
 

 

 

PUBLIKACIJA Vrtca Ledina 

2018/2019



 

Spoštovani! 

 

V Vrtcu Ledina izvajamo vzgojno-izobraževalno delo na področju predšolske vzgoje. Ustanovitelj vrtca je Mestna občina Ljubljana. 

Vrtec Ledina je javni zavod, s strokovno podlago javno veljavnega programa, Kurikuluma za vrtce. Naša temeljna naloga je pomoč staršem 

pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. 

V vrtcu se trudimo vsem otrokom omogočiti razvijanje socialnih kompetenc, ki predstavljajo ključni segment za vključevanje otroka v širše  

družbeno okolje. 

 

V našem vrtcu se igramo in učimo, se medsebojno spoštujemo ter skušamo prepoznati potrebe slehernega posameznika. Poudarjamo in 

spodbujamo ustvarjalnost ter sprejemamo različnost. Celoten kolektiv našega vrtca sledi skupnemu cilju – nuditi otrokom, staršem in 

zaposlenim zdrav, prijazen in varen vrtec. 

 

V kolikor se odločite, da nas obiščete verjamem, da boste v našem vrtcu našli čustveno, varno ter spodbudno okolje z možnostjo optimalnega 

razvoja vaših otrok.  

 

Dobrodošli med nami! 

 

 

 

Lučka Postružin, ravnateljica vrtca 

 

 

 

 

 



 

1. PODATKI O VRTCU 

Vrtec Ledina je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Ljubljana. Nahaja v mestnem središču, ob 

Resljevi cesti in Čufarjevi ulici, nedaleč od Zmajskega mostu, v bližini železniške in avtobusne postaje. Vse igralnice imajo sončne 

terase, s pogledom na igrišče. 

 

Vrtec Ledina                                                                                                                                          

Čufarjeva ulica 14     

1001 Ljubljana    

                                                                                                                                                                                                                                                          

naslov el. pošte: Tajnistvo@vrtec-ledina.si 

spletna stran: www.vrtec-ledina.si 

 

Kontakti                                                                                                                                          

Ravnateljica 

Lučka Postružin 

Telefon: 01 230 82 40 

 

Pomočnica ravnateljice 

Andreja Kuder 

Telefon: 01 230 82 45 

 

Tajništvo 

David Perović 

Telefon: 01 230 82 40  

Faks: 01 230 82 53 

 

 

 

 

 

Računovodstvo 

Marjana Poglajen, knjigovodja 

Telefon: 01 230 82 48 

Irena Klemenčič, računovodja 

Telefon: 01 230 82 56 

 

Svetovalna služba 

Natalija Kučiš Nikolić, svetovalna delavka 

Telefon: 01  230 82 47   

Jelena Kljajić, mobilna specialna pedagoginja  

Telefon: 01 620 47 34 

 

Organizator prehrane in ZHR 

Tatjana Jerič 

Telefon: 01 230 82 46 
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2. PREDSTAVITEV PROGRAMOV; TRAJANJE IN STAROSTNA OBDOBJA 

 

Poslovni čas 

V vrtcu program poteka v 26 oddelkih. V dveh oddelkih se izvaja izmenični, v dveh popoldanski program in v enem prilagojen program 

za predšolske otroke. Vrtec je odprt od ponedeljka do petka. Dnevni program izvajamo v dopoldanskem, popoldanskem in izmeničnem 

času in traja do 9 ur. Pred začetkom in po zaključku programa oddelka, v času do 7.30 in po 16.15, za popoldanske oddelke do 13.00, so 

otroci več oddelkov združeni. Dopoldanski program poteka od 5.30 do 17.30, izmenični od 5.30 do 17.30 in od 11.30 do 21.00 ter 

popoldanski od 11.30 do 21.00. 

 

Starostna obdobja  

Programi so namenjeni otrokom od prvega do tretjega leta starosti in otrokom od tretjega do šestega leta oziroma do vstopa v šolo. 

Otroci so tako razporejeni v oddelke prve ali druge starostne stopnje ter kombinirane oddelke, kjer sobivajo otroci prve in druge 

starostne stopnje.  

 

Okvirni dnevni program in oddelki vrtca  

 Prihod otrok, individualna igra in igra v manjših skupinah. 

 Zajtrk in načrtovane dejavnosti po področjih dejavnosti kurikula, ki se odvijajo v vrtcu, kulturno umetniških ustanovah, 

društvih…  

 Kosilo ter sproščanje in počitek oziroma spanje, glede na individualne potrebe otrok.    

 Načrtovane dejavnosti, ki potekajo individualno, v večjih ali manjših skupinah.  

 Popoldanska malica in odhod iz vrtca.  

 Dnevni program v popoldanskih oddelkih je prilagojen poslovnemu času popoldanskih oddelkov. Ob 13.00 je kosilo, temu 

sledi počitek ali načrtovane dejavnosti, odvisno od starosti, individualnih potreb otrok in tudi letnega časa. 

 

 

 

 



 

 

3. PREDSTAVITEV PROGRAMOV 

 

3.1. VSEBINE PROGRAMOV  

Dejavnosti načrtujemo na podlagi kurikula za vrtce, po področjih dejavnosti (umetnost, jezik, gibanje, matematika, narava, 

družba). Dejavnosti so med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Skupna nit vsem dejavnostim so tematski sklopi, ki se zvrstijo po 

četrtletjih:  

 

September-november Toplota 

December-februar Zrak 

Marec-maj Zemlja 

Junij-avgust Voda 

 

Dejavnosti nadgrajujemo z aktivnostmi v okviru različnih projektov, projektnih nalog.  

Z vsakoletno prijavo na Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti za otroke iz MOL, pridobimo sredstva za bogatitev 

programov (plačilo zunanjih sodelavcev, ogledi predstav, obisku različnih ustanov) in tako omogočimo otrokom vrtca 

raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje.  

Predvidene teme obogatitvenih dejavnosti so trajnostno in družbeno angažirano oblikovane (spodbujanje medgeneracijskega 

sodelovanja, skrb za naravne vire, vodo, umetnost v Ljubljani…).  

 

Vrtec je vključen v nacionalni projekt Ekošola kot način življenja. Izdelan imamo ekonačrt z opredeljenimi konkretnimi cilji in 

vsebinami, ki jih vključujemo v vsakodnevne dejavnosti vzgojno-izobraževalnega programa.  

 

V svoje delo vključujemo elemente programa NTC učenje, ki temelji na tem, da pri otrocih aktivira dodatne potenciale in jim 

skozi igro olajša sprejemanje novih znanj. 

 

V vzgojno izobraževalne dejavnosti vključujemo elemente Gozdne pedagogike in aktivnosti z otroki prenašamo v naravo.  

 



 

Sodelovanje s starši 

Različne oblike sodelovanja izvajamo z namenom razvijanja optimalnih pogojev za učenje in vzgojo otrok. Pred vključitvijo 

otroka v vrtec, v mesecu juniju, starše povabimo na sestanek  in jih seznanimo z organizacijo in vsebino dela vrtca ter načinom 

uvajanja otrok. Na tak način otrokom omogočimo lažji prehod iz družinskega ali zasebnega varstva v vrtec.  

Z namenom seznanjanja staršev o razvoju in učenju otrok ter potekom dejavnosti v vrtcu, bomo mesečno izvajali pogovorne 

minutke in govorilne ure. S starši se bomo najmanj dvakrat letno srečevali na roditeljskih sestankih ali delavnicah za starše in 

otroke. Tako bodo starši dobili vpogled v načrt dela vrtca in oddelka, način izvajanja dejavnosti ter sodelovali s predlogi za delo. 

 

Tudi v tem šolskem letu predvidevamo izvedbo srečanj za starše, ki jih bodo vodili zunanji izvajalci in na tak način posredno 

prispevali k vzgoji in izobraževanju otrok, ki so nam zaupani.  

 

Šolsko leto bomo zaokrožili s prireditvijo ŽIV-ŽAV, kjer bomo predstavili dejavnosti vrtca, se srečali s strokovni delavci, otroki 

in starši vrtca.  

 

Predstavitev dejavnosti vrtca okolju 

Svoja znanja, pridobljena na raznovrstnih izpopolnjevanjih in svoje delo ter dosežke, bomo predstavljali tudi ožji in širši okolici; 

preko obveščanja na spletni strani vrtca, s sodelovanjem na konferencah, posvetih, razstavah in drugih prireditvah.  

Organizirali bomo Dan odprtih vrat Vrtca Ledina in na tak način omogočili staršem vpogled v delo in življenje našega vrtca v 

okviru načrtovanega programa in različnih projektov. Dan odprtih vrat načrtujemo v času javnega vpisa v vrtce, ki bo 

predvidoma v marcu 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. 2. SPECIFIČNOSTI POSAMEZNIH PROGRAMOV 

 

Prilagojen program za predšolske otroke  

V oddelek, ki izvaja prilagojen program za predšolske otroke, je vključenih šest otrok. Vodita ga vzgojiteljica, specialna 

pedagoginja in pomočnica vzgojiteljice. Vzgojno-izobraževalno delo bosta načrtovali na podlagi individualnih načrtov dela z 

otrokom, ki ga oblikuje strokovna skupina na osnovi odločbe ZRSŠ o usmeritvi otroka v prilagojen program.  

Strokovno skupino sestavlja vzgojiteljica, specialna pedagoginja, pomočnica vzgojiteljice in zunanji sodelavci (fizioterapevt). K 

sodelovanju bomo povabili starše otroka.  

 

Specialno pedagoška pomoč 

Otroku, ki je usmerjen na podlagi odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v program s prilagojenim izvajanjem, v 

vrtcu zagotavljamo pomoč. Delo izvajata strokovna delavca oddelka v sodelovanju s strokovnjaki, ki so opredeljeni v odločbi; 

specialni pedagog, logoped, surdopedagog. 

 

 

3. 3. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

Strokovni delavci vrtca v tem letu načrtujejo vrsto obogatitvenih dejavnosti v sodelovanju s kulturnimi in izobraževalnimi 

ustanovami, zavodi in društvi ter izlete, pohode v povezavi z vsebino dejavnosti oddelka.  

 

Poleg izletov, v okviru programov oddelkov, načrtujejo še krajše in daljše sprehode v bližnjo in daljno okolico vrtca. V tabeli so 

zapisane predvidene dejavnosti.       

 



 

 

Ustanova Dejavnosti 

Botanični vrt Ogled in doživljanje narave, rastja v različnih letnih časih 

Cankarjev dom Ogled Kulturnega bazarja in predstav za otroke 

Dom starejših občanov Tabor Nastop otrok, pogovori, delavnice, ogled predstav, krašenje jelke v domu, glasbeni nastopi   

Gimnazija Ledina Sodelovanje z gimnazijo pri ekoloških dejavnostih, skrb za čisto okolico vrtca in gimnazije 

Gospodarsko razstavišče Obisk sejmov Otroški bazar, Narava in zdravje 

Kino Dvor Ogled animiranega filma in delavnice za otroke 

Konzorcij Prebiranje Prešernove poezije 

Ljubljanska tržnica Ogled tržnice 

Ljubljanski grad Opazovanje, sprehod, obisk Virtualnega muzeja, razstav  

LPP Izleti po Ljubljani in okolici 

Lutkovno gledališče Ljubljana  Ogled lutkovne predstave  

Mestna hiša Ljubljana Ogled atrija, razstav 

Mestna knjižnica Ure pravljic, izposoja raznovrstne literature, zgoščenk  

Mestni muzej Obiski, delavnice   

MIZŠ Sodelovanje v projektih, izobraževanja, okrožnice,  

MOL in ŠD Srečni Luka Izvedba drsalnega tečaja za otroke 

Muzej Bistra Ogled muzejske zbirke 

Muzej novejše zgodovine Voden ogled muzeja in delavnica 

Opera v Ljubljani Ogled baletne predstave 

OŠ Toneta Čufarja in OŠ Ledina Ogled lutkovnih predstav, obisk delavnic, sodelovanje ob Dnevu soseda 

Parki v Ljubljani Obiski in opazovanje parkov: Tivoli, Argentinski, Zvezda, Miklošičev park 

Parlament, ambasade Seznanitev z vlogo ustanov za državo 

Pedagoška fakulteta Izobraževanje in praksa študentov 

Planet otrok Tabor Lipica, Letovanje v Savudriji 

RTV Slovenija Snemanje in ogledi otroških oddaj, poslušanje vaj orkestrov 

Slovenske železnice Voden ogled postaje, izleti z vlakom 

Slovenski etnografski muzej  Ogled razstav 

Srednja zdravstvena šola Lj.   Izvedba dejavnosti v okviru projekta Zdravje v vrtcu 

SVŠ Ljubljana, SVŠ Celovec… Praksa dijakinj 

Šport mladih Udeležba na jesenskem in pomladanskem krosu 

TIC Ljubljana Seznanitev z gradivom TIC in pregled gradiva o Ljubljani 

Vrtci po Sloveniji Izmenjava primerov dobrih praks, Odprimo srce… 

Zavod Janeza Levca Sodelovanje v okviru Mednarodnega festivala Igraj se z mano 



 

 
 

 

 

 

Knjižna vzgoja  

Program knjižne vzgoje predstavlja eno izmed aktivnosti za spodbujanje pred bralnih spretnosti. Strokovni delavci bodo omogočili, da 

bo otrok ob knjigi doživljal ugodje, veselje in zabavo, povezoval estetsko in fizično ugodje ter pridobival pozitiven odnos do jezika. 

Otroci starejših skupin bodo sodelovali v Eko bralni znački s knjigami z ekološko vsebino.  

Z Mestno knjižnico Ljubljana bodo sodelovali vsi oddelki vrtca tudi preko projekta, beremo z malčki. Starši in pedagoški delavci vrtca 

bodo otrokom brali, pripovedovali pravljice, zgodbice, uganke, pesmice. Otroci bodo svoje zgodbe prebrali, pripovedovali drugim 

otrokom ter se ob tem učili spretnosti pripovedovanja in nastopanja. V oddelkih bodo organizirani stalni knjižni kotički.  

Otroci bodo s strokovnimi delavci obiskali pravljične ure v Mestni knjižnici, si izposojali otroško literaturo, prinašali svoje slikanice, 

knjige.  

Starše bomo povabili, da sodelujejo pri dejavnostih knjižnega nahrbtnika. Opremljen bo s knjigo, ki bo potovala z otrokom na njegov 

dom.  

 

Praznovanja in prireditve  

Praznovanja rojstnih dni, raznovrstne prireditve in dogodki, bodo skrbno načrtovani in prepleteni z dejavnostmi oddelka in vrtca. 

 

Dejavnosti v okviru Malega sončka 

Namen dejavnosti je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalno-športnimi vsebinami. Poudarek je na igri in 

vadbi, ki je prijetna in prilagojena otroku. Program izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport.  

Stopnje programa med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo tako, da otroci osvojijo štiri stopnje oziroma celoten program 

Malega sončka za predšolsko stopnjo.  

V program bodo vključeni otroci od 2. leta starosti in bo brezplačen. Plača se le prevoz otrok na drsanje in, na željo staršev, zavarovanje 

za čas tečaja drsanja.  

 

ZPM Ljubljana Sodelovanje v okviru projektov Zeleni nahrbtnik, Cici uhec 

ZRSŠ Sodelovanje v projektih, ŠS,… 

Železniški muzej  Ogled razstave  

Živalski vrt Ogled živali, spoznavanje navad in načina prehranjevanja  



 

3.4 DODATNE DEJAVNOSTI 

 

Dodatni programi, ki jih izvajajo zunanji izvajalci 

Dodatne programe bodo izvajali zunanji izvajalci, po končanem programu oddelka. Na podlagi okrožnice MŠŠ št. 602-5/2007, z dne 

28. 6. 2007, dodatna dejavnost časovno ne sem posegati v program vrtca in se lahko izvaja šele takrat, ko se spraznijo posamezni 

prostori vrtca, v pristojnosti vodstva vrtca pa je, da določi, kdaj dodatna dejavnost ne moti izvajanja kurikula. Strokovni delavci 

oddelka, na podlagi izjave staršev, oddajo otroke izvajalcu, po končani dejavnosti pa jih prevzamejo starši. Stroške dodatnih dejavnosti 

starši poravnajo izvajalcu. Vsebino dodatnih dejavnosti in izvajalce izmed ponudb izberejo starši na seji Sveta staršev.  

 

Seznanjanje s tujim jezikom in kulturo 

Urice spoznavanja angleškega jezika bo izvajalo podjetje BIP.  

 

Kulturno umetniške dejavnosti 

Plesne urice bo izvajala Etnika, zavod za varstvo kulturne dediščine. Dejavnost se bo odvijala v telovadnici vrtca.  

 

Gibalne dejavnosti  

Gibalne dejavnosti bosta izvajali Aida Alič in Linda šport. Odvijale se bodo v telovadnici vrtca.  

 

Bivanje v naravi 

Bivanje v naravi se bo izvajalo predvidoma v obliki letovanja na morju v Savudriji na temo »Gusarski junak«, za otroke stare 5–6 let,  

od 17. do 21. junija 2019. Letovanje otrok te starosti je do sedaj sofinancirala MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo v znesku 75 EUR na 

otroka. V kolikor se otrok letovanja ne udeleži, se sredstva MOL nakažejo na račun Sklada vrtca.  

Ob zadostnem številu prijav otrok starih 4–5 let, bomo organizirali tabor v Lipici na temo »Lipicanček«. Tabor bo potekal predvidoma 

13. do 15. maja 2019.  

 

 

 

 



 

4. PRAVICE OTROK IN STARŠEV 

 

 Vsem otrokom zagotavljamo enake možnosti pri dejavnostih, ki potekajo v okviru standardnega programa vrtca, ne glede na 

raso, barvo, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje; narodno, etnično ali družbeno poreklo, premoženje, rojstvo ali 

kakršenkoli drug položaj otroka, njegovih staršev ali zakonitega skrbnika.  

 

 Spoštujemo osebno dostojanstvo in integriteto otroka.  

 

 Upoštevamo otrokov pogled na svet, njegovo razumevanje stvari, dogodkov in položajev ter čustveno odzivanje nanje.  

 

 Upoštevamo individualne in skupinske razlike med otroki in oblikujemo pogoje za izražanje le teh ter pravico do izbire in 

drugačnosti.  

 

 Vzgojno delo z otroki snujemo na znanju in razumevanju otrokovega razvoja. 

 

 Otroka varujemo pred nasiljem drugih otrok in odraslih. Ob sumu zanemarjanja in zlorabe otroka obvestimo odgovorno osebo 

ali ustrezno institucijo.  

 

 Zagotavljamo varno, razumevajočo in spodbudno okolje za otrokov telesni, duševni in socialni razvoj in na osnovi pozitivnih 

čustvenih, spoznavnih in socialnih izkušenj sodelujemo pri oblikovanju njegove pozitivne samopodobe.   

 

 

 

 

 

 

 



 

5. OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA 

 

 Starši v predpisanem ali dogovorjenim rokom uredijo vse formalnosti v zvezi s postopkom za sprejem otroka v vrtec in jamčijo za 

resničnost podatkov, predložijo potrdilo o zdravstvenem stanju otroka; opozorijo na posebnosti otrokovega razvoja, odzivanja, ki 

so pomembne za njegovo varnost, zdravje in napredek.  

 

 Vrtec sproti obveščajo o spremembi podatkov ter o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v vrtcu. 

 

 Zagotavljajo spremstvo otroku ob prihodu in odhodu iz vrtca. Otroka lahko iz vrtca odpeljejo le starši, druge osebe starejše od deset 

let pa s pisnim privoljenjem staršev. 

 

 Skrbijo za zdravje otrok in v vrtec pripeljejo zdravega otroka in vrtec seznanjajo o nalezljivih otroških boleznih. 

 

 Upoštevajo poslovni čas vrtca. 

 

 Spremljajo in upoštevajo navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah.  

 

 Zanimajo se za otrokovo vzgojo in razvoj ter se vključujejo v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem. 

 

 Redno izpolnjujejo finančne obveznosti do vrtca. 

 

 Izpis otroka opravijo v tajništvu vrtca 15 dni pred datumom izpisa. 

 

 

 

 

Publikacijo pripravila:  

Natalija Kučiš Nikolić, svetovalna delavka



 

 

 


