja in so prejeli zasluženo nalepko - sonček v knjižice Mali sonček.  
 
Vsi šoloobvezni otroci iz našega vrtca so imeli od 8.5. do 16.5.2017 5-dnevni intenzivni plavalni tečaj v 
sodelovanju s Fakulteto za šport. Program je bil dobro izpeljan, vaditelji so bili zavzeti in strokovni. 
Vključenih je bilo 93 otrok, ki so večinoma uspešno opravili vse naloge, potrebne za osvojitev nalepke – 
sončka. Letos so otroci ob koncu tečaja opravljali test, ki je pokazal, da so otroci zelo napredovali, nimajo 
strahu pred vodo in veliko otrok je plovnih. 
Oba tečaja sta bila za starše brezplačna. Plačati so morali le stroške avtobusnega prevoza. Na tečaju drsanja 
so se starši v velikem številu udeležili predstavitvene ure za starše. Na plavalnem tečaju predstavitvene ure 
letos ni bilo. 
 
V okviru programa Mali sonček (izlet) smo v sodelovanju z MOL (Timing) izvajali tudi Pohod ob žici. 
Udeležilo se ga je 394 otrok iz 22-ih skupin, od tega 187 otrok iz Galjevice in 207 otrok iz Orlove, Ribnika in 
Dolenjke. To je bila nova rekordna udeležba na letošnjem 61. Pohodu ob žici. Za udeležbo na Pohodu so 
otroci prejeli priznanje.  
 
Spomladanski kros v Športnem parku Svoboda v sodelovanju z MOL je bil izpeljan v ponedeljek, 29. 5. 2017 
in se ga je udeležila skupina Zvezdice iz Dolenjske ceste. 
Skoraj v vseh skupinah smo imeli interne krose v spomladanskem času.  
Spomladanskega krosa na Galjevici se je udeležilo 10 skupin iz enote Galjevica, 5 skupin iz enote Orlova in 2 
skupini iz lokacije Dolenjska cesta. 
Vse 3 skupine iz lokacije Pot k ribniku so izvedle Tradicionalni jesenski in spomladanski kros po gozdni poti 
po Golovcu. 
 
Izvedeno je bilo Zimovanje z učenjem smučanja na Pokljuki od 16. 1. do 20. 1. 2017 za 46 otrok v starosti 
od  4–6 let. 
Rolanje so izvajali le v treh skupinah šoloobveznih otrok, in sicer na Dolenjki, Ribniku in Orlovi. Obe starejši 
skupini iz Galjevice rolanja nista izvajali. 
Kolesarjenje je potekalo v štirih skupinah iz Galjevice ter v po eni skupini na Orlovi, na Ribniku in na 
Dolenjki. 
 
Strokovni delavci niso imeli posebnih težav pri izvajanju programa Mali sonček, ki ga po petih letih tudi 
bolje poznamo. Večina jih je program ocenila pozitivno.  
 
Tudi v letošnjem letu so bile za izboljšanje gibalnih dejavnosti v našem vrtcu organizirane vodene Športne 
urice v sodelovanju s SD Novinar za vse skupine otrok v starosti 3-6 let. Vključenih je bilo 6 skupin iz 
Galjevice, 5 skupin iz Orlove in po 2 skupini iz Ribnika in Dolenjke, skupno 15 skupin. Gibalne urice so 
potekale v dopoldanskem času, v večnamenskem prostoru na Orlovi, v mali telovadnici na Galjevici in v 
prostorih ČS Krim od septembra do konca maja za vsako skupino po 1 uro. Izvajala jih je športna vaditeljica 
Alja, ki je izjemno strokovno opravljala svoje delo v zadovoljstvo otrok in strokovnih delavcev. 
 
V juniju so bile organizirane tudi Športne igre vrtca Galjevica (1. 6. 2017) in letovanje v Savudriji (5. 6. - 9. 
6. 2017 za 44 otrok). 
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POROČILO PROJEKTA TURIZEM IN VRTEC  

 
Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Andreja Košir 
 
Glede na to, da se naš vrtec nahaja v bližini mestnega jedra, je idealno izhodišče za raziskovanje kulturnih 
ustanov, zgodovinskih znamenitosti in naravnih danosti, ki nas obdajajo.  
Otroke smo želeli navdušiti nad lepo in bogato naravo v okolici vrtca. Želeli smo jim pokazati, kaj vse narava 
ponuja ljudem, če smo le mi pripravljeni lepote in njene danosti sprejeti in jih spoštovati.  
Pri tem pa ne smemo zanemariti kulturnih in zgodovinskih spomenikov, ki nas obdajajo, in ustanov, ki so 
idealno učno in raziskovalno okolje, ki nam je služilo kot izhodišče za odkrivanje preteklosti in tako zanimivo 
kulturno znamenitostno promocijo mesta Ljubljana. 
V projektu so sodelovali 3 oddelki vrtca Galjevica: JEŽI, KRESNIČKE in ZVEZDICE. Naslov letošnjega projekta 
je bil POTUJEM, TOREJ SEM. V okviru projekta smo razvijali tri podprojekte: LJUBLJANA, MOJE MESTO, GORI 
DOLI PO LJUBLJANI in PREVOZNA SREDSTVA NEKOČ IN DANES V LJUBLJANI. 
 
Cilji projekta: 

 spodbujati otroke k domovinski kulturi, 

 spoznavanje kako kvalitetno preživljati prosti čas, 

 navduševati otroke in njihove družine za bivanje v naravi in športne aktivnosti, 

 spoznati mesto Ljubljana kot prestolnico Slovenije, 

 spoznati kulturne, arhitekturne in turistične znamenitosti mesta,  

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

 spoznati način življenja v mestu nekoč,  

 se udeleževati kulturnih prireditev v mestu, 

 znanja in doživetja o spoznavanju Ljubljane oblikovati v knjigo, turistični vodič za otroke, 

 navdušiti otroke nad lepotami mesta, izražati občudovanje, spoštovanje do umetniških stvaritev,   

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

 
Realizirane dejavnosti:  
Z otroki smo se skozi celo šolsko leto potepali po mestu. Obiski mesta so bili tematsko naravnani in vsak 
mesec so otroci spoznavali posamezne nove lepote mesta, tako kulturne kot zgodovinske in naravne  
znamenitosti, se udeleževali ogledov predstav, razstav in delavnic. 
Sodelovali smo na dnevu mobilnosti v Botaničnem vrtu. 
V sklopu podprojektov smo spoznavali muzeje, poklice, mestna postajališča, železniške, avtobusne postaje, 
zbirališča koles. 
Pogovarjali smo se o varovanju okolja, preko priročnikov in enciklopedij, o plinskih prevoznih sredstvih in 
njihovem pomenu. 
Ogledali smo si predstavo LPP-ja ZELENI ZMAJ. 
Spoznavali smo zemljevide, priročnike, turistične vodnike, promocijski material in si ogledali promocijske 
videoposnetke. 
Izdelovali smo plakate, slikali po doživetjih in izdelovali zgibanke, priročnike in vodnike.  
Z lutko Naomi smo se potepali po Ljubljani« (nahrbtnik je potoval od družine do družine in ostal pri 
posamezni družini en vikend). 
Sodelovali smo na kulturnih in športnih prireditvah v Ljubljani. 
Napisali smo pesmico Moja Ljubljana za v poseben Zvezek za Mestno občino Ljubljana.  
 
Kaj so pridobili otroci s sodelovanjem v projektu?  

 Otroci so bili pri projektu izredno aktivni in dejavni in so z veseljem sodelovali. V naravi so 
pridobivali občutek, da je v njej polno skritih stvari, ki le čakajo, da jih uporabimo in izkoristimo za 
igro. 
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 Pri preživljanju časa v naravi so se otroci učili, kako bogat je svet okoli nas, in kako pomembno je, 
da tak tudi ostane. V ta namen smo prebrali kar nekaj pravljic. 

 V poučnih knjigah in na internetu smo iskali informacije, ki so nas zanimale. Otroci so bili vseskozi 
aktivni.  

 Spoznali so zelene površine Ljubljane, izletniške točke, kolesarske poti, avtobusne linije po Ljubljani 
ter kako in s čim lahko pripotujemo na določen del Ljubljane. 

 Preko raziskovanja so spoznali prevozna sredstva nekoč in danes ter njihov razvoj in pomembnost 
za ohranjanje narave. 

 Spoznali so skrite kotičke Ljubljane, njene naravne in kulturne danosti.  

 Preko projekta so utrdili že osvojena znanja o ekologiji in jih prenesli v prakso. 

 Seznanili so se z razvojem prometa v Ljubljani in tako na igriv način odkrivali zgodovino Ljubljane in 
tudi Slovenije. 

 Seznanili so se s pravili bontona med vožnjo z prevoznimi sredstvi. 

 Spoznali so tradicionalne ljubljanske jedi, simbole, znamenitosti, prireditve, zgodbice, pesmice, 
običaje (Gregorjevo – spust gregorčkov po Ljubljanici) … 

 Doživljali so Ljubljano kot mesto, ki vsebuje veliko kulturno, zgodovinsko in naravno dediščino. 
Ozavestili so domovinsko kulturo. 

 Spoznali so tradicijo in kulturo mesta Ljubljana in Slovenije.  

 Spoznali so športnike in druge pomembne osebnosti. 

 Spoznali so najlepše kotičke Ljubljane (parke, igrišča, trge, mostove, tržnico, griče in Barje). 

 Kot popotniki so se podali na tabor izven Ljubljane, na smučanje na Pokljuko in se popeljali z 
različnimi prevoznimi sredstvi. 

 
Zaključne misli:  
V današnjem hitrem tempu življenja se starši ne utegnejo z otroki sproščeno sprehajati po Ljubljani, 
odkrivati njene lepote in zanimivosti. Ponosni smo, da nam je ob tem projektu to uspelo. Na sproščen, igriv, 
pravljičen način so otroci kot aktivni raziskovalci odkrivali lepote našega mesta, se čudili mogočnosti stavb, 
bogati zakladnici muzejev, galerij, spomenikov … To je bil  projekt, preko katerega so otroci razvijali 
pozitivno naklonjenost do svojega mesta in zavedanje, da ga s primernim načinom življenja lahko ohranjajo 
lepega in zelenega. Pomembno  sporočilo so prenašali tudi v svoje domove, kar so nam navdušeno poročali 
starši. Hvaležni so, da ob naključnem potepu po mestu spoznajo, da njihovi otroci o naši prestolnici veliko 
lepega povedo. Ljubljano smo spoznali kot mesto, v katerem je veliko prostora za male radovedneže, saj se 
na vsakem koraku lahko nečesa naučijo.      
 
POROČILO PROJEKTA ČEBELICA MOJA PRIJATELJICA  

 
Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Maja Berlic 
Sodelovalo je vseh 23 oddelkov vrtca. 
 
Zaradi zavedanja o pomembnosti čebel za ljudi in naše okolje smo se odločili, da se pridružimo projektu 
Čebelarske zveze Slovenija »Čebelica moja prijateljica«, v okviru katerega naj bi vrtci vsaj enkrat letno, na 
dan Slovenskega tradicionalnega zajtrka, otroku ponudili slovenski med za zajtrk. V vrtcu Galjevico smo 
zavezo temu projektu nadgradili, saj našim otrokom skozi vse leto ponujamo slovenski med z označenim 
geografskim poreklom, ki ga nabavimo pri predsedniku čebelarskega društva Barje, g. Milanu Ovca.  
 
V sklopu projekta se je tudi v letošnjem šolskem letu, v velikem številu  oddelkov, oglasila čebelarka, ki je 
otrokom predstavila poklic čebelarja, pokazala opremo ter vse pripomočke, ki jih čebelar potrebuje za 
opravljanje svojega dela. Otroke je čebelarka seznanila in spoznala s čebelo Kranjsko Sivko in čebeljo 
družino.  
 
Strokovni delavci v oddelkih so z otroki pripravljali čaj z medom, pekli medenjake, izdelovali medene 
namaze in organizirali čajanke. Pogovarjali so se o vrstah medu in spoznali kako posamezne vrste medu 
vplivajo na naše zdravje.   
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Akacijev med pomaga pri nespečnosti, umirja razdražen imunski sistem in odpravlja posledice 
nakopičenega stresa. Priporočajo jemanje zvečer, pred spanjem.  
Kostanjev med pomaga pri boleznih prebavnega sistema, saj spodbuja delovanje črevesja, lajša delo 
preobremenjenih jeter in žolča ter varuje želodčno in črevesno sluznico. Priporočajo jemanje s čajem iz 
kamilice, šipka in materine dušice.  
Lipov med - njegovo uživanje prinaša olajšanje pri prehladu, vnetjih dihalnih poti in prebavnega sistema ter 
nekaterih ledvičnih boleznih. 
Žajbljev med pomaga lajšati prehlad, saj omogoča lažje izločanje sluzi iz sapnika in bronhijev.  
Sončnični med blagodejno vpliva na dihalni sistem, zaradi svojih edinstvenih sestavin pa prispeva k 
uravnavanju ravni maščobnih kislin v organizmu.  
Sivkin med v čaju iz kamilice, mete ali pelina umirja organizem, uporabljajo pa ga tudi proti napihnjenosti in 
za odvajanje vode. Koristen je proti migreni in vrtoglavici, priporočajo ga tudi vsem, ki trpijo za boleznimi 
srca in ožilja. 
 
 
POROČILO PROJEKTA ZELENI NAHRBTNIK  

 
Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Lilijana Paradiž 
V tem šolskem letu smo v obdobju januar - april  v projektu Zeleni nahrbtnik ZPM Ljubljana sodelovali  SD in 
otroci skupin ZAJČKI in KRESNIČKE iz enote Orlova. 
 
Pot Zelenega nahrbtnika se je začela v naši enoti že 5. januarja, ko nam ga je prinesla ga. Tanja Povšič iz 
ZPM Ljubljana. Zeleni nahrbtnik vsebuje lutko zmajčka Jurčka, zemljevid Ljubljane z nalepkami za 
označevanje lokacije in poti nahrbtnika, knjige z eko vsebino in CD s pesmicami o zmajčku Jurčku (avtor 
Boris Kononenko).  
Najprej smo si ogledali vsebino Zelenega nahrbtnika, otroci so se igrali z zmajčkom Jurčkom in se 
pogovarjali o namenu projekta. Po enem tednu smo nahrbtnik predali vrtcu Ledina in jim zastavili naloge na 
temo Odpadki. Nahrbtnik je potem potoval še v tri druge vrtce in se 7. aprila spet vrnil k nam. Obiskali so 
nas otroci in SD vrtca Mojca in nam prinesli Zeleni nahrbtnik z nalogami na temo Voda. 14 dni je zmajček 
Jurček opazoval in spremljal naše dejavnosti  in reševanje zastavljenih nalog . Z nami je opazoval vode v 
okolici vrtca, poslušal pravljice o Kapljici Aji, Flupiju in Potovanju kapljice okoli sveta. Spremljal je izvajanje 
poskusov z vodo, z nami spoznaval razliko med čisto in umazano vodo, spoznal agregatna stanja vode in 
načine varčevanja z vodo. Ko smo končali z delom, smo se pripravili na zaključno prireditev v Mostecu.  
Ker je do Mosteca kar daleč, sta nam priskočila na pomoč mamica in očka naše Aleksandre. Z njuno 
pomočjo smo pridobili donacijo podjetja LPP, ki nam je v naše veliko veselje omogočilo brezplačen 
avtobusni prevoz v Mostec in nazaj. V petek 21. aprila smo odnesli Zeleni nahrbtnik v Mostec, kjer smo na 
prireditvi ob zaključku projekta slavnostno predali Zeleni nahrbtnik ga. Tanji Povšič in se ves dopoldan 
zabavali v delavnicah, plesali, peli z Borisom Kononenkom in se igrali.  
Se že veselimo naslednjega obiska Zelenega nahrbtnika z zmajčkom Jurčkom. 
 
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:  

 7 oddelkov I. starostne skupine – Pravljične minute s knjižničarko Katjo (4 - Galjevica, 2 – Orlova in 
1 - Ribnik, skupaj 93 otrok); 

 14 oddelkov II. starostne skupine  - v projektu CICIUHEC je na nivoju zavoda sodelovalo  
(6 – Galjevica, 5 – Orlova, 2 – Dol. cesta in 1 – Ribnik,  skupaj 272 otrok); 

Vsi  oddelki so sodelovali s knjižnico Prežihov Voranc na Rudniku (ga. Katja Pinter Željko).  
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V okviru projekta je bila organizirana 1 pravljična urica v knjižnici pod vodstvom ge. Katje ter obiski 
knjižnice med letom. 
Otroci iz II. starostne skupine  so se udeležili  pravljičnih uric v knjižnici in izpolnili obveznosti (to so 2 - 4 
pravljice in 1 - 2 deklamaciji – SD so število prilagodili starosti otrok). V glavnem so vsi otroci izpolnili svoje 
obveznosti in za to prejeli tudi pohvalo za družinsko branje in medaljo Ciciuhec 2016/17. 
SD ocenjujejo sodelovanje v projektu kot pozitivno, saj taka oblika spodbuja branje v družinskem krogu, 
bogati otrokov besedni zaklad, razvija bralne navade in bralno kulturo ter otroku omogoča javno 
nastopanje (predstavitev pravljic pred skupino), seznanitev s knjižnico …  
Tudi s strani knjižnice smo prejeli zahvalo za  sodelovanje v projektu, ki se glasi: 
»Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste skozi leto navduševali male ''bralce'', skrbno beležili predstavljene 
knjige in vodili otroke v knjižnice. Vaš trud je neprecenljiv v skrbi za razvijanje otrokovih bralnih navad in 
bralne kulture.«  
 
 
POROČILO PROJEKTA  ŠKRATEK PRIJATELJČEK  

 
Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Vesna Podboj Panič 
V projekt so bili vključeni 3 oddelki iz Vrtca Galjevica, starosti 4-5 let. Sodelovali so MEDVEDI, ZMAJI in 
ZAJČKI. Projekt se je zaključil v mesecu juniju. 
 
Projekt je sklop interaktivnih delavnic, ki so združene pod krovnim naslovom Škratek Prijateljček in je 
zasnovan kot preventivni program preprečevanja nasilja med in nad otroci ter vzgoji otrok za strpnost in 
prijateljstvo.  
 
O projektu: 
Obisk Škratka Prijateljčka je otroke zelo motiviral za vzpostavljanje pozitivnih medsebojnih odnosov, 
spodbujal je skupno sodelovanje, strpnost in nas naučil veliko novega o tem kako spoznati in ohraniti 
prijatelja. Na prvem obisku je s seboj prinesel velik kovček in veliko zanimivih in zabavnih nalog, ki smo jih 
nato izvajali v oddelkih do njegovega naslednjega obiska.  
Škratek nas je vsakokrat pohvalil za lepo vedenje in tako še dodatno spodbudil za nadaljevanje dejavnosti. 
 
Cilji projekta: 

- vzgoja za strpnost in prijateljstvo, 
- učenje lepega vedenja in krepitev samopodobe, 
- zmanjševanje nasilja med otroki in učenje alternativnih oblik vedenja v konfliktnih situacijah,  
- dvigovanje kakovosti življenja otrok po načelu enakih možnosti, 
- povezovanje otrok v skupini, učenje sodelovanja z drugimi. 

 
Naloge za oddelek:                                           

 škratov koledar (beleženje počutja otrok s simboli), 
 zbiranje cekinov prijateljstva/za vsako nalogo en cekin (posodil sem igračo, govorim lepe  besede in 

sem do drugih prijazen, prijatelja sem povabil k igri, za nepravilna dejanja se opravičim, ko je 
drugemu hudo ga potolažim), 

 igra prijateljstva (socialna igra Zalivam prijateljstvo), 
 vodenje škratkovega dnevnika (dnevnik potuje med družinami). 

 
Realizirane dejavnosti: 

- obisk maskote Škratka Prijateljčka 2x (marec, maj), 
- izdelali smo si škratkov koledar, v katerega smo na 14 dni spremljali počutje otrok v skupini (zapis s 

simboli), 
- za različna dejanja smo delili cekine prijateljstva in s tem spodbujali otroke k prijaznim, pozitivnim 

dejanjem v odnosih, 
- prebiranje pravljic na temo prijateljstva, 
- izdelovanje različnih obrazov razpoloženja, 
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- igra z lutkami/različni obrazi, igra z lutko s ''srčkom'', 
- izdelali in igrali smo si družabno igro-Škratek Prijateljček poskakuje, 
- izpolnjevanje Škratkovega dnevnika, ki kroži med družinami otrok (vsak otrok je peljal Škratka 

domov na kratke počitnice, v dnevnik pa so zapisali, kaj se je Škratku zanimivega zgodilo, zapise pa 
smo nato prebrali v vrtcu), 

- skupaj smo oblikovali pravila o tem, kaj naj otroci počnejo, pravila smo narisali in napisali 
- risanje Škratka Prijateljčka, 
- prepevanje pesmice: Prijateljska, Ko si srečen, Če si slabe volje, 
- socialna igra: Dotakni se prijatelja, Zalivam prijateljstvo, Pozdrav, 
- slike o prijateljih,  
- izdelovali smo vstopnice za zaključno predstavo (risanje Škratka), 
- ogled predstave in zaključek projekta/mesec junij. 

 

PROJEKTI - na nivoju oddelkov vrtca, ki so bili realizirani v šolskem letu 2016/17: 
 

PROJEKTI - na ravni oddelkov vrtca 
Enota/ 
lokacija 

Naslov projekta Strokovni delavci, 
ki izvajajo projekt 

Št.  vklj. 
odd. 

Starost  
otrok 

Koordinator  
na nivoju 
enote/lokacije 

Enota 
Galjevica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unesco vsi SD vrtca 10 1-6 Mateja Funkl 

Unicef Košir, Kriletić 2 5-6 Košir Andreja 

Zdravje v vrtcu vsi SD vrtca 10 1-6 Monika Weingerl 

Erasmus+ Košir,  Kriletić, Virant, 
Funkl, Weingerl, 
Lenarčič 

4 4-6 Živa Krapež Jeraj 

Eko vrtec vsi SD vrtca 10 1-6 Mateja Funkl 

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

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

Ciciuhec vsi SD vrtca 10 1-6 Nataša Krilerić 

Pasavček Kriletić, Košir, Virant, 
Funkl 

4 4-6 Tanja Virant 

Čebelica moja 
prijateljica 

vsi SD vrtca 10 1-6  Metoda Lenarčič 

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

Turizem in vrtec Andreja Košir 1 5-6 Andreja Košir 

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

Ljubljana - Zelena 
prestolnica Evrope 
2016 

vsi SD vrtca 10 1-6 Mateja Funkl 

Škratek Prijateljček Funkl, Virant 2 4-5 Tanja Virant 

Enota 
Orlova 

Unesco vsi SD vrtca 8 1-6 Barbara Jakopin 

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

Zeleni nahrbtnik Paradiž, Šporar 2 4-6 Lili Paradiž 

Eko vrtec vsi SD vrtca 8 1-6 Barbara Jakopin 

Mali sonček SD oddelkov 2-6 7 2-6 Mojca Kastelic 

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

Ciciuhec SD oddelkov 2-6 7 2-6 Martina Šporar 

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

Čebelica moja 
prijateljica 

vsi SD vrtca  8 1-6 Maja Berlic 

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

Erasmus+ Šporar, Paradiž, Kaplar 5 4-6 Živa Krapež Jeraj 

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

Turizem in vrtec Šporar 1 5-6 Martina Šporar 
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Ljubljana - Zelena 
prestolnica Evrope 
2016 

vsi SD vrtca 8 1-6 Barbara Jakopin 

Škratek Prijateljček Paradiž 1 4-5 Lilijana Paradiž 

Eko branje za eko 
življenje 

Kaplar 1 4-5 Sabina Kaplar 

Lokacija 
Dolenjka c. 

Unesco vsi SD vrtca 2 2-6 Simona Milost 
Dežman 

Eko vrtec vsi SD vrtca 2 2-6 Mojca Kastelic 

Zdravje v vrtcu vsi SD vrtca 2 2-6 Majda Podržaj 

Varno s soncem vsi SD vrtca 2 2-6 Simona Milost-
Dežman 

Mali sonček vsi SD vrtca 2 2-6 Mojca Kastelic 

Čebelica moja 
prijateljica 

vsi SD vrtca 
 

2 2-6 Suzana Kramžar 

Ciciuhec vsi SD vrtca 2 2-6 Mojca Kastelic 

EU-Sončni dan G vsi SD vrtca 2 2-6 Suzana Kramžar 

Turizem in vrtec Kastelic 1 4-6 Mojca Kastelic 

Erasmus+ Kastelic 1 4-6 Živa Krapež Jeraj 

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

Ljubljana - Zelena 
prestolnica Evrope 
2016 

vsi SD vrtca 2 2-6 Mojca Kastelic 

Lokacija 
Pot k ribniku 
 
 

Unesco vsi SD vrtca 3 2-6 Miha Mrak 

Eko vrtec vsi SD vrtca 3 2-6 Zalka Jeršin 

Ciciuhec vsi SD vrtca 3 2-6 Tina Dragić 

Zdravje v vrtcu vsi SD vrtca 3 2-6 Aljaž Levičar 

Varno s soncem Mrak, Jeršin, Sušnik 3 2-6 Karmen Kogoj 

Mali sonček Mrak, Jeršin, Sušnik 3 2-6 Mojca Kastelic 

Čebelica moja 
prijateljica 

Mrak, Jeršin, Sušnik 3 2-6 Tatjana Sušnik 

EU-Sončni dan G vsi SD vrtca 3 2-6 Aljaž Levičar 

Erasmus+ Mrak 1 4-6 Živa Krapež Jeraj 

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

Ljubljana - Zelena 
prestolnica Evrope 
2016 

vsi SD vrtca 3 2-6 Zalka Jeršin 

 
PROJEKTI - na nivoju oddelkov (pregled po enotah/lokacijah za šolsko leto 2017/2018) 

Enota/ 
lokacija 

Naslov projekta Strokovni delavci, 
ki izvajajo projekt 

Št.  
vklj. 
odd. 

Starost  
otrok 

Koordinator  
na nivoju 
enote/lokacije 

Enota 
Galjevica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unesco vsi SD vrtca 10 1-6 Mateja Funkl 

Unicef Funkl, Košir, Suhadolniki, 
Virant 

4 2-6 Košir Andreja 

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

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

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

Eko vrtec vsi SD vrtca 10 1-6 Mateja Funkl 

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

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

NTC učenje vsi SD vrtca 10 1-6 Marjan Perger 

Ciciuhec Funkl, Košir, Lenarčič, 6 2-6 Nataša Krilerić 
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 Skubic, Suhadolnik, Virant 

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

Čebelica moja 
prijateljica 

vsi SD vrtca 10 1-6  Metoda Lenarčič 

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

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

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

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

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

Enota  
Jurček 

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

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

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

NTC učenje vsi SD vrtca 3 1-2 Mateja Viršek 

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

Korak k sončku vsi SD vrtca 3 1-2 Sergeja Zemljarič 

Varno s soncem vsi SD vrtca 3 1-2 Simona Milost D. 

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

Čebelica moja 
prijateljica 

vsi SD vrtca 3 1-2 Anja Mihelič 

Enota 
Orlova 

Unesco  vsi SD vrtca 8 1-6 Anka Gale 

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

Eko vrtec vsi SD vrtca 8 1-6 Barbara Jakopin 

Mali sonček vsi SD vrtca 7 2-6 Mojca Kastelic 

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

NTC učenje vsi SD vrtca 8 1-6 Barbara Jakopin 

Ciciuhec Gale, Jakopin, Paradiž, 
Šoberl, Šporar 

5 2-6 Martina Šporar 

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

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

Čebelica moja 
prijateljica 

vsi SD vrtca 8 1-6 Maja Berlic 

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

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

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

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

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

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

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

Lokacija 
Dolenjka c. 

Unesco vsi SD vrtca 2 2-6 Miha Mrak 

Eko vrtec vsi SD vrtca 2 2-6 Mojca Kastelic 

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

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

NTC učenje vsi SD vrtca 2 2-6 Anica Hočevar 

Mali sonček vsi SD vrtca 2 2-6 Mojca Kastelic 

Čebelica moja 
prijateljica 

vsi SD vrtca 2 2-6 Daša Lampič 

Ciciuhec Kastelic, Podržaj 2 2-6 Mojca Kastelic 

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

Turizem in vrtec Kastelic 1 4-6 Mojca Kastelic 

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

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

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

Lokacija Unesco  vsi SD vrtca 3 2-6 Miha Mrak 
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Pot k ribniku 
 
 

Eko vrtec vsi SD vrtca 3 2-6 Zalka Jeršin 

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

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

Pasavček Mrak 1 4-6 Andreja Hodak Jošt 

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

NTC učenje vsi SD vrtca 3 2-6 Miha Mrak 

E twinning Mrak 1 4-6 Mina Pišljar 

Mali sonček vsi SD vrtca 3 2-6 Mojca Kastelic 

Čebelica moja 
prijateljica 

vsi SD vrtca 3 2-6 Tatjana Sušnik 

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

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

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

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

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

 
Realizacija za šolsko leto 2016/2017 

Enota/ 
lokacija 

Dejavnost Izvajalec Pogostost 
izvajanja 

Starost 
otrok 

Število 
otrok 

Enota 
Galjevica 

Plesna šola Urška 1 x tedensko 3-6 28 

Telovadba SD Novinar 1 x tedensko 1-6 20 

Telovadba ABC Šport 1 x tedensko 1-6 15 

Ritmična gimnastika Klub TIM  1 x tedensko 4-6 21 

Enota 
Orlova 

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

Telovadba ABC Šport, 1 x tedensko 1-6 1 

Plesna šola Aleksandra Košir 1 x tedensko 3-6 11 

Ritmična gimnastika Klub TIM 1 x tedensko 4-6 3 

Lokacija 
Pot k ribniku 

Telovadba SD Novinar 1 x tedensko 1-6 2 

Ritmična gimnastika Klub TIM 1 x tedensko 4-6 1 

Lokacija 
Dolenjska c. 

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

 
Šolsko leto 2017/18 

Enota/ 
lokacija 

Dejavnost Izvajalec Pogostost 
izvajanja 

Starost 
otrok 

Število 
otrok 

Enota 
Galjevica 

Plesna šola Aleksandra Košir 1 x tedensko 3-6 19 

Telovadba ABC Šport 1 x tedensko 1-6 14 

Telovadba SD Novinar 1 x tedensko 1-6 19 

Ritmična gimnastika Klub TIM  1 x tedensko 4-6 14 

Enota 
Orlova 

Telovadba SD Novinar 1 x tedensko 1-6 19 

Plesna šola Aleksandra Košir 1 x tedensko 3-6 16 

Ritmična gimnastika Klub TIM 1 x tedensko 4-6 5 

Lokacija 
Pot k ribniku 

Ritmična gimnastika Klub TIM 1 x tedensko 4-6 2 

Telovadba SD Novinar 1 x tedensko 1-6 / 

Lokacija 
Dolenjska c. 

Telovadba SD Novinar 1 x tedensko 3-6 / 
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Jubileji oz. obletnice: 
V 2017 ni bilo obletnic oz. jubilejnih dogodkov v vrtcu. 21.11.2017 je potekala slavnostna otvoritev 
nove tri oddelčne enote Jurček, na Galjevici 52, Ljubljana. 
 

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

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

obisk vrtca, 
- skupni sestanek s 

predavanjem za 
starše novincev, 

- individualni razgovor  
z vzgojiteljico. 

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

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

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

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

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

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

 Varna pot v vrtec: sreda, 11. 10. 2017,  

 Praznični december: četrtek, 11. 12. 2017,  

 Šport in špas v vrtcu Galjevica: »Dan druženja in gibanja vseh generacij«: sobota, 18. 2. 2017,  

 Eko dan Vrtca Galjevica: četrtek, 20. 4. 2017, 

 Športne igre Galjevica: četrtek, 1. 6. 2017. 
Vsi dogodki spodbujajo sodelovanje in povezovanje ter dobrodelnost. Spodbuja se sodelovanje pri zbiranju 
sredstev za Sklad vrtca Galjevica ter Fundacijo Vila Galja (z 0,5 % dohodnine in sredstvi). 
 
Pestra je paleta neformalnih oblik sodelovanja. Veseli nas, da se starši vedno bolj odzivajo na povabila k 
neposrednemu vključevanju v programe oddelka (izvajanje dejavnosti, predstavitev poklica, prostoročnih 
dejavnosti in drugih veščin, spremstvo v programih izven vrtca, itd.). Ocenjujemo, da je tudi pretok 
informacij na nivoju: uprava – strokovni delavci in uprava – starši, dober. V komunikaciji s starši si uprava 
prizadeva delovati odprto, ne na tog, birokratski način. Zato se tudi upravne delavke poslužujejo osebnih 
pogovorov in pojasnil za starše, predvsem ko gre za izpolnjevanje obveznosti staršev do vrtca. Informacije 
potekajo sprotno, tako preko elektronske pošte, kot pisnih obvestil.  
 
Že deveto leto na podlagi sodelovanja z MOL uspešno izvajamo Šolo za starše, in sicer zadnja štiri leta pri 
večini predavanj sodelujemo z Inštitutom za sodobno družino Manami – Familylab Slovenija. Starši 
prisluhnejo predavanju zunanjih ali notranjih strokovnjakov in imajo možnost zastavljanja vprašanj o vzgoji 
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oz. izpostavljajo dileme, s katerimi se soočajo pri vzgoji svojih otrok. Starši so se v anketi pozitivno izrekli o 
kvaliteti predavateljev in ustrezno izbranih vsebinah. Oblikovala se je stalna skupina staršev, ki redno 
prihaja na predavanja in se dejavno vključuje v diskusije. 
 
Šola za starše v letu 2017 

Vsebina srečanj 
 

Izvajalci Čas izvedbe Prisotnost staršev 

Vzgoja zadovoljnih, uspešnih in srečnih otrok Marko Juhant, specialni 
pedagog za motnje 
vedenja in osebnosti 

19.1.2017 
med 17.30 
in 19.00 uro 

84 

Spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja  
v predšolskem obdobju 

Katarina Križan, prof. 
spec. reh. ped. za 
osebe z motnjami sluha 
in govora 

16.2.2017, 
med 17.30 
in 19.00 uro 

3 

NTC učenje - Spodbujanje učnih potencialov 
otrok v predšolskem obdobju 

Dr. Ranko Rajović, 
zdravnik specialist 

16.5.2017, 
med 17.00 
in 18.30 uro 

21 

Kako postavim mejo, da me otrok vzame 
resno? 

Ursula Obreza, univ. 
dipl. psihologinja 

26.9.2017, 
med 17.30 
in 19.00 uro 

19 

Kako razumeti agresivnost – kaj je nasilje in 
kako ukrepati? 

Mojca Č. Koprivnikar, 
univ. dipl. pravnica 

19.10.2017, 
med 17.30 
in 19.00 uro 

7 

Kaznovati ali ne – to je zdaj vprašanje… Mag. Katja Rovšek 
Nikitovič, univ. dipl. 
soc. pedagoginja 

16.11.2017, 
med 17.30 
in 19.00 uro 

19 

 
Zadovoljstvo staršev ocenjujemo preko predlogov, pohval in kritik na roditeljskih sestankih in na sejah Sveta 
staršev, kar je razvidno iz zapisnikov. Hkrati vsako leto izvajamo v vrtcu samoevalvacijo ter anketiramo 
zaposlene in starše o zadovoljstvu z vrtcem. Rezultati ankete v zvezi z zadovoljstvom komuniciranja in 
sodelovanja z vrtcem, ki je potekala med starši in zaposlenimi so bili predstavljeni maja 2017 na 
vzgojiteljskem zboru, 3. roditeljskih sestankih, seji Sveta staršev in seji Sveta zavoda. Poročilo je bilo maja 
2017 posredovano tudi na OPVI MOL. 
 
Preko anket smo pridobivali stališča staršev trikrat v letu 2017: 

- anketa o poslovnem času, 
- anketa o zadovoljstvu izvedbe Šole za starše, 
- samoevalvacija 2016-17. 

 
Starši izražajo visoko stopnjo zadovoljstva z vrtcem. Pogosto so pohvale izražene neposredno vodstvenim in 
svetovalnim delavkam.  
 
Na vsako pritožbo takoj in sprotno odgovorimo. Probleme rešujemo preko pogovora z vsemi udeleženci v 
pritožbi. Ponovno anketiranje staršev bo potekalo od 12.-25.3.2018, v tej anketi bodo zajeti vsi starši otrok, 
ki so vključeni v naš vrtec v šol.l. 2017-18 ter zaposleni našega vrtca. 
 
V vrtcu smo v teh, za nekatere družine zelo težkih časih, zelo subtilni tudi do problema hrane, saj opažamo, 
da so obroki v vrtcu edino, kar nekateri otroci zaužijejo dnevno. Probleme rešujemo individualno, konec 
novembra (20.-24.11.2017) je bila organizirana tudi dobrodelna akcija zbiranja priboljškov in rabljenih 
otroških oblačil za otroke, ki tega sicer med letom niso deležni. Akcija je bila zelo odmevna, saj so jo starši z 
otroki močno podprli, zbrali smo 96 kg priboljškov ter 171 kg otroških oblačil, zbrane priboljške in zimska 
otroška oblačila smo v sodelovanju s ČS Rudnik razdelili družinam, preostalo pa predali Rdečemu križu, OE 
Ljubljana in ZPM Ljubljana Moste. 
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Starši imajo možnost, da se s težavo, ki jo imajo v oddelku, obrnejo neposredno na vodstvo ali pa na 
predstavnika v Svetu staršev, ki težavo prenese vodstvu na seji Sveta staršev. Odgovore posreduje 
ravnateljica osebno in v pisni obliki z argumentirano obrazložitvijo. Največkrat se nanašajo na razporeditev 
otrok ali kadrovsko zasedbo ali urejenost/odnašanje popoldanske malice iz vrtca.  
V letu 2017 je bilo izraženih tudi več pohval na Svetu staršev. 
 
2. Sodelovanje z okoljem 
 
Sodelovanje z Mestno občino Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje  je bilo intenzivno 
vse leto. Poleg rednih nalog, ki nam jih določa zakonodaja ali neposredno ustanovitelj sam, smo pogosto 
kontaktirali z oddelkom v zvezi z reševanjem problematike vandalizma igrišča, o problemu odklonjenih 
otrok, zagotavljanju sredstev za intervencijska dela, kadrovska problematika.  
Uspešno se povezujemo z lokalno skupnostjo, tako preko programa vrtca kot na skupnih prireditvah za 
starše (Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Zdravstveni dom Vič-Rudnik, Gasilsko društvo Barje, Taborniški vod, 
Botanični vrt, Policijska postaja Lj.- Vič, Knjižnica Prežihovega Voranca – enota Rudnik, Četrtna skupnost 
Rudnik). 
Tesnejše je sodelovanje s Četrtno skupnostjo Rudnik. Sprotno jih seznanjamo s problematiko Vrtca 
Galjevica, predvsem v zvezi s problematiko odklonjenih otrok. Sodelovali smo na javni prireditvi – 
Predstavitev dejavnosti Četrtne skupnosti Rudnik, odprtju dnevnega centra za starejše občane na Rudniku, 
Novoletnem dogodku in v zbiralni akciji priboljškov za otroke in zbiranja otroških zimskih oblačil v 
novembru 2017. 
 
Vodstveni in svetovalni delavci vrtca sodelujemo v aktivih na nivoju mesta, države in širše: mreža 
mentorskih vrtcev, Aktiv ljubljanskih ravnateljic, Aktiv svetovalnih delavcev Ljubljane, Aktiv računovodij, 
Aktiv organizatorjev prehrane in ZHR, Združenje ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije, Skupnost vrtcev 
Slovenije, Evropsko združenje ravnateljev - ESHA. 
 
Pregledno prikazujemo strokovne ustanove in institucije, s katerimi se povezujemo preko naših programov 
in projektov oziroma kot udeleženci njihovih programov. 
 

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

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

3. Pedagoška fakulteta pedagoška praksa študentk 

4. Srednja vzgojiteljska šola delovna in pedagoška praksa 

5. Fakulteta za šport športni programi za otroke, izobraževanje 

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

7. Zavod za zdravstveno varstvo  
    Ljubljana 

projekt, svetovanje 

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

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

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

11. Osnovna šola Oskarja  
      Kovačiča 

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

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

13. Lutkovno gledališče Ljubljana obiski predstav, gostovanje v vrtcu 

14. Hiša umetnosti delavnice 

15. Hiša eksperimentov delavnice 

16. Knjižnica Prežihovega   
      Voranca, Rudnik 

obiski, ure pravljic, sodelovanje v projektu Ciciuhec 

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

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

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

21. Botanični vrt obiski in sodelovanje v njihovih delavnicah  

22. Zavod za naravno in kulturno     
      dediščino 

sodelovanje v projektih 

23. Policijska postaja Vič delovni pogovori, skupno reševanje problemov 

24. Gasilsko društvo Barje obiski, sodelovanje v programih vrtcev 

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

26. Karate klub Rudnik predstavitvene delavnice za vse štiri vrtce 

27. Čebelarska zveza Slovenije in        
      čebelarsko društvo Barje 

obisk čebelarja in predstavitev čebelarske dejavnosti ter čebel 

28. ZOO Ljubljana voden ogled živalskega vrta 

29. Cankarjev dom Moj prvi abonma 

30. Karitas Rakovnik pomladni program otrok na srečanju starejših občanov 

31. Ljubljanski grad razstava otroških slik 

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

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

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

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

36. Diagnostični center Clarus preventivni zdravniški pregledi zaposlenih 

 
Dejavno se programsko povezujemo z Zdravstvenim domom Rudnik (preventivni zobozdravstveni program, 
strokovni sestanki s pediatrinjo, posvetovalni razgovori).  
 
Lokacija vrtca na Dolenjki cesti se skozi projekt Zdrav zobek več let intenzivno povezuje z zobozdravstvenimi 
delavkami omenjenega zdravstvenega doma. Poleg navedenih dejavnosti opravlja zobozdravnica iz ZD Vič-
Rudnik kurativo za oddelek 4-6 letnih otrok neposredno v zobozdravstveni ordinaciji – skupinski obisk. 
 
Ocena sodelovanja z Osnovno šolo Oskarja Kovačiča 
Z Osnovno šolo Oskarja Kovačiča smo programsko povezani, enota Galjevica tudi prostorsko. Oblike 
sodelovanja: 
- strokovna obravnava otrok ob prehodu v šolo (razgovori s svetovalko osnovne šole, hospitacije), 
- medsebojni obiski otrok in učencev 1. razredov (ogled lutkovnih predstav v šoli, ogled  razstav v vrtcu), 
- skupni dogodek Decembrsko praznovanje z bazarjem v dvorani Krim, 
- sodelovanje na Športnih igrah Galjevica, katerega organizator je vrtec, 
- projektno sodelovanje »Zdrav način življenja iz vrtca v OŠ«, 
- sodelovanje v projektu NTC učenje in izobraževanju strokovnih delavcev. 
 
Enota Galjevica se povezuje s šolo v zvezi z uporabo telovadnice za telovadne urice. Šolsko jedilnico lahko 
občasno uporabljamo za skupne prireditve in izobraževanja.  
Obe ravnateljici (OŠ in vrtca) kažeta pripravljenost za tesno strokovno in organizacijsko sodelovanje. Sproti 
rešujeta težave in sodelujeta na področju kulturnega in vsebinskega povezovanja otrok. Na področju 
humanitarnosti sta se vrtec in OŠ povezala tudi s Fundacijo Vila Galja. 
 
3. Promocija zavoda Vrtca Galjevica 
 

PRIREDITVE, PREDSTAVITVE, DOGODKI v letu 2017 
KAJ KJE KDAJ KDO 

Onežimo svet Siti teater 13. 2. 2017 Pevski zbor in folklorna skupina enote 
Galjevica s SD 

Unescov šport in špas – 
medgeneracijsko sodelovanje in 
dobrodelna košarkarska tekma 

Športna dvorana Krim 18. 2. 2017 Krajani, vsi zaposleni, starši, otroci 
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Festival otroških gledaliških 
sanj 

Festivalna dvorana, 
Pionirski dom 

29. 3. 2017 Otroški predstavi jezikovne igrarije- otroška 
improliga, oddelka Kužki in Ježi  

Eko dan Vrtca Galjevica Posamezni oddelki na 
nivoju celotnega 
vrtca 

20. 4. 2017 Vsi zaposleni Vrtca Galjevica, vsi oddelki 
vrtca in starši 

Praznovanje dneva Evrope in 
dan zmage – dan Ljubljane v 
Vrtcu Galjevica 

Enota Galjevica 9. 5. 2017 Otroci in zaposleni vrtca, predsednik RS g. 
Borut Pahor 

Pevska revija otroških pevskih 
zborov 

Rakovniška cerkev 31. 5. 2017 Otroški pevski zbor Vrtca Galjevica, pevski 
zbori OŠ Oskarja Kovačiča 

2. Likfest - razstava otroških del 
na temo Bitja 

Pionirski dom 
Ljubljana 

23.-25. 6. 
2017 

Otroci iz skupine Zmaji in Ježi ter mentorice 
(SD vrtca); 2 nagrajena otroka 

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

1. 6. 2017 Vsi zaposleni Vrtca Galjevica v  sodelovanju 
z OŠ Oskarja Kovačiča in ČS Rudnik 

Otvoritev nove tri oddelčne 
enote Jurček 

Enota Jurček 21.11.2017 Župan, predstavniki MOL, sodelujoči  v 
projektu, ravnateljice ljubljanskih vrt, 
zaposleni 

Varna pot v vrtec Igrišče enote 
Galjevica in zunanje 
igrišče pred dvorano 
Krim 

11.10.2017 Vsi zaposleni, starši, otroci, javnost, 
policisti, reševalci, gasilci ter predstavniki 
VARNE POTI s štirimi poligoni 

Praznični december z Vilo Galjo Športna dvorana Krim 11.12.2017 Vsi zaposleni Vrtca Galjevica v  sodelovanju 
z OŠ Oskarja Kovačiča in ČS Rudnik, starši, 
otroci 

 
STROKOVNI PRISPEVKI, REFERATI v letu 2017 

DATUM KDO KJE PRISPEVEK TEMA 

14. 4. 2017 Sergeja Zemljarič Zdravstvena fakulteta 
Ljubljana - Strokovna 
konferenca »Tako velik, pa 
še vedno nevzgojen«: 
mavričnost otrok z ADHD 

Aktivni prispevek 
- referat 

Nemiren otrok v vrtcu 

30. 11. 2017 Ana Bukovec 
Krenn 

Hotel M – 7. Znanstvena 
konferenca EDUvision 
»Sodobni pristopi 
poučevanja prihajajočih 
generacij« 

aktivni prispevek 
- referat 

Vpliv proste igre na razvoj 
komunikacijskih veščin otrok v 
predšolskem obdobju 

1.12. 2017 Simona Milost 
Dežman 

Hotel M – 7. Znanstvena 
konferenca EDUvision 
»Sodobni pristopi 
poučevanja prihajajočih 
generacij« 

aktivni prispevek 
- referat 

Čutna izkušnja kot spodbuda za 
ustvarjalni gib 

18. 12. 2017 Sergeja Zemljarič Hiša EU – Ob 
mednarodnem dnevu 
migrantov Evropska 
komisija in Slovenska 
filantropija 

Aktivni prispevek 
– referat  

Primer dobre prakse pri 
vključevanju otrok priseljencev 
v vrtec 
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OBJAVE 
Edicija Avtor Objava Članek 
Revija 
Naravoslovna 
Solnica 

Mateja Viršek Letnik XXI, št.3 (pomlad 2017) Opazovanje Lune v predšolskem 
obdobju 

Varensvet.si Barbara 
Novinec 

http://www.varensvet.si/barbara-
novinec-ravnateljica-vrtec-
galjevica-ljubljana/ 

Projekt Varen vrtec 

 
 
SPREMLJANJE KAKOVOSTI PROGRAMOV 
 
Sledenje izvajanju dejavnosti, opazovanje otrok pri igri, pristop strokovnih delavk do otrok, poteka preko 
hospitacij, ki jih v okviru svojih nalog opravljajo svetovalka, organizatorka prehrane in ZHR, pomočnica 
ravnateljice ter na strokovnih aktivih, kjer spremljamo realizacijo akcijskih načrtov oddelkov ter analiziramo 
delo oddelkov. V letu 2017 je bilo realiziranih 11 napovedanih kolegialnih hospitacij (5 v enoti Orlova, 4 v 
enoti Galjevica, 1 na lokaciji Pot k ribniku in 1 na lokaciji Dolenjska cesta), ki se jih je udeležilo 28 strokovnih 
delavcev. 
 
Ravnateljica je v letu 2017 opravila 23 napovednih hospitacij in 54 strokovnih pogovorov. Hospitacije so bile 
načrtovane: 

 v LDN za spremljanje in beleženje vzgojno-izobraževalnega dela v vseh 23 oddelkih, 

 po načrtih pripravništva (za opravljanje strokovnega izpita), 

 uvajanje novincev, 

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

 razgovori organizacijske in pedagoške narave na lokacijah, 

 novi kadri – uvajanja, 

 projektno delo, 

 otroci s posebnimi potrebami, 

 komunikacija s starši. 
 
Ravnateljica je v letu 2017 opravila 64 individualnih letnih razvojnih pogovorov s strokovnimi in upravno 
administrativnimi delavci, katerim je podala pisno oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca za leto 
2016. S tehničnimi delavci pa je opravila letne pogovore vodja OPZHR in jim tudi podala pisno oceno 
delovne uspešnosti javnega uslužbenca za leto 2016.  

 
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. 
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 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. 
 Pomanjkljivosti: 

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

 Objekti so stari, delno tudi oprema in delovni stroji,  kar zviša stroške poslovanja. Enota Galjevica je 
montažni objekt, star 35 let, nujno potreben energetske sanacije (okna, vrata, izolacija-fasada, nova 
kotlovnica), objekt na Orlovi pa šteje že 44 let. 

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

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

 Visoko število odklonjenih otrok (115 otrok na podlagi sklepa komisije). Problem rešujemo z 
ustanoviteljem, ki je v letu 2017 omogočil povečanje kapacitet vrtca in sprejem dodatnih 42 
najmlajših otrok. 

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

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

Priložnosti: 

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

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

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

4. OCENA POSLOVNEGA USPEHA 
 
V letu 2017 so prihodki znašali 2.542.820,83 EUR, odhodki pa 2.540.780,97 EUR. V skladu z računovodskim 
standardom smo pokrili 218.354,78 EUR amortizacije v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, 
4.036,54 EUR amortizacije pa v breme prejetih donacij namenjenih nadomeščanju stroškov amortizacije 
(sklad vrtca, sklad invalidov).  
 
Presežek prihodkov nad odhodki  v letu 2017 znaša 2.039,86 EUR, prenos presežka preteklih let je 677,44 
EUR. Skupaj presežek prihodkov nad odhodki 2.717,30 EUR. 
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Pridobivanje sredstev  
Finančna sredstva smo pridobivali na podlagi cen za programe, ki jih je sprejel mestni svet. Cena za I. 
starostno obdobje znaša 485,00 EUR, cena za program II. starostnega obdobja 346,00 EUR cena za program 
kombiniranega oddelka  ter oddelka 3-4 znaša 379,00 EUR od 01.08.2012. K celotnemu prihodku je 
ustanovitelj prispeval  72,12 % sredstev. Starši so k celotnemu prihodku prispevali 20,02 % sredstev, plačila 
so bila odmerjena po pravilniku o plačilih staršev za programe vrtca. MIZŠ je k celotnemu prihodku 
prispevalo 3,51 %, kot 70 %  plačila za drugega oz. v celoti za vsakega naslednjega  vključenega otroka, drug 
prihodek (projekt, Sklad vrtca, odškodnine zavarovalnice) je 2,10 %, prihodek od prehrane zaposlenih in 
zunanjih odjemalcev kosil je 2,25 %. 
 
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: spomladanski Eko dan, poletne Športne igre Galjevica, jesenska Varna pot v vrtec in zimski Praznični 
december. Izkupiček vseh dejavnosti se v letu 2017 steka v Sklad (donacije podjetij) oz. v Fundacijo Vila 
Galja (donacije fizičnih oseb in zbrana sredstva z odprodajo starega papirja). Nezanemarljivi pa so tudi 
prispevki posameznikov in družb, ki jih pridobivamo predvsem prek razvejanih socialnih mrež. 
Namensko porabo sredstev določi Upravni odbor Sklada vrtca, o namenu zbiranja sredstev pri izdaji 
položnic z obvestilom seznani starše: v letu 2017 so bila sredstva namenjena pokrivanju stroškov tečaja 
plavanja za vse 5-6 letne otroke, kritju subvencij prevozov na plavanja ter daril za individualno novoletno 
obdaritev vseh otrok vrtca, nakupu otroških poganjalcev ter 3 fotoaparatov. 
Predsednik Upravnega odbora Šolskega sklada je bil v letu 2017 g. Lavrič Sebastjan oz. s septembrom 2017 
g. Gregor Krapež, oba starša iz enote Galjevica. 
 
Poročilo o sredstvih Sklada vrtca v letu 2017 

Zbrana denarna sredstva po načinu 
Vrednost 

(EUR) 

Stanje sredstev Sklada vrtca na dan 1.1.2017 516,80 

Zbrana sredstva v Sklad vrtca v letu 2017 8.983,87 
Prostovoljni prispevki staršev  3.205,00 

Prostovoljni prispevki športne igre 990,24 

Prostovoljni prispevki varna pot 137,53 

Prostovoljni prispevki novoletni sejem 1.064,21 

Donacije podjetij za Božično Novo letni dogodek 1.996,89 

Donacije podjetij za športne igre 1.590,00 

Nakup oz. plačilo iz Sklada vrtca v letu 2017 7.483,38 

Kuža ujemi žogico (Dedek Mraz) 1-3 700,00 

Dežniki (Dedek Mraz) 4-6 1.379,40 

Fotoaparati (3 kom) Jurček 363,00 

Gibalne urice (1 mesec) 2-6 611,71 

Poganjalci  3.489,27 

Tečaj plavanja  94 otrok 940,00 

Stanje sredstev Sklada vrtca 31.12.2017  2.017,29 

 
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 2017 poskrbela za sofinanciranje programov nadstandarda za 21 otrok našega vrtca. O 
upravičenosti subvencije odloča Upravni odbor Sklad vrtca Galjevica, ki seznani UO Fundacije o potrebnih 
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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 4. dobrodelne košarkarske tekme 
amaterskih košarkarjev ter športnih legend v dvorani Krim, v soboto, 18.2.2017, z licitacijo športnih dresov.  
 
Poročilo o sredstvih Fundacije Vila Galja v letu 2017 

Denarna sredstva po načinu 
Vrednost 

(EUR) 

Stanje 1.1.2017 6.809,37 
Zbrana sredstva   

Dobrodelna košarkarska tekma za otroke Vrtca Galjevica v letu 2017 2.057,05 

Dobrodelna košarkarska tekma za otroke Vrtca Galjevica za leto 2018 450,00 

Zbiranje starega papirja 615,10 

Dohodnina (prispevki 0,05%) 2.362,05 

Privoščite.si (Omega)                                 200,00 

Privoščite.si – ZA ALEXA 3.084,00 

Skupaj zbrana sredstva v letu 2017 8.768,20 
Poraba sredstev   

Letovanje 3 otroci 579,00 

Tabor kmetija  11 otrok 1.068,00 

Zimovanje 4 otroci 996,00 

Prevoz plavanje,drsanje,abonma 3 otroci 42,00 

Športno gibalne urice  811,18 

Razsvetljava Božično novoletni sejem  876,06 

Pomoč za Alexa  3.384,00 

Šolske potrebščine (Privoščite.si)  273,26 

Društvo ŠCRM   100,00 

Skupaj namensko porabljena sredstva v 2017  8.129,50 

Stroški vodenja računa  62,04 

Skupaj porabljena sredstva v letu 2017  8.191,54 

Stanje sredstev 31.12.2017  7.386,03 

 
 
Plačila staršev  
Najvišji prispevek za otroka I. starostnega obdobja znaša 485,00 EUR, za otroka II. starostnega obdobja 
346,00 EUR, za kombiniran oddelke in oddelke 3-4 pa 379,00 EUR.  V preglednici so podatki o plačilih 
staršev.  
19,51% staršev plačuje 5. dohodkovni razred (35%), 11,53% staršev plačuje 3. dohodkovni razred (20%), 
11,09% staršev plačuje 7. dohodkovni razred (53%). 
 
Podatkih o prispevkih staršev (december 2017) 

Otroci po 
oddelkih 

1.razred 
0 % 

2.razred 
10 % 

3.razred 
20 % 

4.razred 
30 % 

5.razred 
35% 

6.razred 
43 % 

7.razred 
53 % 

8.razred 
66 % 

9.razred 
77 % 

Število otrok 
I. starostnega 
obdobja 

3 14 16 16 24 14 20 9 11 

Število otrok 
II. starostnega 
obdobja 

9 33 28 20 44 27 21 13 22 

Število otrok 
kombiniranega 
oddelka 

2 20 8 12 16 8 9 4 9 

Število otrok 
oddelkov 3-4 

3 2 / 1 4 6 / / 3 

SKUPAJ =451 
 

17 69 52 49 88 55 50 26 45 
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V spodnji tabeli je prikazano število otrok na dan 31.12.2017 po določenem plačnem razredu, katerih starši 
so plačila programa vrtca delno upravičeni (70 % za drugega otroka) ali v celoti upravičeni za tretjega in 
nadaljnjega otroka, saj je plačnik Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  
 
Število otrok, za katere je delno ali v celoti plačnik MIZKŠ 

% plačila staršev po odločbi CSD 
(plačni razred) 

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

plačila 

št. otrok, katerih starši  so 
v celoti opravičeni plačila 

0 % 5 / 

10 % 15 / 

20 % 8 / 

30 % 9 1 

35 % 12 / 

43 % 11 1 

53 % 10 / 

66 % 2 / 

77 % 3 / 

SKUPAJ 75 2 

 
Dolžniki  
Naša prizadevanja, da bi zmanjšali število dolžnikov so delno uspešna. Dolg staršev na dan 31.12.2017 je 
znašal 12.204,68 EUR. Razlog visokega dolga je zamik pri plačilih staršev (v mesecu, ko bi morali plačati 
redno položnico, poravnajo šele zapadlo iz predhodnega meseca).  
 
Dvanajst dolžnikov ima visok dolg (nad 400,00 EUR) iz različnih razlogov. Pri šestih 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. Štirje neplačniki so že v 
postopku izvršb, od tega imamo za tri dolžnike pravnomočne sklepe o izvršbi za del njihovih zapadlih 
terjatev. Trije neplačniki, s katerimi se dogovarjamo o poplačilu dolga, so zelo neodzivni in kljub zatrjevanju, 
da bodo del dolga nakazali do dogovorjenega datuma, tega ne storijo. En dolžnik je zamudnik, dolg 
poravnava ob pošiljanju opominov in telefonskem opominjanju, vendar delno. Pri enem dolžniku je nastal 
visok dolg, zaradi neurejenih razmer v zvezi z dovoljenjem za bivanje. Otrok se zaradi te problematike 
trenutno ne nahaja v Republiki Slovenije, vrtec je obiskal trikrat, prav tako starši na pristojni CSD niso vložili 
Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Otrok je bil z 31.12.2017 izpisan. 
 
Na dan 31.12.2017 je vrtec vodil postopek izvršbe petih dolžnikov v skupnem znesku 2.411,33 EUR.  

 
Poraba sredstev 
Za plače in druge stroške dela je bilo namenjenih 68,13 % sredstev, za stroške materiala, storitev in druge 
stroške pa smo porabili 31,87 % sredstev. 
 
Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja  
V preteklem letu smo kupili za 183.296,26 EUR osnovnih sredstev in drobnega inventarja, od tega je bilo  
179.233,76 EUR namenskih iz sredstev Mestne občine Ljubljana, 3.699,50 EUR lastnih sredstev iz presežka 
preteklih let ter 363,00 EUR iz sredstev Sklada Vrtca Galjevica.  
 
Za nakup vzgojnih sredstev in storitev smo porabili 43.266,52 EUR oziroma 8,48 EUR povprečno mesečno 
na otroka. 
 
Plače  
Povprečna bruto plača v Vrtcu Galjevica je v letu 2017 znašala 1.332,54 EUR in je za 15,35 % nižja od 
povprečne republiške plače, ki znaša 1.614,83 EUR.  
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5. NEDOPUSTNE IN NEPRIČAKOVANE POSLEDICE PRI IZVAJANJU PROGRAMOV 
 
V zavodu nismo beležili nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v letu 2017. 
  
 

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

   Presežek v letu 2017     Presežek v letu 2016 

2.039,86 EUR 2.614,04 EUR 
 

   
- Obseg dejavnosti je po številu oddelkov z novembrom 2017 večji za 3 oddelke, to je 26, tako da so 

zapolnjene vse prostorske kapacitete. Z oblikovanjem homogenih oddelkov (usmeritev MOL-a) smo 
omogočili sprejem več otrok, po drugi strani pa pomeni to tudi dodatno obremenitev strokovnih 
delavk v oddelku, saj se s tem zviša normativ (I. starostno obdobje 14, II. starostno obdobje 24).  

- Izobraževanju zaposlenih in staršev smo v letu 2017 namenili sredstva v višini 26.896,29 EUR. Vlaganje 
v izobraževanje kadra in seznanjanje strokovnih delavk s sodobnimi pedagoškimi pristopi pomeni 
posredno dvig kvalitete dela vseh zaposlenih. Vlaganje v človeške vire bo tudi v prihodnjih letih 
pomembno, saj dobro načrtovano izobraževanje in usposabljanje zaposlenih prinaša nova znanja v 
praksi. 

- Dvignili smo število ustrezno usposobljenih strokovnih delavk: strokovni izpit so opravile 3 pomočnice 
vzgojiteljice.  

- V primerjavi s preteklim obdobjem je bilo izpeljanih večje število dejavnosti,  s katerimi smo 
promovirali delo in programe Vrtca Galjevica (javne predstavitve, predstavitve primerov dobre prakse 
za strokovno javnost, udeležba s prispevki na posvetih,  prikazano v poglavju - Promocija vrtca na strani 
57-58). Tako Vrtec pridobiva na prepoznavnosti v okviru mesta in širše, tudi v mednarodnem okolju. 

- 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.  
 



 

Letno poročilo Vrtca Galjevica za leto 2017 

 

65 

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

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

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

poslovnih partnerjev. 
 
V mesecu marcu 2017 je  služba za notranjo revizijo MOL najavila redno notranjo revizijo poslovanja za 
Vrtec Galjevica. Revizijo je izvedla zunanja izvajalka notranje revizije,  in sicer Romana Dečko Grmek s.p., 
Domžale.  
Opravljen je bil revizijski pregled pravilnosti poslovanja na področju obračuna povračil stroškov prevoza na 
delo in z dela ter drugih potnih stroškov ter pravilnosti pripravljenega obračuna DDPO-ja (skladnost z 
zakoni, drugimi predpisi, usmeritvami, postopki) v letu 2016 in sicer z vidika: 

 izpolnjevanja in dokumentiranja podlag za obračun povračila stroškov prevoza na delo z dela ter 
drugih potnih stroškov; 

 vzpostavljenosti notranjih kontrol, ki zagotavljajo, da so podatki, ki so podlaga za obračun, točni in 
pravilni ter način javljanja sprememb podatkov, ki vplivajo na obračun stroškov prevoza na delo in z 
dela, s strani JU; 

 pravilnost in skladnost obračuna povračil stroškov prevoza na delo in z dela ter drugih potnih 
stroškov s predpisi; 

 pravilnosti in skladnost postavk, ki so vključene v obračun DDPO  z računovodskimi evidencami; 

 dokumentiranosti in utemeljenosti postavk, ki povečujejo oz. zmanjšujejo davčno osnovo; 

 pravilnosti in skladnosti samega obračuna davka od dohodka pravnih oseb z določili zakonodaje. 
 
V končnem poročilu o notranji reviziji z dne 28.11.2017 so bilo podanih šest priporočili, katere je/bo vrtec v 
določenem roku  upošteval,  in sicer: 
UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA NOTRANJE REVIZIJE 
 

POMEMBNOST 
PRIPOROČILA 

UKREP 

Ugotovitev št. 1: z izvedenimi preveritvami smo ugotovili 
nekatere pomanjkljivosti pri dokumentiranosti podatkov 
podanih na izjavi, ki lahko vplivajo na pravilnost samega 
obračuna povračila stroškov prevoza na delo in z dela, ki 
pa niso v neskladju z zakonodajo. 
Priporočilo 1: Tako vodstvu vrtca priporočamo, da 
dopolni dokumentacijo, ki podpira podatke na izjavi. Npr. 
v primeru povračila kilometrine podpre svojo odločitev z 
dokumenti, iz katerih bo izhajalo, da javni prevoz ni 
mogoč, da je časovno neugoden,..itd. 

Srednja stopnja 
tveganja 

Dopolnitev dokumentacije 

Ugotovitev št. 2: Na podlagi izvedenih preveritev smo 
ugotovili, da notranje kontrole obstajajo in delujejo, niso 
pa formalno popisane. 
Priporočilo 2: Zakonodaja sicer navodila, ki bi 
podrobneje določal postopek priznavanja in 
obračunavanja stroškov prevoza na delo in z dela ter 
formalno opredelil notranje kontrole v tem okviru, ne 
predvideva. Menimo pa, da bi bil sprejem kratkih navodil 

Nizka stopnja 
tveganja 

Popis obstoječih notranjih kontrol 



 

Letno poročilo Vrtca Galjevica za leto 2017 

 

66 

z navedbo potrebnih dokumentov, podatkov ter 
odgovornih oseb v samem procesu odobravanja, in 
obračunavanja stroškov prevoza na delo in z dela, 
priporočljivo. 

Ugotovitev št. 3: Z izvedenimi preveritvami smo 
ugotovili, da vrtec iz obračuna DDPO ni izročil odhodkov, 
ki so z vidika zakonodaje davčno nepriznani odhodek, 
zato je bila posledično davčna osnova izkazana napačno 
(za najmanj 271,04 EUR-druženje MOL). 
Priporočilo 3: Pri pripravi obračuna za leto 2017 naj 
računovodstvo pri ugotavljanju davčne osnove dejansko 
dosledno ugotovi in upošteva vse tiste dohodke, ki so z 
vidika zakonodaje davčno nepriznani odhodek. Tako je 
potrebno iz davčne osnove izločiti tudi vse tiste dohodke, 
ki se npr. nanašajo na zagotavljanje bonitet in drugih 
izplačil v zvezi z zaposlitvijo in ki niso obdavčeni z 
dohodnino, za katere velja, da so z vidika Zakona o DDPO 
davčno nepriznani odhodek (druženje MOL). 

Srednja stopnja 
tveganja 

Upoštevanje določil zakonodaje. 

Ugotovitev št. 4: Z izvedenimi preveritvami smo 
ugotovili, da je vrtec pri upoštevanju odhodkov, ki se 
nanašajo na dodatno pokojninsko zavarovanje JU, ravnal 
nepravilno. Tako ni upošteval, da se v skladu z pojasnili 
FURS-a (februar 2017) mora kot davčno priznani 
odhodek izločiti delež prispevkov za dodatno 
pokojninsko zavarovanje, prav tako pa se navedeni 
odhodki ne morejo uveljavljati kot olajšava za dodatno 
pokojninsko zavarovanje. 
Priporočilo 4: Pri pripravi obračuna za leto 2017 naj 
računovodstvo pri ugotavljanju davčne osnove dejansko 
dosledno ugotovi in upošteva vse tiste dohodke, ki so z 
vidika zakonodaje davčno nepriznani odhodek. Tako je 
potrebno iz davčne osnove izločiti tudi vse tiste odhodke, 
ki ne npr. nanašajo na zagotavljane bonitet in drugih 
izplačil v zvezi z zaposlitvijo, za katere velja, da so z vidika 
Zakona o DDPO davčno nepriznani odhodek. 

Srednja stopnja 
tveganja 

Upoštevanje določil zakonodaje. 

Ugotovitev št. 5: Z izvedenimi preveritvami smo 
ugotovili, da je vrtec napačno izračunal vrednost davčno 
nepriznanega odhodka reprezentance, zato je bila 
davčna osnova s tega vidika previsoka. 
Priporočilo 5: Pri pripravi obračuna za leto 2017 naj 
računovodstvo pri ugotavljanju davčne osnove dejansko 
dosledno ugotovi in izračuna pravilen deleže. 

Srednja stopnja 
tveganja 

Vzpostavitev dodatne kontrole pri obračunu 
DDPO. 

Ugotovitev št. 6: Davčno osnovo lahko zavezanec za 
DDPO zmanjša z različnimi olajšavami. Glede na to, da je 
v zvezi z višino olajšave za zaposlovanje invalidov, ki se jo 
lahko upošteva pri zmanjševanju davčne osnove 
obstajala dilema vrtca, ali je navedeno olajšavo upošteval 
v pravilni višini in deležu, podajamo naslednje pojasnilo 
in priporočilo. 
Priporočilo 6: Kljub temu, da v zvezi z navedeno 
problematiko obstajajo različna strokovna mnenja 
menimo, da vrtec pri upoštevanju celotne olajšave ni 
ravnal v neskladju z zakonodajo. V skladu z zakonodajo je 
olajšava dana že z samimi dejstvom, da zavod zaposluje 
invalide. Poleg tega je delo invalidov neposreden pogoj 
za izvajanje pridobitne dejavnosti, zato menimo, da so 
izpolnjeni pogoji za to, da se olajšava upošteva v celotni 
vrednosti in ne samo v deležu pridobitne dejavnosti. 

Srednja stopnja 
tveganja 

Upoštevanje priporočila št.6 iz Končnega poročila 
o opravljeni reviziji. 

 
O uresničevanju priporočil in izvajanju sprejetih ukrepov, bo vrtec podal odzivno poročilo v določenem roku 
t.j. do 31. 3. 2018. 
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8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI 
 
Vrtec kot institucija je neprofitna organizacija javnega sektorja. Naša poslovna uspešnost je odvisna od 
sredstev, ki nam jih namenja ustanovitelj iz proračuna oziroma preko cene programa. Delež iz tržne 
dejavnosti je zanemarljiv (2,26 % letnega poslovanja). Dne 13. 1. 2017 smo zopet identificirani davčni 
zavezanec zaradi načrtovanih prihodkov v letu 2017 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 2017 dobro gospodarili. Zavod je bil večino 
leta likviden. 
Ne glede na poslovni izid, ki ga prikazuje bilanca, ugotavljamo, da bomo tudi v letu 2018 nadaljevali z 
ukrepi, ki bodo pripomogli k še večji učinkovitosti: 

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

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

 

9. VPLIV NA  DRUGE DEJAVNOSTI IN OKOLJE 
 
Če definiramo okolje v širšem smislu (naravno okolje, gospodarsko okolje, kulturno okolje) potem 
ocenjujemo, da naravno in kulturno okolje intenzivno vključujemo v načrtovanje vsakodnevnih vzgojnih 
dejavnosti. Skozi programe oddelkov otroci spoznavajo svoje neposredno okolje in se z njim identificirajo. 
Dejavno sodelujemo s kulturnimi institucijami v neposrednem okolju (knjižnica Prežihovega Voranca na 
Rudniku) in drugimi v mestu, ki jih pregledno prikazujemo že v prvem delu poročila.  Skozi program vrtca se 
povezujemo z Zdravstvenim domom Vič-Rudnik, Policijsko postajo Lj-Vič, OŠ Oskarja Kovačiča. Povezujemo 
se s taborniškim odredom, Gasilskim društvom, Botaničnim vrtom, idr. 
 
Stanovanjska naselja v neposredni bližini naših vrtcev se intenzivno širijo. Priseljujejo se nove družine. 
Želimo, da bi vsi starši v okolju imeli zagotovljeno vzgojo in varstvo za svoje otroke, česar pa že nekaj let 
zapored ne moremo zagotoviti zaradi premajhnih prostorskih kapacitet. Mestna občina Ljubljana je kot 
investitor omogočila v letu 2017 preureditev dislociranega objekta OŠ Oskarja Kovačiča v novo 3 oddelčno 
vrtčevsko enoto Jurček, kar je omogočil dodaten sprejem 42 najmlajših otrok v vrtec. 
 
Naše poslanstvo je delo v podporo družinski vzgoji. V vrtec vključujemo otroke s posebnimi potrebami v 
obliki integracije v redne oddelke. Zaznavamo tudi socialne stiske v nekaterih družinah, ki posledično 
vplivajo na vedenje otrok. Svetovalka 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. 
 

10. KADROVSKA POLITIKA 
 
Nove družbene okoliščine zahtevajo od strokovnih delavcev višjo stopnjo profesionalnosti, vse bolj se  
poudarja pomen vzgojiteljeve strokovne rasti in kompetenc. Pri tem niso izpostavljeni le zunanji znaki 
vzgojiteljevega statusa, kot so plača, delovni pogoji, temveč je velika pozornost namenjena zlasti vidiku 
notranjega vzgojiteljevega profesionalnega razvoja, ki postopno vodi k večji samozavesti in samostojnosti v 
razmišljanju. Strokovni delavci so s svojo pripravljenostjo razvijati se, bistveni dejavnik vsake spremembe v 
programih vrtca, zato namenjamo velik poudarek njihovemu dodatnemu usposabljanju, ki poteka na več 
ravneh. Pri tem ne gre le za pridobivanje novih znanj, temveč tudi za razvoj pedagoških spretnosti in 
dozorevanje v osebnostnem razvoju. Seveda proces usposabljanja ni omejen na eno šolsko leto, gre za 
proces in potrebo po vseživljenjskem učenju. 
Pomemben segment kadrovske politike je sistem nagrajevanja. Z ukinitvijo izplačevanja delovne uspešnosti 
delavcem v javnem sektorju je vodstvu odvzeta možnost za nagraditev tistih, ki vlagajo v delo več od 
pričakovanega. Kljub temu ugotavljamo, da sta odgovornost do dela in motiviranost zaposlenih visoka. 
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Realizacija načrta izobraževanja strokovnih delavcev v letu 2017 
 
Interna izobraževanja za vse strokovne delavce vrtca 

Popoldanska 
izobraževanja 

Okvirna ura Okvirna vsebina 
izobraževanja 

Izvajalec / oblika Število 
udeležencev 

4. 1. 2017 15.00 – 16.00 Izobraževanje IKT-SKYPE Gašper Jamšek 15 

4. 1. 2017 16.00 – 19.30 E-TWINNING z ambasadorko Irena Rimc Voglar 17 

16. 1. 2017 in 
17. 1. 2017 

17.00 – 20.15 Razvijanje refleksije do 
lastnega dela in dela v 
kolektivu 

Julija Pelc 43 

19. 1. 2017 17.30 – 19.00 Vzgoja zadovoljnih, uspešnih 
in srečnih otrok 

Marko Juhant 38 

januar 2017 3 ure NTC učenje: Učenje je igra dr. Ranko Rajović, 
Erasmus+ 

10 

31. 1. 2017 17.00 – 18.30 Zdravilne zgodbice za 
reševanje vedenjskih težav 
skupini – 1.del 

Petra Julia Ujawe, 
univ. dipl. kult. in  
mag. Mia Bone, univ. 
dipl. psih., 

20 

8. 2. 2017 Cel dan Izmenjava dobre prakse v VI 
Slovenija-Avstrija: Vrtec v 
naravi z učenjem smučanja  
v Weinebenehaus, 
St.Gertraud, ter obisk 
Celovca  

MT šport, Erasmus+ 16 

6. 3. 2017 16.00 – 17.30 Zdravilne zgodbice za 
reševanje vedenjskih težav 
skupini – 2.del 

Petra Julia Ujawe, 
univ. dipl. kult. in  
mag. Mia Bone, univ. 
dipl. psih., 

16 

marec 2017 9.30 – 11.00 Kolegialne hospitacije SD / vodstveni delavci SD Izvajalci 22  
(11 oddelkov) 

SD – opazovalci 
28 

11. 5. 2017 17.00 – 18.30 Varnost v vrtcih-vloga 
zaposlenih  

Mag. Marjan 
Miklavčič 

55 

16. 5. 2017 17.00 – 18.30 NTC učenje – spodbujanje 
učnih potencialov otrok v 
predšolskem obdobju 

Dr. Rajko Rajović 40 

31. 5. 2017 17.00-19.00 Vzgojiteljski zbor: Poročanje 
o projektih  

SD / koordinatorji 58 

19.00-20.00 Zbor delavcev Barbara Novinec 78 

2. 10. 2017, 16. 
10. 2017, 23. 
10. 2017 in 27. 
11. 2017 

17.00 – 20.00 Kako se soočati z 
agresivnostjo otrok? 

Rozana Bažec 21 

8. 11. 2017, 14. 
11. 2017, 22. 
11. 2017 in 29. 
11. 2017 

17.00 – 20.00  Kako se soočati z 
agresivnostjo otrok? 

Rozana Bažec 21 

9. 10. 2017 in 
10. 10. 2017 

14.00 – 15.30 Soočanje s stresom in vaje za 
sproščanje 

Dr. Matej Tušak 64 

14. 11. 2017 in 
15. 11. 2017 

14.00 – 15.30 Gozdni vrtec in Celosten 
zdrav razvoj skozi koncept 
pedokinetike 

Aljaž Levičar, Miha 
Mrak 
Andreja Semolič 

68 
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Dodatna interna izobraževanja za vse zaposlene vrtca 

Naslov  Termin Izvajalec Število 
udeležencev 

Izobraževanje  angleškega 
jezika 

 10 urni program (jan.-mar.) 

 60 urni program (okt. - maj) 

Linkfiz  
 

12 
10 

Glasbeno izobraževanje – 
Kitara 

Januar do marec 2017 in  
oktober do december 2017 
od 7.00 do 8.00 ure 

MPG zasebna 
glasbena šola, Špela 
Stražišar s.p. 

6 
5 

Pevski zbor strokovnih 
delavcev vrtca Galjevica 

November do december 2017 
od 7.00 do 8.00 ure 

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

15 

 
 
Eksterna izobraževanja 
Strokovni delavci so se v koledarskem letu 2017 udeleževali različnih eksternih izobraževanj, ki so potekali 
na lokaciji zunanjih izvajalcev: Sindir, Educa, Dedalus, Fini zavod Radeče, NIJZ, Legebita, Društvo ravnatelj, 
Zavod RS za šolstvo, Center Kontura, Strokovno združenje nutric. in diet., Združenje ravnateljev in 
ravnateljic vrtcev Slovenije, CŠOD, Vrtec Kolezija, Gimnazija Škofja Loka, RIC Dvorec Rakičan, EDUvision. 
V koledarskem letu 2017 se je v zgoraj omenjenih institucijah izobraževalo sledeče število zaposlenih: 

 9 x vodstvene delavke (ravnateljica, pom. ravnateljice) 

 9 x  druge strokovne delavke (svetovalna delavka, vzgojiteljici DSP in organizatorka PZHR)  

 9 x strokovne delavke (vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, spremljevalke)  

 1 x upravno administrativne delavke (računovodja)  

 0 x tehnične delavke 
 
Strošek za interna in eksterna izobraževanja v letu 2017: 26.896,29 EUR. 
 
Izobrazba zaposlenih 
Dejanska izobrazbena struktura delavcev (na dan 31.12.2017) 
Zaposleni 
delavci 

I. stopnja 
4 ali 6 raz. 
OŠ 

II. stopnja 
končana 
OŠ 

IV. 
stopnja 

V. 
stopnja 

VI. 
stopnja 

VII. 
stopnja 

VIII. 
stopnja 

Skupaj 

vodstveni in drugi 
strokovni delavci  

/ / / 1 / 5 / 6 

vzgojitelji-ce / / / 14 / 12 / 26 

pomoč. vzgojiteljic / / / 17 1 10 / 28 

spremljevalka gib. 
oviranega otroka 

/ / / 3 / 1 / 4 

administrativno-
računovodski delavci 

/ / / 1 2 / / 3 

tehnični delavci 2 4 13 5 / / / 24 

Med vzgojiteljicami prevladuje srednja izobrazba zaradi starejše populacije, ki so na podlagi tedaj 
veljavnega Zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (Uradni list SRS, številka 5/80) izpolnjevale pogoje za 
delovno mesto vzgojitelja. Hkrati je bil leta 1996 izdan nov zakon, Zakon o vrtcih (Uradni list RS, številka 
12/96), ki je v svojem 56. členu določal, da vzgojitelji v vrtcih, ki so izpolnjevali pogoje za opravljanje dela v 
vrtcih do uveljavitve tega zakona, lahko opravljajo dela vzgojiteljev po tem zakonu. 
 
Napredovanje strokovnih delavcev v VIZ v naziv 
V letu 2017 so bil meseca novembra na MIZŠ podani trije predlogi za napredovanje vzgojiteljice v naziv 
Mentorica, vendar odločbe še nismo prejeli. 
Drugih predlogov za napredovanje v naziv ni bilo. 
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Napredovanje v plačne razrede 
V Vrtcu Galjevica je 6 zaposlenih  s 1. 4. 2017 napredovalo v višji plačni razred, kateri so na podlagi 7. člena 
ZUPPJS17 pridobili pravico do plače s 1. 12 .2017. 
 
 
Pripravništvo oz. priprava na strokovni izpit 
V šolskem letu 2016/2017 smo imeli tri strokovne delavke (3 pomočnice vzgojiteljice), ki so že zaposlene v 
vrtcu in jim je do izpolnjevanja pogojev  manjkal le še strokovni izpit. Vse kandidatke so uspešno opravile 
strokovni izpit.  
 
 
Pedagoška praksa dijakov Srednje vzgojiteljske šole in študentov Pedagoške fakultete v šolskem letu 
2016/2017  
Vrtec Galjevica je že več let hospitacijski vrtec s področja naravoslovja za Pedagoško fakulteto v Ljubljani. 
Tudi letos smo omogočili mentoriranje 20 študentom Pef iz Začetnega naravoslovja v enoti Galjevica in sicer 
v skupinah Ježi, Srne, Medvedi in Zmaji.  
Študente drugih predmetnih smeri Pedagoške fakultete, drugih fakultet in dijakinje/dijake Srednje 
vzgojiteljske šole smo razporejali v obe enoti po strokovni presoji in upoštevanju želja študentov. 
 
Praksa dijakov in študentov  v šolskem letu 2016/2017 

Dijakinja / Študentka Srenja šola/Fakulteta Mentor         Enota/lokacija 

Zadnikar Maja  SVŠ, 4. letnik + 3 
nastopi 

Martina Šporar Orlova 

Burkat Hana SVŠ Novo mesto,  
3. letnik 

Miha Mrak Ribnik 

Strašek Katja SVŠ, 1. letnik Kaplar Sabina Orlova 

Kveder Katja SVŠ, 3. letni Paradiž Lilijana Orlova 

Memišoska Adelina, Šašek 
Tadej, Vascatto Blaž,Srša Jaka, 
Repnik Nejc, Skenderovič 
Arne, Jusufoska Elmina 

BIC, 2. letnik Lidija Hojč  Orlova-kuhinja 

Japelj Maruša BIC, 1. letnik Lidija Hojč Orlova-kuhinja 

Španič Neža PF, 1. letnik Anka Gale Orlova 

Sobota Iva  CDI univerzum, 
izobraževanje 
odraslih + 3 nastopi 

Mojca Kastelic Dolenjka 

Škufca Tina Zdravstvena 
fakulteta, 3.letnik 

Maja Berlic Galjevica 

Špoljarič Tatjana B2 (prekvalifikacija) + 
3 nastopi 

Barbara Jakopin  Orlova 

 
 
Oblika prostovoljnega dela: sklenjen dogovor s Filantropijo za šolsko leto 2016/17  

Prostovoljka/ec  Mentor Enota/lokacija 

Toš Melisa (15.12.2016 – 30.6.2017) Kaplar Sabina Orlova 

Hana Kovač (13.10.2016 – 31.12.2017) Košir Andreja in Kaplar Sabina Galjevica in Orlova 
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Poseben kadrovski problem predstavljajo bolniške odsotnosti strokovnih delavk v oddelku 
Bolniške odsotnosti strokovnih delavk v letu 2017 

Mesec Enota Orlova z lokacijama Enota Galjevica in enota Jurček 
 

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

Januar 3+5 2 2 11 / / 

Februar 12+3 1 2 6 1 / 

Marec 5 1+1 2 3 / / 

April 4+2 1 2 2 1 / 

Maj 3+3 1 1 4+1 1 / 

Junij 2+1 1 1 1 1 / 

Julij 1+1 1+1 1 3+2 / / 

Avgust 2 1 1 4+1 / / 

September 2+2 1 1 4 / / 

Oktober 6+4 / 1 6+1 / / 

November 5+1 2+2 1 6 / / 

December 5+3 2+1 1 10+1 / / 

SKUPAJ 50+26 14+6 2 oz. 1 60+6 4 / 

Z rdečo barvo so označeni  tehnični delavci.  
 
Na enoti Orlova je bila pomočnica vzgojiteljice na bolniški odsotnosti celo koledarsko leto 2017, ki se 
nadaljuje tudi v leto 2018. Na daljši bolniški odsotnosti je tudi vzgojiteljica na lokaciji Pot k ribniku.  
Ravnateljica, pomočnica ravnateljice, računovodja in poslovna sekretarka v letu 2017 niso bile na bolniškem 
dopustu. 
 
V letu 2017 je bilo večje število bolniških odsotnosti tehničnih delavcev (predvsem kuhinjsko osebje), kar je 
predstavljajo velik problem, saj MOL ne pokriva stroškov nadomeščanja tehničnega in upravno-
administrativnega kadra za čas bolniške odsotnosti do 30 dni. 
 
Porodniška odsotnost zaposlenih v letu 2017: 

 Brodnik Karin, pomočnica vzgojiteljice (do 23.8.2017). 

 Grum Duša Janja, vzgojiteljica (do 13.12.2017). 

 Weingerl Monika, vzgojiteljica (do 14.5.2018). 
 
Da smo lahko zagotovili nemoten proces dela, smo v neposredno delo v oddelkih vključevali študente višjih 
letnikov pedagoške fakultete ali absolventke, z izkušnjami z delom v vrtcu. V najbolj kritičnih situacijah, ko 
je odsotno več delavk hkrati, prerazporejamo delavke znotraj vseh štirih lokacij/enot vrtca. Zavedamo se, 
da menjava kadra in pogosta nadomeščanja vplivajo na čustveno klimo v oddelku, vendar se temu ne 
moremo izogniti. 
Vrtec Galjevica je imel do 31. 8. 2017 zaposleni 2 delavki za krajši delovni čas s statusom invalida, polovični 
delovni čas pa sta upokojeni. Ena delavka je invalid III. kategorije, ena pa II. kategorije. Njun pravni status je 
usklajen z novostmi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Na podlagi števila zaposlenih in 
predpisane kvote invalidov za področje vzgoje in izobraževanja (3%, kar pomeni 3 invalida) kvote s 1. 9. 
2017 ne dosegamo, zato mora vrtec do vključno zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec plačati v Sklad 
prispevek za vzpodbujanje zaposlovana invalidov v višini 70% minimalne plače za vsakega invalida, ki bi ga 
moral vrtec zaposlitvi za izpolnitev predpisane kvote. Znesek plačila nam refundira Mestna občina Ljubljana. 
 
Upokojitve, prekinitve delovnega razmerja 

 Kastelic Marija, pomočnica vzgojiteljice – upokojitev 31.8.2017. 

 Grlica Suzana, pomočnica vzgojiteljica – sporazumna prekinitev del. raz. za NDČ 3.9.2017. 

 Križan Katarina, logopedinja – sporazumna prekinitev del. raz. za NDČ 15.8.2017. 
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11. INVESTICIJSKA VLAGANJA 
 
V letu 2017 smo od MOL prejeli: 

   14.212,70 EUR intervencijskih sredstev in  
 941.269,91 EUR investicijskih sredstev    
 15.000,00 EUR namenska sredstva za didaktični material in drobni inventar za novo enoto Jurček 

Iz lastnih sredstev  pa smo za investicijska vlaganja oz. opremo porabili 4.062,50 EUR: 
 3.699,50 EUR - presežek preteklih let 
 363,00 EUR - sklad vrtca 

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

Investicija oziroma vzdrževalna dela STROŠEK v EUR OPOMBE 

Priprava sanitarne tople vode za kuhinjo 13.310,20 MOL-INVESTICIJA 

Sanacija igrišča-zamenjava neustreznih podlog in igral 26.125,96 MOL-INVESTICIJA 

Sanacija varovalnih podlag 20.616,44 MOL-INVESTICIJA 

Sanacija zaklonišča zaradi zamakanja 12.258,07 MOL-INVESTICIJA 

Nakup parno konvekcijske pečice 23.099,13 MOL-INVESTICIJA 

Ureditev priprave STV-interventno popravilo 2.061,80 MOL-INTERVENCIJA 

SKUPAJ 97.471,60  

 
Enota Orlova 

Investicija oziroma vzdrževalna dela STROŠEK v EUR OPOMBE 

Izdelava projektne PZI dokumentacije za potrebe 
celostne energetske prenove 

19.269,90 MOL-INVESTICIJA 

Nujna sanacija fasade na severni strani objekta 30.751,20 MOL-INVESTICIJA 

Zamenjava zunanje ograje in vzpostavitev varnostne 
razsvetljave 

28.924,29 MOL-INVESTICIJA 

Izvedba koordinacije varstva pri delu pri izvedbi nujne 
sanacije fasade na severni strani objekta 

1.366,40 MOL-INVESTICIJA 

Nakup opreme za igralnici 11.864,50 MOL-INVESTICIJA 

Popravilo asfaltnih površin zaradi sanacije fasade na 
severni strani objekta 

17.414,71 MOL-INVESTICIJA 

Izvedba koordinacije varstva pri delu pri sanacije 
zunanje ograje 

1.220,00 MOL-INVESTICIJA 

Sanacija kanalizacije 46.713,74 MOL-INVESTICIJA 

SKUPAJ 157.524,74  

 
 
 
Lokacija Pot k ribniku 

Investicija oziroma vzdrževalna dela STROŠEK v EUR OPOMBE 

Sanacija nadstreškov in ograje 12.150,90 MOL-INTERVENCIJA 

SKUPAJ 12.150,90  

 
Enota Jurček 

Investicija oziroma vzdrževalna dela STROŠEK v EUR OPOMBE 

Ureditev dokumentacije in nadzora pri preureditvi 
enote 

34.951,53 MOL-INVESTICIJA 

Preureditev dislocirane enote OŠ  v tri oddelčno enoto 
vrtca 

601.243,35 MOL-INVESTICIJA 

Ureditev parkirišča za potrebe tri oddelčne enote 52.140,49 MOL-INVESTICIJA 

SKUPAJ 688.335,37  
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RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017 

 

Bilanca stanja 
na dan 31.12.2017 

    

 
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 3.475.625 2.307.540 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

002 43.286 43.286 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 43.083 42.976 

02 NEPREMIČNINE 004 4.042.320 2.850.462 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 973.440 881.565 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 1.105.830 943.527 

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 
SREDSTEV 

007 714.610 605.194 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 15.322 0 

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) 

012 284.872 242.330 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 

013 255 255 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 63.567 25.377 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 70.348 60.546 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 

017 144.373 153.316 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 6.329 2.836 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 

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

023 0 0 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 
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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 3.760.497 2.549.870 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 

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

034 282.158 237.956 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 132.877 115.848 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 86.205 68.253 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 26.068 22.907 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 

039 8.701 12.931 

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 28.307 18.017 

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

044 3.478.339 2.311.914 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 15.322 0 

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 

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

056 3.460.300 2.307.538 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 2.717 4.376 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 

  I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

060 3.760.497 2.549.870 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 
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Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov 
od 01.01.2017 - 31.12.2017 

    

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 2.526.821 2.251.942 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 2.526.821 2.251.942 

  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 1.720 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 16.000 16.683 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 

867 0 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0 

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

870 2.542.821 2.270.345 

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

871 775.951 593.525 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 873 364.345 334.379 

461 STROŠKI STORITEV 874 411.606 259.146 

  F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 

875 1.731.119 1.659.125 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 1.291.750 1.234.924 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 209.431 199.894 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 229.938 224.307 

462 G) AMORTIZACIJA 879 0 0 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 881 33.403 14.543 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 308 10 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 0 528 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 

884 0 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 0 0 

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

887 2.540.781 2.267.731 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 

888 2.040 2.614 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 

889 0 0 
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del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 

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

891 2.040 2.614 

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 79 75 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 

 
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 2017 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 2017.  
6. Obveznosti, izkazane v bilanci stanja, so tekoče obveznosti in bodo  poravnane v letu 2018. 
7. Viri sredstev za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva so 

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

 
8. Naložb prostih denarnih sredstev v letu 2017 ni bilo. 
9. Na kontih izven bilančnih evidenc ni podatkov. 
10. Za opravljanje dejavnosti se uporabljajo tudi že v celoti amortizirana opredmetena in neopredmetena 

dolgoročna sredstva.                                                                                 
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ZAKLJUČNI DEL 
 
 
Poročilo je obravnaval Svet zavoda Vrtca Galjevica na  svoji  5. redni seji dne, 16. 2. 2018. 
 
 
Odgovorna za računovodske podatke in pojasnila je računovodja Stanka Dolenc, za druge podatke in 
poročilo v celoti pa ravnateljica Barbara Novinec. 
 
 
Podatke s področja kadrovske politike je pripravila in sooblikovala poslovna sekretarka, Mojca Nimac. 
 
 
 
 
Računovodkinja:                                  Poslovna sekretarka:                 Ravnateljica: 
Stanka Dolenc                                     Mojca Nimac                                  Barbara Novinec 
 
 
 
 
Številka: 450-4/2018-1 
Ljubljana, 16. 2. 2018 


