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2 PREDSTAVITEV VRTCA 

Vrtec » Martin Krpan » Cerknica je javni zavod, ki opravlja javno službo vzgoje in 

izobraževanja za predšolske otroke, po programih, ki jih določi strokovni svet RS za splošno 

izobraževanje. 

 

Zavod posluje z imenom Vrtec » Martin Krpan » Cerknica. 

 

Vzgojno izobraževalno delo poteka v enoti Cerknica, enoti Rakek in dislociranih oddelkih v 

Grahovem. V šolskem letu 2016/2017 smo zaradi povečanega vpisa otrok izvajali dnevni 

program tudi v oddelku v Osnovni šoli Rakek in Osnovni šoli Grahovo. 

 

3 IZHODIŠČA ZA EVALVACIJO 

Evalvacija izhaja iz ciljev in vsebin, ki so zapisane v LETNEM DELOVNEM NAČRTU 

VRTCA »MARTIN KRPAN« CERKNICA.  Realizacija letnega delovnega načrta ostalih 

področij je bila opravljena na podlagi dokumentacije in evalvacije strokovnih aktivov. 

 

4 OKOLIŠČINE IZVAJANJA DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 

Dnevni program je vrtec izvajal v enoti Cerknica, enoti Rakek, dislociranih oddelkih Grahovo, 

začasno pa tudi v OŠ Rakek in OŠ Grahovo. 1.9. 2016 je bilo v vrtcu skupno 26 oddelkov, v 

katerih je bilo prostora za 490 otrok. V začetku meseca novembra 2016 je bil v Grahovem odprt 

še polovičen oddelek prvega starostnega obdobja, v začetku leta 2017 se je oddelek dopolnil v 

polni oddelek prvega starostnega obdobja. 

V celodnevni program vrtca je bilo konec leta 2016 vključeni 5 otrok s posebnimi potrebami, 

katerim je bila nudena strokovna pomoč specialne pedagoginje.  

V šolskem letu 2016/2017 smo izvajali tudi program Cicibanovih uric. Vključenih je bilo 18 

otrok. Program smo izvajali v dveh skupinah. 
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5 REALIZACIJA PREDNOSTNE NALOGE  

5.1 CILJI 

PREDNOSTNO PODROČJE: NARAVOSLOVJE 

OPERATIVNI CILJI PO STAROSTNIH SKUPINAH 

Starostna skupina Operativni cilji 

1-2 Spoznavanje različnih materialov in snovi preko čutnih poti 

2-3 Otrok z lastnim preizkušanjem začuti lastnosti naravnih materialov z 

vsemi čutili 

3-4 Otrok aktivno sodeluje pri izvajanju eksperimentov 

3-6 in 4-5 Otrok se uri v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično 

ustvarjalnost 

5-6 Otrok ob podpori odraslega izvaja dejavnosti, ki pripeljejo od idej do 

končnega izdelka 
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5.2 EVALVACIJA PREDNOSTNE NALOGE  

5.2.1 ODDELKI 1-2 LETI 

5.2.1.1 POVZETEK DEJAVNOSTI 

5.2.1.1.1 DEJAVNOSTI ODDELKOV  

• čutne poti z različnimi materiali  

- naravni materiali- storži, kamenčki, 

otrobi pirinih semen, trsje, jesensko 

listje, veje, voda, mivka, koruza, 

pšenica, pesek, leseni štori, seno… 

- umetni materiali- termofor z ledom, brusni papir, samolepilna folija, podloga iz 

kosmatega blaga, tunel za plazenje s trakovi iz blaga, valovita lepenka, taktilne plošče, 

plastični pokrovčki, žogice, kartonski tulci, pena…, 

• senzorični kotiček (senzorična gosenica- različni 

materiali, nalepljeni na kartonaste kroge, viseče 

plastenke, napolnjene z različnimi materiali, otroci jih 

lahko stresejo in poslušajo zvoke), 

• spodbujanje senzoričnih zaznav v naravi: otroci 

opazujejo, tipajo, se igrajo z zemljo, peskom, 

kamenjem, travo, suho travo, suhim listjem, storži, 

premagujejo naravne ovire- krtine, veje…, vonjajo, 

nekateri tudi okušajo; poslušajo oglašanje murnov, 

ptic, konjev; opazujejo ptice, hrošče, polže, metulje, 

gosenice; opazujejo in vonjajo cvetlice, 

• tipanje in igra s snegom, ledom, slikanje z 

obarvanim ledom , 

• različni didaktični materiali (npr. za tipanje predmetov, skritih v vrečki), 

• igra z različnimi materiali, snovmi: slano testo, plastelin, pšenični zdrob, milnica, časopis, 

blago, slikanje s prstnimi barvami, spoznavanje oglja- risanje…), 

• tipanje, vonjanje, okušanje živil: repa, sladkor, sol, limona…, okušanje limonade, vonjanje 

dišavnic, 

• poslušanje zvokov, ki jih proizvajajo različni materiali (igranje na žvrglo, šelestenje listja, 

igranje na ropotuljice in lastne instrumente). 
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5.2.1.1.2 SODELOVANJE VEČ ODDELKOV OZIROMA ENOTE 

• delovno srečanje vzgojiteljic oddelkov 1-2 leti v novembru: izmenjava idej, dobrih praks, 

izkušenj, pogovor o problemih, ki se pojavljajo pri uresničevanju prednostnega cilja, 

• skupno načrtovanje in izvedba srečanja s starši za oddelke iz Cerknice (naravoslovne 

delavnice, ki so vključevale tudi čutno pot), 

• priložnostno sodelovanje oddelkov iz Cerknice (povabilo oddelkov iz trakta na čutno pot v 

eni izmed igralnic ipd.). 

 

5.2.1.1.3 SODELOVANJE Z OKOLJEM 

Na področju prednostne naloge smo sodelovali z 

arhitektko Majo Bavdek, ki nam je pomagala pri 

ideji in skici za stalno čutno pot za igrišče v 

Cerknici. Z njo smo sodelovali preko skupine, ki je 

oblikovana posebej za ta projekt. 

 

5.2.1.1.4 SODELOVANJE S STARŠI 

• delavnice iz prednostnega področja: čutna pot, 

igra s slanim testom in izdelava figure palčka iz 

naravnega in odpadnega materiala, 

• srečanje s starši oddelka iz Grahovega- čutna pot, 

• prinašanje materiala za dejavnosti. 

 

5.2.1.2 KONKRETNI DOSEŽKI OTROK 

• vsi otroci se udeležijo dejavnosti in aktivno pristopijo k čutni poti, prehodijo čutno pot (v 

začetku so nekateri posamezniki bili negotovi, so bolj opazovali, postopoma so postali 

aktivnejši), 

• otroci bolj intenzivno in dalj časa sodelujejo v čutnih poteh in ostalih dejavnostih iz področja 

narave (na začetku leta so se po čutni poti sprehodili le enkrat, zdaj se nekateri otroci po poti 

sprehodijo večkrat zapored),  

• otroci so na čutni poti aktivni » na svoj način«; posamezniki so se čez čutno pot plazili, 

prislanjali obraz k materialom, ki so jim bili prijetni, se usedli v škatle z materialom in 

prelagali materiale iz in v škatle, vstavljali materiale v odprtine škatel…, 
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• otroci so pri raziskovanju materialov odkrivali in 

reševali različne, njim pomembne probleme in 

izzive (npr. eden od otrok se je dalj časa zadržal 

pri storžih in skušal trgati posamezne dele 

storža…), 

• nekaj otrok, ki večkrat ne želijo sodelovati v 

dejavnostih, je pritegnila čutna pot,  

• nekaj otrokom je čutna pot med drugim služila kot 

motivacija za sezuvanje copat; to je predstavljalo 

tudi korak naprej k samostojnosti otrok,  

• otroci so po dejavnostih v naravi tudi sami postali 

bolj pozorni na okolico, sami opazijo hrošče, 

metulje, ptice, čebele… 

 

5.2.1.3 DOSEGANJE CILJEV 

 

Na podlagi dejavnosti, opazovanj in zapisov strokovne delavke menijo, da je bil cilj v veliki meri 

dosežen. Otrokom so bile skozi šolsko leto ponujeni različni materiali in snovi skozi čutne poti 

in ostale dejavnosti. Otroci so se z le-temi seznanjali in pri aktivnostih postajali čedalje bolj 

dejavni, samostojni, suvereni. Dosežki otrok so ob koncu šolskega leta v primerjavi z začetkom 

veliki. Delno so najbrž pogojeni tudi z razvojem otrok (otroci imajo daljšo pozornost kot v 

začetku, boljša fina in groba motorika). Otroci so skozi dejavnosti razvijali in pokazali veselje za 

lastno raziskovanje in odkrivanje.  
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5.2.2 ODDELKI 2-3 LETA 

5.2.2.1 POVZETEK DEJAVNOSTI 

5.2.2.1.1 DEJAVNOSTI ODDELKOV 

Dejavnosti so bile povezane s 

posameznimi letnimi časi. 

JESEN: tematski sklopa vseh 

oddelkov 2-3 leta v Cerknici: Jesen 

vidim, tipam, slišim, okušam, vonjam, 

na Rakeku obisk tetke Jeseni, 

Kostanjčkov piknik , Storžkov dan. 

Na igrišču je bila postavljena čutna pot iz naravnih materialov (koruzna stebla, drevesni listi, 

fižolove luščine, bale sena, leseni odrezki, lubje, trščice). Otroci so raziskovali buče in izdelovali 

bučne marmelade, pripravili kompot iz jabolk, sadne solate, poslušali zvoke v naravi in določali 

smeri zvoka, se igrali s koruznim zdrobom, ajdo in ostalim naravnim materialom in poslušali 

mečkanje listja, igrali na glasbene instrumente iz naravnih materialov, 

ZIMA: spoznavanje različnega agregatnega stanja vode, igra s snegom in ledom (v igralnici in 

na prostem), opazovanje in preizkušanje pojavov v naravi: zaledenela luža, ivje, vonjanje 

prazničnih vonjav (npr. klinčki, mleti cimet v testu), 

POMLAD: opazovanje vremena- veter (vetrnice, milni mehurčki…), igra z zemljo, sajenje 

semen, skrb za rastline, travnik- cvetlice (poimenovanje, razlikovanje, trganje, sušenje…), 

izdelava čopičev iz naravnega materiala, čutna pot, opazovalni sprehodi…, 

Skozi celo šolsko leto so bile aktivnosti izvajane preko različnih dejavnosti: eksperimenti, čutne 

poti, senzomotorične škatle, opazovanje drevesa v vseh letnih časih, poslušanje zvokov v naravi, 

igra z naravnim materialom v igralnici. 

 

5.2.2.1.2 SODELOVANJE VEČ ODDELKOV OZIROMA ENOTE 

• delovno srečanje vzgojiteljic oddelkov 2-3 leti v novembru: izmenjava idej, dobrih praks, 

izkušenj, pogovor o problemih, ki se pojavljajo pri uresničevanju prednostnega cilja, 

• skupno načrtovanje tematskega sklopa jesen vidim, tipam, slišim, okušam, vonjam, 

• priložnostno sodelovanje oddelkov (povabilo oddelkov iz trakta na čutno pot v eni izmed 

igralnic ipd.). 
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5.2.2.1.3 SODELOVANJE S STARŠI 

• srečanje s starši nekaterih oddelkov iz področja narave, npr. prednovoletno srečanje z 

delavnico z naravnim materialom, 

• prinašanje materiala za dejavnosti. 

 

5.2.2.2 KONKRETNI DOSEŽKI OTROK 

• otroci so z zanimanjem in aktivno sodelovali pri igri ter dejavnostih v povezavi z naravnimi 

materiali, 

• posamezni otroci, ki so kazali zadržke do določenega naravnega materiala, so te zadržke 

premagali, z naravnim materialom se rokujejo sproščeno, brez odpora, 

• otroci naravni material poimenujejo, 

• otroci so se seznanili z matematičnimi pojmi in jih usvojili (gladek, hrapav…), 

• otroci sami prepoznajo zvoke, materiale brez spodbude, so pozorni na dogajanje in stvari v 

svoji okolici, več raziskujejo (včasih je bila potrebna dodatna usmerjenost), 

• igra z naravnimi materiali je bila večkrat bolj zanimiva kot igra z ostalimi sredstvi, pa čeprav 

je bil ta že večkrat ponuden,  

• otroci imajo pri dejavnostih večjo koncentracijo in daljšo usmerjeno pozornost, 

• pri igri z naravnim materialom so dlje časa vztrajali tudi otroci, ki se večkrat vedejo nemirno 

oz. pri drugih dejavnostih ne kažejo velike vztrajnosti, 

• otroci so si med izvajanjem dejavnosti nudili medsebojno pomoč. 

 

5.2.2.3 DOSEGANJE CILJEV 

Na podlagi dejavnosti, opazovanj in zapisov strokovne delavke menijo, da je bil cilj dosežen. 

Obenem ugotavljajo, da razvijanje otrokovih čutil ni bilo enakovredno zastopano glede na 

posamezno čutilo (največ dejavnosti je bilo namenjeno razvijanju tipa, najmanj pa razvijanju 

okusa, kar pa je pričakovano glede na starost otrok).  Otroci so pridobili veliko novih ali pa 

nadgradili že pridobljene izkušnje, spoznanja v povezavi z naravnimi materiali in pojavi, preko 

uporabe in razvijanja lastnih čutil. 
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5.2.3 ODDELKI 3-4 LETA IN KOMBINIRANI ODDELKI 

5.2.3.1 POVZETEK DEJAVNOSTI 

5.2.3.1.1 DEJAVNOSTI ODDELKOV 

Dejavnosti v oddelkih so potekale vodeno ali pa tudi kot samostojna igra otrok:  

- spoznavanje pripomočkov za eksperimente,  

- seznanjanje s pravili pri eksperimentiranju, 

- kotiček z eksperimenti, 

- vodni kotiček, 

- vrtni kotiček,  

- zelenjavni kotiček na terasi,… 

Otroci so pri eksperimentih sodelovali skupinsko in individualno.  

Eksperimenti s katerimi so se seznanili otroci: 

-eksperimenti z barvo, 

- eksperimenti na temelju spoznavanja različnih snovi in primerjanja le teh med   seboj, 

- eksperimenti z mešanjem različnih tekočin, 

- eksperimenti z vodo, 

- eksperimenti s snegom, 

- katapult, 

- vulkan, 

- moč magnetov, 

- kromatografija, 

- ko črvički oživijo, 

- izdelava steze za frnikule, 

- pričarajmo mavrico, 

- sejanje semen, 

- ali rastline »pijejo« vodo?, 

- plovnost, neplovnost, 

- kaj se zgodi, ko posejemo seme solate, 

- mešanje različnih snovi (soda bikarbona, kis, olje, sirup, šumeče tablete), 

- eksperimenti z atraktivnimi izidi (reakcijami),… 
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5.2.3.1.2 SODELOVANJE VEČ ODDELKOV OZIROMA ENOTE 

• izmenjava eksperimentov med strokovnimi delavkami,  

• izmenjava virov o določenih eksperimentih ter spletnih povezav do le teh, 

• mavrični vrtiček, 

• pogovor o izpeljavi nekaterih eksperimentov v skupini med strokovnimi delavkami v drugih 

oddelkih (izmenjava izkušenj z že izvedenimi eksperimenti). 

 

5.2.3.1.3 SODELOVANJE Z OKOLJEM 

• mavrični vrtiček na igrišču (natečaj Iz majhnega zraste veliko), 

• obisk laboratorija v OŠ Grahovo s predstavitvijo nekaterih eksperimentov.  

 

5.2.3.1.4 SODELOVANJE S STARŠI 

• prinašanje različnih pripomočkov in potrebščin (semena, plastenke, kozarčki…), 

• nastop za starše Pomlad na travniku, 

• razstava izvedbe eksperimentov na hodniku in na glavnem vhodu, 

• izvedba poskusa Potovanje zvoka (g. in ga. Radulovič), 

• fotografije eksperimentiranja otrok v oddelku v mapah z utrinki, 

• zaključno srečanje s starši z izvajanjem eksperimentov. 

 

5.2.3.2 KONKRETNI DOSEŽKI OTROK 

- otroci dobro opazujejo in o opazovanem tudi govorijo. 

- napoved otrok o izidu eksperimenta. 

- aktivno sodelovanje otrok pri eksperimentih. 

- samostojno in pravilno ravnanje s pripomočki za eksperimente ter z uporabljenimi snovmi. 

- skupinsko delo otrok. 

- zanimanje za nove stvari- vedoželjnost. 

- poznavanje novih snovi. 

- poznavanje, kaj potrebuje avtomobilček za hitrejše gibanje. 

- poznavanje, kaj potrebujejo rastline za rast in razvoj. 

- poznavanje različnih agregatnih stanj vode. 

- poznavanje, kako se različne tekočine in snovi mešajo med seboj. 

- poznavanje pojma plovnost in neplovnost. 
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5.2.3.3 DOSEGANJE CILJEV 

Na podlagi dejavnosti, opazovanj in dosežkov otrok lahko zaključimo, da je bil cilj dosežen. 

Otroci so se na koncu šolskega leta bolj aktivno vključevali v izvajanje eksperimentov, 

napredovali so v predvidevanju in ravnanju s pripomočki in snovmi. 
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5.2.4 ODDELKI 4-5 LET IN HETEROGENI ODDELKI DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

 

5.2.4.1 POVZETEK DEJAVNOSTI 

 

• vsakodnevno vključevanje prednostnega 

področja v dnevno rutino, 

• izbira materiala in nadgrajevanje dejavnosti 

preko šolskega leta,  

• opazovanje plakata z različnimi tehničnimi 

materiali, 

• postavitev tehničnega kotička, 

• izmenjava tehničnih igrač in pripomočkov med 

oddelki, 

• sodelovanje med oddelki, 

• sodelovanje s starši – predstavitev poklicev s 

področja tehnike, 

• srečanja z starši (očeti, babicami …), 

• sodelovanje z okoljem (npr. Notranjsko-kraškim 

muzejem)  

• priprava razstave v knjižnici. 

 

5.2.4.2 KONKRETNI DOSEŽKI OTROK 

• napredek otrok se je videl v natančnosti, previdnosti ter veliko medsebojnega 

sodelovanja, 

• napredek v fini motoriki rok, 

• boljša koordinacija oko – roka, 

• skozi različne dejavnosti se je videl napredek tudi v rokovanju s tehničnimi orodji 

(kladivo, igla, žage), 

• spoznavanje različnega orodja in materialov, tehničnih predmetov (ure, postopek 

reciklaže, 

• otroci so razvili tehnično ustvarjalnost (izdelava ptičje hišice, hotel za žuželke, šivanje), 

• uspešno striženje s škarjami, 

• otroci znajo počakati (to področje zahteva delo v manjših skupinah), 
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• otroci si znajo razdeliti delo, opravila, 

• otroci znajo preoblikovati nekatere materiale (papir), 

• vsakdanja uporaba materiala in pripomočkov v prosti igri, 

• ustvarjanje z materialom, 

• v tehnične dejavnosti so se vključevali tudi otroci, ki so drugače le opazovalci. 

 

5.2.4.3 DOSEGANJE CILJEV 

 

Na podlagi dejavnosti, opazovanj in dosežkov otrok lahko zaključimo, da je bil cilj dosežen. 

Otroci so se na koncu šolskega leta veliko bolj spretno rokovali s tehničnim orodjem in  

napredovali v samoiniciativnosti na področju tehnike. 
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5.2.5 ODDELKI 5-6 LET 

 

5.2.5.1 POVZETEK DEJAVNOSTI 

 

• vsakodnevno vključevanje prednostnega področja v dnevno rutino, 

• izbira materiala in nadgrajevanje dejavnosti preko šolskega leta,  

• postavitev tehničnega kotička, 

• sodelovanje med oddelki, 

• sodelovanje s starši – predstavitev poklicev s področja tehnike, 

• srečanja z starši (očeti, babicami …), 

• sodelovanje z okoljem (npr. Notranjsko-kraškim muzejem)  

• priprava razstave v knjižnici. 

 

5.2.5.2 KONKRETNI DOSEŽKI OTROK 

• striženje s škarjami: na koncu leta vsi otroci pravilno uporabljajo škarje in z njimi poskušajo 

dokaj natančno striči. težave se pri nekaterih še kažejo, in sicer, ko je potrebno izrezovati 

okrogline ali striči po črti. ne zmorejo se še kontrolirati, da bi držali škarje ravno, jih usmerjati 

po črti.  

• spretnejši, natančnejši in vztrajnejši pri uporabi orodja (žage, kladiva, škarje…).  

• vsi otroci so sodelovali v tehničnem kotičku. 

• izdelovanje po načrtu (lego in duplo kocke, konstruktor). 

• pri raziskovanju materialov so se otroci spomnili prednostnega področja prejšnjega leta in 

poskušali najti glasbo v njih. 

• preoblikovanje in spoznavanje različnih materialov: otroci so spoznali in se rokovali z 

različnimi snovmi (glino, rižem, žaganjem, lesom, filcem, blagom, žico, volno in papirjem). 

otroci poimenujejo materiale, jih poskušajo preoblikovati in iz njih kaj napraviti. z 

določenimi snovmi so želeli otroci kasneje manipulirati (uporabiti v domišljijski samostojni 

igri). prepoznavanje hrapavosti, gladkosti materialov. 

• gubanje papirja: spretnost pri gubanju papirja je otrokom kar povzročala preglavice. 

postopek gubanja v harmoniko so otroci hitro razumeli, vendar niso bili tako natančni, 

precizni, da bi enakomerno gubali. njim je šel papir vedno postrani. vendar nam ni bila toliko 

pomembna končna estetika izdelka, kot sam postopek tehnologije.  
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• otroci so spoznali postopek ovijanja sukanca okrog blaga, ki je predstavljal telo punčke, 

krojenje blaga – obleka za punčko, lepljenje volne za lase. otroci so slednje že obvladali, tako 

da so sami ustvarjali. dosežek je bil, da so bile punčke iz cunj izdelane, vsaka je bila zanimiva 

po svoje. otroci so jih uporabili pri igri v leseni hišici. 

• izdelava novoletnih čestitk: otroci so spoznali šivalni stroj in ga tudi preizkusili. šivanje ni 

enostavno in je veliko otrokom delalo probleme. morali so biti natančni, precizni. večkrat 

sva jih morali opozoriti, da tam, kjer pridejo ven s sukancem, tam tudi nadaljujejo. a eni še 

vedno niso razumeli. potrebovali so stalno pomoč, spodbudo odraslega. ena deklica je bila 

izredno dobra v šivanju. zašila je več smrečic. sta pa imela preglavice dva dečka in ena 

deklica. dejavnost je trajala dolgo, delati je bilo potrebno individualno, postopno. rokovanje 

s šivanko je bila za nekatere prava umetnost. 

• večja samozavest otrok pri reševanju zastavljenih problemov. 

• ustvarjanje z jesenskim listjem – otroci listov ne drobijo, lepilo nanašajo z občutkom. 

 

5.2.5.3 DOSEGANJE CILJEV 

 

Otroci so tekom dejavnosti postali bolj spretni pri dejavnostih in s pripomočki, ki ustrezajo 

tehničnim opravilom. Razvijali so sposobnosti, ki so potrebne za izvajanje tehničnih dejavnosti 

(uporaba škarij, striženje s škarjami, spretnost prstov, rok, koordinacija oko-roka, koordinacija 

v prostoru...). Otroci so spoznali in prepoznali veliko različnih materialov in pripomočkov, ki 

smo jih omogočile strokovne delavke ter ogled tehnične delavnice v osnovni šoli.  Srečali so se 

z različnimi tehničnimi postopki in jih spoznavali, bili aktivni v njih. Pri nekaterih dejavnostih 

so izvedli in uresničili celotno pot od ideje do izdelka. Zelo kvalitetne so bile naloge v okviru 

Palčka Bralčka, vendar nemerljive, saj ne moremo ugotoviti, koliko je bilo konkretnega dela 

otroka (nalogo so izvajali doma, skupaj s starši). Nekatere končne izdelke so otroci uporabili v 

samostojni in domišljijski igri. Manjšina otrok v skupini v tehničnih dejavnostih odigra vodilno 

vlogo, večina še vedno potrebuje pomoč odraslega. 
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6 OBOGATITIVENE DEJAVNOSTI 

 

V vrtcu so v šolskem letu 2016/2017 potekale različne obogatitvene dejavnosti, ki so bile 

izvedene preko povezovanja strokovnih delavcev in enot, izmenjave strokovnih delavcev med 

oddelki, sodelovanja s starši in različnimi inštitucijami. Največ obogatitvenih dejavnosti je bilo 

povezanih s prednostno nalogo in so predstavljene v predhodnem razdelku. V šolskem letu 

2016/2017 je bil drugič izveden gibalni program Krpanček. Le-ta je zelo dobro uspel, saj so bile 

dejavnosti prilagojene potrebam otrok in zmožnostim vrtca. Oddelki so pripravljali razstave za 

Zdravstveni dom Cerknica in knjižnico Jožeta Udoviča v Cerknici in podružnici Rakek. Za 

starejše oddelke se je bolj intenzivno kot v preteklih letih odvijalo sodelovanje z Notranjskim 

regijskim parkom, otroci so odšli na daljši izlet z avtobusom, v enoti Cerknica in oddelkih 

Grahovo so preživeli noč v vrtcu. Starjšim otrokom je bil ponujen tudi pevski zbor.  

 

 Vključevanje otrok  v  lokalno  okolje  

• obisk knjižnice, 

• obisk kmetije, 

• obisk čebelarjev, 

• obisk komunale, 

• predstavitev gasilcev, 

• obisk glasbene šole, 

• obisk lovca, policajev, gasilcev, skavtov …, 

• predstavitev poklicev, 

• obisk varstveno delavnega centra, 

• obiski osnovnih šol Rakek, Grahovo, Cerknica, 

• Glasbena matineja. 

 

Kulturna in naravna dediščina 

• srečanje s čebelarji, 

• Škratovanje, Snežakov večer in Palčkov pohod, 

• praznovanje prihoda letnih časov, 

• pustovanje. 
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Trajnostni razvoj 

• obisk Doma upokojencev in Varstveno delovnega centra, 

• teden otroka, 

• obiski in sodelovanje med skupinami, 

• obisk ekološke kmetije, 

• tradicionalni slovenski zajtrk. 

 

 

Krepitev lastnih potencialov in samopodobe otroka, skrb zase 

• lutkovni abonma, 

• Palček bralček, 

• praznovanje rojstnih dni, 

• kolesarčki, 

• prireditve za starše in stare starše. 

 

Obogatitev kulikularnih področij 

• lutkovne predstave, 

• predstave za otroke (v izvedbi strokovnih delavcev), 

• gledališka predstava v izvedbi dijakov Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, 

• Cicikros, 

• program Kolesarček, 

• tečaj rolanja, 

• čutne poti. 

 

 

 Sodelovanje s starši 

• Krpanove igre, 

• srečanja s starši in predstavitve za starše, 

• izleti s starši, 

• delavnice in srečanja s starši in starimi starši, 

• praznovanje rojstnih dni s starši. 
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Druge obogatitvene dejavnosti 

• dobrodelna akcija – zbiranje zamaškov, 

• izleti oddelkov najstarejših otrok, 

• slavnostno kosilo, 

• sodelovanje v projektu Žogarija, 

• spanje v vrtcu, 

• zobna preventiva, 

• Dan odprtih vrat. 
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7 HOSPITACIJE V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 

 

Načrt hospitacij v šolskem letu 2016/2017 je obsegal spremljanje izvajanja prednostne naloge in 

nekaterih ključnih izzivov po oceni vodstva. Hospitacije s področij dejavnosti po kosilu, proste 

igre in postavljanja izzivov so potekale preko večkratnega obiska igralnice, dejavnost iz 

naravoslovja po predhodnem dogovoru s strokovnima delavcema. 

 

Starostna skupina Vsebina hospitacij 

4 do 5, 5 do 6, 3 do 6 Dejavnosti po kosilu 

2 do 3 in 3 do 4 Prosta igra 

1 do 2 Postavljanje izzivov 

Vsi oddelki Dejavnost iz naravoslovja s poudarkom na samostojnem 

raziskovanju oziroma izvajanju otroka 

 

Hospitaciji sta opravljali pomočnici ravnatelja (do meseca decembra 2017 Dušanka Drobnič, od 

marca 2018 dalje Urška Kraševec) in ravnatelj vrtca.  

Na hospitacijah je vodstvo prepoznalo veliko dobrih praks. V oddelkih 1-2 se večina strokovnih 

delavcev zaveda, da je potrebno in mogoče prepuščati reševanje vsakodnevnih izzivov otrokom. 

Hkrati je opaziti, da je potrebno otroke na to navajati, saj je pogost pojav, da otrok pričakuje 

rešitev od odraslega v situacijah, ko bi izziv lahko razrešil sam. Na tem področju bo potrebno 

graditi tudi vnaprej. 

Prosta igra je potekala na izrazito različnih nivojih. V nekaterih oddelkih so otroci prevzeli 

iniciativo in povsem vodili igro. V drugih oddelkih je bila potrebna spodbuda in nadzor 

strokovnih delavcev. Kvaliteta proste igre je povezana s predhodnimi izkušnjami otrok, 

strokovni delavci lahko z ustreznim pristopom spodbudijo otroke k kvalitetnejši prosti igri. 

Menimo, da bo napredek pri vključevanju proste igre v življenje vrtca mogoče doseči preko 

izmenjave dobrih praks. Za prosto igro je potrebno ponuditi ustrezne materiale (nestrukturiran 

material, igrače ki omogočajo uporabo v več funkcijah) in dovolj časa za prisobivanje izkušenj. 

Strokovni delavec mora prevzeti ustrezno vlogo (iz vodenja in nadzora se je potrebno preusmeriti 

k spodbudi in opazovanju ter zaupati otrokom, da zmorejo sami voditi igro). V prosti igri otroci 

storijo tudi napake (neustrezna uporaba igra, ustvarjanje konfliktov, ki jih ne uspejo rešiti, 

kršenje pravil …). Na podlagi hospitacij so bile preko hospitacij prepoznane veščine strokovnih 
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delavcev za uspešno reševanje teh situacij, te spretnosti bo potrebno razširiti preko izmenjave 

dobrih praks. 

V najstarejših oddelkih (5-6) in tudi v nekaterih mlajših oddelkih (predvsem heterogenih 

oddelkih 2. starostnega obdobja in oddelkih 4-5) se je razvila prijetna kultura sobivanja po kosilu. 

Otroci imajo ponujen tako počitek kot umirjene dejavnosti oziroma dejavnosti, ki izhajajo iz 

dejavnosti v dopoldnevu. V šolskem letu 2016/2017 je bil otrokom ponujen tudi pevski zbor, ki 

se ga je udeleževalo veliko otrok. Ostalim otrokom so bile v tem času ponujene druge dejavnosti. 

Pri hospitacijah iz prednostnega področja so se strokovni delavci izredno izkazali. Pri večini 

hospitacij je bil velik poudarek na samostojnem delu otrok. Izkazalo se je, da so otroci zmožni 

predvidevanja, reševanja problemov, usvajanja tehničnih veščin (zabijanje, rezanje žaganje, 

šivanje …) v kolikor se jim ponudi dovolj priložnosti. Mlajši otroci pa so veliko izkušenj 

pridobili preko različnih čutnih poti. 
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8 IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 

8.1 Skupna izobraževanja 

Naslov izobraževanja Udeleženci 

Temeljni postopki oživljanja Strokovni delavci 

Uporaba epipena Strokovni delavci 

Izobraževanje iz naravoslovja Strokovni delavci 

Varnost pri delu in požarna varnost Zaposleni po razporedu 

Začetno gašenje požarov Zaposleni po razporedu 

Upraba epipena Strokovni delavci 

8.2 Izobraževanja zavoda Samostojen si  

Naslov izobraževanja Udeleženci 

Kompetentno starševstvo Starši in zaposleni 

Ljubeče partnerstvo je osnova kompetentnega starševstva Starši in zaposleni 

Medgeneracijski vzgojni vzorci Starši in zaposleni 

Trije sodobni modeli vzgoje (sodelovanje vrtca) Starši in zaposleni 

Izštekani najstniki in starši, ki štekajo Starši in zaposleni 

8.3 Individualna izobraževanja zaposlenih 
Udeleženec Naziv izobraževanja  

1. BENČAN MILKA 

Letno poročanje za javni sektor  

Obrazci REK-1 

Nov način izračuna ter nova struktura za premije KDPZ 

Odprava anomalij na področju plač v javnem sektorju 

Statistično poročanje Ajpesu – priprav obrazcev 

2. BRANISELJ  BERNARDA Sejem Okus - GAST 2017 

3. CASERMAN ANDRAŽ 
Razpis Erasmus 

Informativni dan Erasmus plus 

4. CIGALE GVIDO 

Seminar Varstvo osebnih podatkov 

Primer dobre prakse: Ureditev arhiva v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih 

Sestanek s potencialnimi izvajalci in naročniki javnih del 

Aktiv ravnateljic in ravnateljev samostojnih vrtcev in vrtcev pri OŠ 
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Interaktivni seminar, Pristojnosti organov vzgojno-izobraževalnih 
zavodov-sistem zavor in ravnovesij ter najbolj pogoste napake pri 
upravljanju osebnih podatkov, 

XXII. Strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev: Otrok v 
učnem okolju 21. stoletja 

Seminar Zdravi, zadovoljni in motivirani otroci 

2. Aktiv ravnateljic in ravnateljev samostojnih vrtcev in vrtcev pri 
OŠ, v šolskem letu 2016/2017 

Nadaljevalni program šole za ravnatelje - Vodenje in 
medgeneracijsko sodelovanje 

5. ČRMELJ PETRA 

Konferenca Učno in vedenjsko zahtevni otroci - naš izziv s 
smernicami za učinkovito delo 

Študijske skupine 

Seminar Zdravi, zadovoljni in motivirani otroci 

6. DOVJAK NINA 
Študijske skupine 

Učno in vedenjsko zahtevni otroci - izziv sodobnega časa 

7. FATIĆ REDŽIFE 
Seminar Dietna prehrana in jedilniki 

Sejem Okus - GAST 2017 

8. FRANK MANICA 
Študijske skupine 

Seminar Zdravi, zadovoljni in motivirani otroci 

9. GALIANI SIMONA 
Študijske skupine 

Seminar Zdravi, zadovoljni in motivirani otroci 

10. GORJUP HELENA 
Konferenca Učno in vedenjsko zahtevni otroci - naš izziv s 
smernicami za učinkovito delo 

11. GORNIK ERIKA Sejem Okus - GAST 2017 

12. GORNIK VLASTA Sejem Okus - GAST 2017 

13. HORVAT MILJANA 
5. Strokovno srečanje delavcev na delovnem mestu pomočnice 
vzgojiteljice 

14. ILERŠIČ URŠKA Seminar, Varnost igral in pregledovanje igrišča 

15. IVANČIČ VLASTA 
Študijske skupine 

Seminar Zdravi, zadovoljni in motivirani otroci 

16. IVANETIČ IRENCA Študijske skupine 

17. JERMAN NIKA Študijske skupine 

18. JESENŠEK  IVANKA 
Konferenca Učno in vedenjsko zahtevni otroci - naš izziv s 
smernicami za učinkovito delo, 30.11.2016 od 15-20h, Domus 
Medica, Dunajska c. 162, Ljubljana 

19. JUVANČIČ URŠKA Študijske skupine 

20. KEBE KARMEN 

Povračilo stroškov v zvezi z delom in izplačila drugih dohodkov iz 
delovnega razmerja v javnem sektorju 

Delo z dokumenti prejetih in izdanih računov 

Osnovna sredstva in drobni inventar 

21. KOČEVAR  ŠPELA Učno in vedenjsko zahtevni otroci - izziv sodobnega časa 

22. KORDIĆ  NATAŠA 

Konferenca Učno in vedenjsko zahtevni otroci - naš izziv s 
smernicami za učinkovito delo, 30.11.2016 od 15-20h, Domus 
Medica, Dunajska c. 162, Ljubljana 

Študijske skupine 

23. KRAŠEVEC URŠKA Seminar Zdravi, zadovoljni in motivirani otroci 

24. LJUBIČIĆ VIKTORIJA Igra in učenje predšolskega otroka 

25. MAČEK JASNA Razpis Erasmus 

26. MAHNE ROMANA 

Študijske skupine 

Seminar Zdravi, zadovoljni in motivirani otroci 

Učno in vedenjsko zahtevni otroci - izziv sodobnega časa 

Različni otroci - enake možnosti 

27. MANFREDA ANITA 
Kuharska delavnica - Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi 

Sejem Okus - GAST 2017 
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28. MEDEN  ERNA 

Seminar Varstvo osebnih podatkov 

Primer dobre prakse: Ureditev arhiva v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih 

Kadrovska evidenca – evidenca o zaposlenih delavcih 

29. MEDEN NINA 
Študijske skupine 

Igra in učenje predšolskega otroka 

30. MELE BARBARA 
Študijske skupine 

Seminar Zdravi, zadovoljni in motivirani otroci 

31. MIDŽAN SABINA 

Konferenca Učno in vedenjsko zahtevni otroci - naš izziv s 
smernicami za učinkovito delo 

Dopolnilno usposabljanje za vodje ekip prve pomoči za 
pedagoške delavce 

32. MLAKAR  SLAVICA 
Seminar Dietna prehrana in jedilniki 

Kuharska delavnica - Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi 

33. MLAKAR JANJA Sejem Okus - GAST 2017 

34. MODIC IRENA Sejem Okus - GAST 2017 

35. MODIC KATJA Seminar Zdravi, zadovoljni in motivirani otroci 

36. MULEC LJUBA 

Študijske skupine 

Seminar Zdravi, zadovoljni in motivirani otroci 

II. mednarodna strokovna konferenca za pedagoške delavce: 
Promocija zdravja v vzgoji in izobraževanju 

Otroci in agresivnost - nov in nevaren tabu 

37. OKOLIŠ BERNARDA 

Strokovno izobraževanje - Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu in 
v prvi triadi osnove šole 

Igra in učenje predšolskega otroka 

38. OPEKA BRIGITA 

Konferenca Učno in vedenjsko zahtevni otroci - naš izziv s 
smernicami za učinkovito delo 

Študijske skupine 

39. PETRIČ  ROMANA Seminar Zdravi, zadovoljni in motivirani otroci 

40. PETRIČ NATAŠA Študijske skupine 

41. PETRIČ PETROVIĆ 
MELITA 

Študijske skupine 

Učno in vedenjsko zahtevni otroci - izziv sodobnega časa 

42. PLEČNIK SAŠA 
Študijske skupine 

Učno in vedenjsko zahtevni otroci - izziv sodobnega časa 

43. POTOČNIK VESNA 

7. mednarodni strokovni posvet OPZHR 

SURF strokovno izobraževanje 

22. aktiv organizatorje prehrane in ZHR 

Navodila v primeru suma povečanih koncentracij radona v 
stavbah javnih vzgojno izobraževalnih zavodov  

Predstavitev Vrtec brez igrač 

Otroci in agresivnost - nov in nevaren tabu 

Aktiv OPZHR 

Sejem Okus - GAST 2017 

44. PRIMOŽIČ  ANDREJA 
II. mednarodna strokovna konferenca za pedagoške delavce: 
Promocija zdravja v vzgoji in izobraževanju 

45. PRUDIČ JUDITA Različni otroci - enake možnosti 

46. RUPAR ROMANA Seminar Zdravi, zadovoljni in motivirani otroci 

47. SEMIČ ELVIRA 
5. Strokovno srečanje delavcev na delovnem mestu pomočnice 
vzgojiteljice 

48. SLABE NINA 
5. Strokovno srečanje delavcev na delovnem mestu pomočnice 
vzgojiteljice 

49. ŠKRLJ VIDA Seminar Zdravi, zadovoljni in motivirani otroci 

50. ŠUMRADA SUZANA 
Konferenca Učno in vedenjsko zahtevni otroci - naš izziv s 
smernicami za učinkovito delo, 30.11.2016 od 15-20h, Domus 
Medica, Dunajska c. 162, Ljubljana 
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Seminar Zdravi, zadovoljni in motivirani otroci 

51. ŠVIGELJ TATJANA 
Konferenca Učno in vedenjsko zahtevni otroci - naš izziv s 
smernicami za učinkovito delo 

52. TRUDEN ZVEZDANA 
Konferenca Učno in vedenjsko zahtevni otroci - naš izziv s 
smernicami za učinkovito delo, 30.11.2016 od 15-20h, Domus 
Medica, Dunajska c. 162, Ljubljana 

53. UDOVIČ DOLES KSENIJA Študijske skupine 

54. ZABUKOVEC ERNA 

1. srečanje študijske skupine za svetovalne delavce vrtcev 

Razpis Erasmus 

Sestanek republiškega aktiva svetovalnih delavk in delavcev v 
vrtcih 

Seminar Zdravi, zadovoljni in motivirani otroci 

71. sestanek Republiškega aktiva svetovalnih delavk in delavcev 
v vrtcih. 

Otroci in agresivnost - nov in nevaren tabu 

CAP program za preventivo zlorabe otrok 

Predlogi k zakonu o ZO 

55. ZOBEC JERNEJA 

Konferenca Učno in vedenjsko zahtevni otroci - naš izziv s 
smernicami za učinkovito delo 

Študijske skupine 

Različni otroci - enake možnosti 

56. ŽNIDARŠIČ MAŠA 
Konferenca Učno in vedenjsko zahtevni otroci - naš izziv s 
smernicami za učinkovito delo 
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9 SODELOVANJE S ŠOLAMI, KI IZOBRAŽUJEJO DELAVCE ZA POTREBE 

PREDŠOLSKE VZGOJE 

 

V šolskem letu 2016/2017 je bilo na praktičnem usposabljanju 22 dijakov in  1 študent. V okviru 

praktičnega usposabljanja je bilo opravljenih 24 hospitacij praktičnih nastopov. Poleg tega smo 

omogočili opravljanje prostovoljnega dela 6 dijakom Srednje gozdarske in lesarske šole 

Postojna. Vsi dijaki in študenti, ki so opravljali prakso v našem vrtcu so iz občine Cerknica. 

Zagotavljanje praktičnega izobraževanja je za dijake in študente izrednega pomena, zato 

vzgojitelji mentorstvo opravljajo izredno zavzeto in predano. Prav tako vrtec z izvajanjem 

praktičnega usposabljanja pridobiva na kvaliteti in ostaja v stiku s sodobnimi smernicami v 

predšolski vzgoji. Ob tem pa je potrebno poudariti, da tolikšno število praktičnih usposabljanj 

obremenjuje  organizacijo  dela  in  vsakodnevni  program  v  vrtcu.  Kljub  temu  bomo  s 

praktičnim izobraževanjem nadaljevali tudi v prihodnje. 
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10 SVETOVALNA SLUŽBA IN DODATNA STROKOVNA POMOČ 
Svetovalna delavka je s svojim delom skušala slediti svojemu temeljnemu cilju, ki je podpora 

vsem sodelujočim v procesu vzgoje pri doseganju skupnega temeljnega cilja – optimalen 

razvoj vsakega otroka. Njeno delo je potekalo preko treh osnovnih, med seboj povezanih 

dejavnosti: 

- dejavnosti pomoči, 

- razvojnih in preventivnih dejavnosti 

- ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije. 

Prepletalo se je svetovalno delo z otroki, sodelovanje s starši, s strokovnimi delavci vrtca, z 

vodstvom vrtca in zunanjimi ustanovami. 

V tem šolskem letu je izvajanje dodatne strokovne pomoči zaradi odsotnosti vzgojiteljice za 

dodatno strokovno pomoč potekalo nekoliko drugače kot običajno. Dokler zaradi zakonskih 

ovir ni bilo možno zaposliti delavca za nadomeščanje vzgojitelja za dodatno strokovno 

pomoč, je dodatno strokovno pomoč petim otrokom z odločbo o usmerjanju izvajala 

svetovalna delavka, v skupnem obsegu 9 ur tedensko. 

Z zaposlitvijo delavke za nadomeščanje vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč, je bila 

dodatna strokovna pomoč ponovno nudena (kot vsa leta do sedaj) tudi otrokom brez 

odločbe o usmerjanju in sicer na podlagi priporočila razvojne ambulante ali po presoji oz. 

skupni odločitvi strokovnih delavcev vrtca in staršev. Takšnih otrok je bilo 11, skupni obseg 

pomoči le-tem je bil 16 ur tedensko (skupno torej 25 ur). 

Za vsakega otroka, ki ima odločbo, so cilji zastavljeni v Individualiziranem programu, za 

otroke, ki nimajo odločbe so cilji in načrtovane dejavnosti opredeljeni v Načrtu dela za 

vsakega posameznega otroka. 

V skladu z zakonodajo, smo med šolskim letom spremljali primernost in doseganje ciljev 

Individualiziranega programa. Za vsakega otroka posebej je doseganje ciljev zapisano v 
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končnem poročilu, ki je – tako kot individualiziran program - shranjeno v osebni mapi otroka. 

Enako velja tudi za realizacijo izvedenih ur dodatne strokovne pomoči. 


