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4 OBČINE
-79 oddelkov

-16 enot

-22 lokacij

-1345 otrok
- 253 zaposlenih

MAKOLE- 4 odd.POLJČANE-9 odd.

OPLOTNICA

-10 odd.

SLOV.  BISTRICA 

– 56 odd.



Projekti, kjer aktivno sodelujejo otroci, starši in lokalne skupnosti 

Projects where children, parents, local communities and professionals
actively participate

Hrana ni za 

tja v en 

dan, 

Štafeta 

semen
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“Food not be 

taken for
granted”, 

Relay of

seeds

Waste

separation, 

toys

Ločevanje 

odpadkov, 

igrače

Gibanje, zdravje Movement, health



European Mobility Week - Car-free Day

Varno s soncem. 
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Evropski teden mobilnosti-

Dan brez avtomobila

Safe with the sun.
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DEKD Učimo se skozi 
poglobljeno 

povezanostjo z 

okoljem, kulturo in 

dediščino. 

We learn through a 

deep connection with

the environment, 
culture and heritage.



LOKALNA PREHRANA



Delovanje kuhinj vrtca

9 lastnih kuhinj (naročanje s strani vodij kuhinj), od 

tega 5 centralnih (transport hrane)

dodatno 5 razdeljevalnih kuhinj

2 kuhinji v OŠ – sodelovanje 

šolskih in vrtčevskih kuharic

3 enote – kuhanje v OŠ



Vključevanje lokalnih živil na jedilnik

 Povabilo k sodelovanju potencialnim

lokalnim pridelovalcem iz vseh 4 občin

- srečanje v vrtcu leta 2011.

Trije izzivi: 

 več občin                 večje razdalje, večje količine;

 upoštevanje ZJN-3 (Zakon o javnem naročanju,

izločeni sklopi);

 način naročanja in sistem dostave (sodelovanje z 
drugimi vrtci in OŠ iz naše regije, ter z združenji – MRA, 
RIC).



Prednosti lokalno pridelanih živil

višja kakovost = več ohranjenih hranilnih snovi, 

manjša obremenitev s pesticidi in drugimi škodljivimi 

dodatki, manj GSO;

varovanje okolja = krajše transportne poti, manj 

embalaže;

boljša aroma in polnost okusa;

večja varnost hrane;

 sezonska dostopnost;

manj odpada pri pripravi obrokov hrane;

ohranjanje domačih delovnih mest, majhnih kmetij = 

prehranska samozadostnost.



Nabor skupin lokalnih živil

 MLEKO in MLEČNI IZDELKI (skuta, jogurt, sir…)

 JAJCA IZ PROSTE REJE

 SADJE IN OREŠKI (jabolka, hruške, jagode, 

breskve, češnje, marelice, borovnice, kaki, lešniki, 

orehi…)

 IZDELKI IZ SADJA (marmelada, sok, kis…)

 ZELENJAVA (solata, paradižnik, paprika, kumarice, krompir, čebula, 

bučke, redkvice, kalčki…)

 IZDELKI IZ ZELENJAVE (vložene kumarice, paprika in rdeča pesa…)

 KRUH, TESTENINE IN MLEVSKI IZDELKI (moka, zdrob, kaša…)

 ZELIŠČNI ČAJ

 MED

 SOL (tradicionalna piranska sol) IN ZELIŠČNA SOL



Načrti za prihodnost
 Učenje za trajnostni razvoj: 

- dan odprtih vrat vrtca (pokušina vrtčevskih jedi in napitkov), 

- projekti (Tradicionalni slovenski zajtrk, Hrana ni za tjavendan), 

- prireditve s promocijo lokalne hrane (Vrtec poje in pleše – Štafeta 

semen),

- priprava lokalnih obrokov skupaj z otroki,

- kompostiranje in sodelovanje s socialnimi podjetji 

(npr. odvoz kuhinjskih odpadkov),

- SODELOVANJE vseh ob pripravi jedilnika,

- označevanje lokalnih in ekoloških jedi na jedilniku.

 Pametni načini naročanja živil

 Nizko ogljično delovanje –

„Naj bodo kratke verige zares čim krajše!“







Sproščenost in 
spoštovanje sta 

pogoj za 
sodelovanje…



Velika travnata 

površina, ki je nudila 

vrsto možnosti, a 

manjkalo je tisto… 

NEKAJ

Na pomlad, leta 

2018 se je zgodilo 

NEKAJ…



Druženje malih 

in velikih rok, 

malih in velikih 

lopat, 

samokolnic…

Pomoč 

strokovnjakinje: 

določanje 

mehanske in 

kemične sestave 

prsti…



LESENI INSTRUMENTI

WOODEN INSTRUMENTS

STOJALA ZA SLIKANJE

PAINTING STANDS

ČUTNA POT

SENSORY PATH

UČILNICA V 
NARAVI

CLASSROOM 

IN NATURE

KOMPOSTNIK

COMPOST

VISOKE GREDE

RAISED GARDEN 

BED

MLAKA

PUDDLUMIVALNIK

GARDEN SINK
KOZOLC

HAYRACK

HOTEL ZA ŽUŽELKE

THE INSULATING HOTEL

ŠOTOR

PENT



Flora in 
favna na 

igrišču 
vrtca…. 

PODPIRAMO 
ŽIVLJENJE



Koristno, 

prijetno, 

zabavno…



Lokalna pridelava in samooskrba 

kot žlahtnost slovenske identitete…

… vse kar je domače je …



Vaja dela mojstra, 

mojster pa vajo.



Zima bo 

dolga…

priprava 

in 

sušenje 

zelišč



NI BOJAZNI!

Cilji in vsebine 

Kurikuluma so 

realizirane… v vseh 

letnih časih.



Po domače…

KONCERT pod kozolcem.

Prisluhnimo naravi in 

njenemu 

PRIPOVEDOVANJU.



Uporabna 

MATEMATIKA s 

pripravo semen…

… in ostalo, kar sodi 

zraven.






