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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 2017/2018 smo zaradi povečanega vpisa otrok izvajali dnevni 

program tudi v dveh oddelkih v Osnovni šoli Rakek in Podružnični šoli 11. maj 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 2017/2018 

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

začasno pa tudi v OŠ Rakek in OŠ Grahovo. 1.9. 2017 je bilo v vrtcu skupno 27 oddelkov, v 

katerih je bilo prostora za 507 otrok.  

V celodnevni program vrtca je bilo konec leta 2017 vključenih 5 otrok s posebnimi potrebami, 

katerim je bila nudena strokovna pomoč specialne pedagoginje.  

V šolskem letu 2017/2018 smo izvajali tudi program Cicibanovih uric. Program smo izvajali v 

dveh skupinah. 
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5 REALIZACIJA PREDNOSTNE NALOGE  

5.1 CILJI 

 

PREDNOSTNO PODROČJE: PROSTA IGRA 

 

CILJI PREDNOSTNEGA PODROČJA 

Otrok se znajde in zaigra v različnih okoljih  s podciljema: 

 Otroci uporabljajo material v različnih funkcijah in okoljih. 

 Strokovni delavec ustrezno oceni v katerih situacijah, kdaj in koliko se vključi v prosto igro 

 

Prednostni cilj smo uresničevali preko:  

 izobraževanja zaposlenih,  

 sodelovanja, izmenjave, skupnega načrtovanja, 

 spremljanja vzgojnega dela,  

 priprave obogatitvenih dejavnosti,  

 sodelovanja z lokalnim okoljem.  

 

5.2 EVALVACIJA PREDNOSTNEGA CILJA V ODDELKIH 1-2 

5.2.1 PREGLED URESNIČITVE AKCIJSKEGA NAČRTA 

 

Izvedene so bile naslednje dejavnosti:  

- nabiranje naravnega materiala in igra z njim, 

- čutna pot na prostem in na hodniku oz. v igralnici, 

- rokovanje z različnim materialom (oblikovanje, gnetenje, presipanje,…; blago, papir, 

volna, listje,…). 

- teden v mesecu brez igrač – igra z nestrukturiranim materialom (ena skupina ni izvedla, 

ostale skupine so izvedla vsaj en teden), 

- izmenjava strokovnih delavk  

Strokovne delavke skupin iz Cerknice zaradi bolezni med otroki niso izvedle medsebojne 

hospitacije ter medsebojne izmenjave (združeni dejavnosti v eno).  
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5.2.2 ZNAČILNOSTI PROSTE IGRE OTROK 
 

Strokovni delavci so opazili sledeče značilnosti igre v igralnici: 

- otroci ne potrebujejo motivacijo za prosto igro, se sami zaigrajo (postali so bolj 

samostojni v prevzemanju pobud za igro), 

- čas igre se je podaljšal,  

- opaža se igra vlog, otroci si sami poiščejo partnerja pri igri (npr. pri plesu),  

- otroci se zaigrajo tako z strukturiranim kot nestrukturiranim materialom, 

- v igralnici se lažje zaposlijo (poznan prostor) – to ne velja za skupino muce, kjer se otroci 

zaigrajo tako v igralnici kot na prostem. 

 

Strokovni delavci so opazili sledeče značilnosti igre na prostem: 

- otroci so najprej morali osvojiti igrišče in šele nato je stekla igra,  

- na začetku leta so bili otroci opazovalci pri igri zunaj igrišča (kar nekaj jih ni hodilo in 

so se vozili v vozičku), na koncu šolskega leta se otroci zaigrajo tudi sami (npr. nabirajo 

rože, kamne,…), vendar je proste igre na prostem manj kot v igralnici,  

- otroci iz skupine Muce so se samostojno zaigrali na travniku pod gozdom, vendar 

nadgradnjo igre zaradi medvedje družine v bližini vrtca niso mogli dokončati. 

 

5.2.3 NAPREDEK OTROK 
 

Otroci so napredovali na sledečih področjih: 

- čas proste igre se je podaljšal, s tem se je podaljšala tudi vztrajnost, koncentracija,  

- otroci so postali bolj samostojni v prevzemanju pobud za prosto igro, 

- odrasel je otroku postal aktiven partner (soigralec), 

- pri otrocih se je razvila empatija, sočustvovanje in tudi medsebojno sodelovanje, 

- opazna je igra vlog, igra v paru ali skupini (npr. ples),  

- otroci se znajo zaigrati z nestrukturiranim materialom ali ga vključijo v igro z 

strukturiranim materialom, 

- izboljšala se je verbalna komunikacija, 

- otroci imajo možnost samostojnega reševanja konfliktov (v primeru fizičnega reševanje 

je nujna intervencija strokovnega delavca).  
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5.2.4 VLOGA STROKOVNIH DELAVCEV PRI PROSTI IGRI 

 

Otroci pri prosti igri od strokovnih delavcev pričakujejo: 

- pozornost in bližino, četudi strokovni delavec ne sodeluje v igri, 

- da strokovni delavec postane soigralec in ne več vodja, 

- pomoč pri reševanju konfliktov. 

 

Pri strokovnih delavcih so se med šolskim letom zgodile sledeče spremembe: 

- strokovni delavec ima več možnosti opazovanja (igre, razvoja na različnih področjih, 

sodelovanja med otroki), posvečanja pozornosti posameznim otrokom, izvajanja bibarij 

in prstnih iger,  

- večja sproščenost strokovnih delavcev na koncu šolskega leta v primerjavi z začetkom 

(obremenjenost, da strokovni delavec nič ne dela), 

- omogočanje samostojnega reševanja konfliktov otrok (razen v primeru fizičnega 

reševanja).  

-  

5.3 EVALVACIJA PREDNOSTNEGA CILJA V ODDELKIH 2-3 
 

5.3.1 KRATEK PREGLED URESNIČITVE AKCIJSKEGA NAČRTA 

 

Realizirali smo vse načrtovane akcijske korake. Postopno smo dodajali igrače, otroci sedaj v 

večini samostojno rešujejo konfliktne situacije in več je bilo bivanja na prostem, kot v prvi 

polovici šolskega leta. 

Sedaj je igra v manjših igralnih skupinah. Otroci uporabljajo različna igralna sredstva, ki si jih 

izberejo sami. Nestrukturiran material uporabljajo z več domišljije, ustvarjalnosti. Prosta igra je 

bolj dograjena, daljša, z več menjavami igrač med otroci in hkrati manj konflikti. Kljub večjemu 

številu izzivov, so le-tem največkrat kos in ne potrebujejo spodbud in pomoči strokovne delavke. 
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5.3.2 ZNAČILNOSTI PROSTE IGRE OTROK V STAROSTNI SKUPINI  

 

Strokovni delavci so opazili sledeče značilnosti igre v igralnici: 

- samostojno rokovanje z igračami, 

- posnemanje med otroci in posnemanje odraslih, 

- socialni stiki so močnejši in bolj razviti, 

- pogosta je igra vlog, 

- igra v manjših igralnih skupinah, 

- več ustvarjalne, domišljijske igre, 

- igra brez igralnih sredstev, 

- v igri se pojavljajo vodje (otroci), 

- igra v manjših kotičkih, hišicah… 

Strokovni delavci so opazili sledeče značilnosti igre na prostem: 

- še vedno potrebujejo varen stik z odraslim, 

- igra je individualna in razpršena, 

- več je raziskovanja, 

- manj je konfliktnih situacij, 

- manj je občutljivosti na umazanijo (npr. umazane roke od zemlje), 

- otroci zastavljajo več vprašanj (npr. kaj, zakaj,…), 

- razvijajo se raznolike naravne oblike gibanja na prostem (gibalni izzivi). 

 

5.3.3 NAPREDEK OTROK V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU 
 

Otroci so napredovali na sledečih področjih: 

- igre vlog in simbolna igra, 

- igra v igralni skupini, 

- domišljijska igra, 

- daljši čas proste igre, 

- samostojno reševanje konfliktnih situacij, 

- samostojno si poiščejo igralna sredstva, 

- razumevanje in upoštevanje pravil iger, 

- več strpnosti in medsebojnega sodelovanja. 
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5.3.4 VLOGA STROKOVNIH DELAVCEV PRI PROSTI IGRI 

 

Otroci pri prosti igri od strokovnih delavcev pričakujejo: 

- posamezniki še vedno čakajo usmerjenost, 

- želijo bližino, predvsem pri konfliktnih situacijah, 

- občasno vključevanje v igro (npr. nas hranijo, frizirajo,…), kot igralni partner, 

- da sami vodijo igro in ne strokovne delavke. 

 

Pri strokovnih delavcih so se med šolskim letom zgodile sledeče spremembe: 

- vloga je spremenjena, 

- pri opazovanju spoznavamo otroke, njihovo počutje, reakcije, spretnosti, 

ustvarjalnost,…, 

- spoznale smo svojo vlogo in jo sprejele, 

- večja povezanost z otroki. 

 

5.4 EVALVACIJA PREDNOSTNEGA CILJA V ODDELKIH 2-4 IN 3-4 
 

5.4.1 PREGLED URESNIČITVE AKCIJSKEGA NAČRTA 

 

Uresničeni so bili naslednji akcijski koraki: 

- otrokom smo omogočili čas za igro – počakali smo, da igra steče in jo nismo prekinjali 

po nepotrebnem, 

- otroci se samostojno zaigrajo in vztrajajo pri igri, 

- izmenjave primerov dobrih praks  

- izmenjava igralnic, 

- strukturirane igrače smo zamenjali ali dopolnili z nestrukturiranim materialom in 

igralnimi sredstvi, 

- otrokom smo omogočili dovolj pestrosti pri izbiri materiala in sredstev za igro, 

- otroci so imeli možnost igre na igrišču z nestrukturiranimi sredstvi in naravnim 

materialom. 
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5.4.2 ZNAČILNOSTI PROSTE IGRE OTROK 

Otroci se zaigrajo ne glede na prostor, so pa opazne razlike med mlajšimi in starejšimi otroki. 

Tako za igro v igralnici kot na prostem velja, da so otroci bolj ustvarjalni in imajo več  domišljije 

pri igri z naravnim materialom in nestrukturiranimi igralnimi sredstvi. Se pa več ustvarjalnosti 

kaže pri igri na prostem, otroci za igro poiščejo sredstva, ki jim ne predstavljajo le ene igralne 

funkcije. Konflikte lažje in uspešneje rešujejo pri igri na prostem, več je tudi medsebojne pomoči 

in sodelovanja. Na prostem niso toliko omejeni s prostorom, kot v igralnici. V ospredju simbolna, 

funkcijska, domišljijska igra. 

 

5.4.3 NAPREDEK OTROK V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU 

Otroci so napredovali v smislu organizacije – sami se dogovorijo, organizirajo in vodijo igro. 

Napredovali so tudi v smislu medsebojne pomoči. Manjše konfliktne situacije so že sposobni 

rešiti sami, pri tistih, katere ne zmorejo, jih spodbujamo. Prav tako nimajo težav, da se zaigrajo, 

niso pa vsi – predvsem mlajši - iznajdljivi in ustvarjalni in potrebujejo spodbudo, bodisi 

strokovnih delavk ali sovrstnikov. 

 

5.4.4 VLOGA STROKOVNIH DELAVCEV PRI PROSTI IGRI 

Otroci občasno želijo, da se vključimo v njihovo igro. Predvsem pa želijo, da jim dovolimo in 

jih pustimo igrati se, ob tem pa smo dovolj blizu, da se počutijo varne. 

Opažamo, da se pri igri v naravi še vedno počutimo nekoliko nesproščeno in prej posredujemo, 

saj je več možnosti, da pride do poškodbe. Občasno imamo še težave, do kakšne meje otrokom 

dopustiti igro v naravi (npr. prenašanje težjih bremen, kotaljenje …). Sicer pa smo se privadili, 

da smo ali opazovalci ali enakovredni partnerji in ne organiziramo niti ne vodimo otroške igre. 

Brez slabe vesti opazujemo otroke in se v igro ne vključujemo po nepotrebnem. 
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5.5 EVALVACIJA PREDNOSTNEGA CILJA V ODDELKIH 4-5 in ODDELKU 

MEDVEDKI 
 

5.5.1 PREGLED URESNIČITVE AKCIJSKEGA NAČRTA 

 

Cilj prednostne naloge je delno dosežen in ga je potrebno nadgraditi. Glede na akcijske korake 

smo v letošnjem letu otroke spodbujali k samostojni in ustvarjalno igri. Dali smo jim na voljo 

različne prostore, dali na razpolago veliko različnih materialov, še vedno pa je problem čas. 

Otroke omejujemo časovno zaradi narave dela v vrtcu (malice, kosila…). Pogosto pa nas 

strokovne delavce pri resnični uresničitvi tega cilja ovirajo tudi zunanji dejavniki (klopi, 

vremenski pogoji, premajhen prostor, nujnost tišine v vrtčevskih oddelkih v šoli itd…). Velik 

dejavnik omejevanja proste igre pa je tudi strah pri strokovnih delavcih, predvsem v smislu 

nevarnosti in osebne odgovornosti v mogočih situacijah (npr. ali smo kazensko odgovorne , če 

se otrok poškoduje na igralih, ki nimajo certifikata). 

V večini je akcijski načrt izpolnjen. 

Skupni prostor za material v enoti Cerknica ni bil pripravljen. 

 

5.5.2 ZNAČILNOSTI PROSTE IGRE OTROK V STAROSTNI SKUPINI  

 

Strokovni delavci so opazili sledeče značilnosti igre v igralnici: 

- otroci si igro sami izberejo, 

- prevladuje konstrukcijska igra in igra vlog, 

- veliko je tudi domišljijske igre, 

- otroci se med seboj dogovarjajo, 

- več je tudi konfliktov zato nujno postavljanje meja, 

- glasnost. 

 

Strokovni delavci so opazili sledeče značilnosti igre na prostem: 

- manj pravil (omejitev prostora), 

- manj konfliktov, 

- igra je bolj ustvarjalna, 

- otroci radi raziskujejo in pokažejo svojo iznajdljivost. 
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5.5.3 NAPREDEK OTROK V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU 

 

- igra traja dalj časa, 

- otroci si samostojno organizirajo igro, 

- strokovnim delavcem ni potrebno veliko posegati v igro in jih motivirati, 

- vključitev »opazovalcev« v igro, 

- samostojno reševanje konfliktov, 

- večja znajdljivost, večja domišljija, več komunikacije in dogovarjanja. 

 

5.5.4 VLOGA STROKOVNIH DELAVCEV PRI PROSTI IGRI 

 

Otroci pri prosti igri od strokovnih delavcev pričakujejo: 

- potrditev da lahko otroci sami rešijo konflikt, 

- da nam lahko zaupajo, 

- da bomo poskrbele za varnost. 

 

Pri strokovnih delavcih so se med šolskim letom zgodile sledeče spremembe: 

-povečalo se je zaupanje v otroke, 

-več je bilo sproščenosti, 

-kakšno stvar več smo delali oz. dopuščali,  

-več časa smo imeli za opazovanje otrok, 

-več je bilo komunikacije v tandemu o otrocih. 

 

5.6 EVALVACIJA PREDNOSTNEGA CILJA V ODDELKIH 5-6, ODDELKIH PTIČKI 

IN MLINČKI 

5.6.1 PREGLED URESNIČITVE AKCIJSKEGA NAČRTA 

 

Akcijskega načrta smo se delno držali. V Cerknici si med seboj nismo zamenjali igralni. 

Preprosto nam je zmanjkalo časa in priložnosti. Posebej v drugi polovici leta ni bilo priložnosti 

za to. V Grahovem so izmenjali igralnice že v prvi polovici leta in se je dobro obneslo, ni pa bilo 

posebnega učinka, saj se veliko družijo med sabo. Pri Miškah niso izvedli tedna brez igrač, saj 

se je vzgojiteljicama zdelo, da je to že vtikanje v igro, če jim ponudiš material. So pa imeli vedno 

na voljo nestruktuiran material. 
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5.6.2 ZNAČILNOSTI PROSTE IGRE OTROK V STAROSTNI SKUPINI  

 

Strokovni delavci so opazili sledeče značilnosti igre v igralnici: 

- otroci so bolj dozoreli, 

- zaigrajo se brez vzgojiteljic, 

- otroci so veliko bolj ustvarjalni pri uporabi nekonstruiranih materialov,  

- veliko več se igrajo igre vlog, kar je pokazatelj dozorevanja otrok in njihove igre,  

- pri igri s konstruktorji so njihovi končni izdelki smiselni in prepoznavni, 

- pri reševanju konfliktov so veliko bolj produktivni, 

- pri nekaterih skupinah se pri otrocih pozna, da so pri prosti igri popoldan zelo 

razdražljivi. 

 

Strokovni delavci so opazili sledeče značilnosti igre na prostem: 

- otroci v gozdu ali na travniku veliko raziskujejo,  

- igrajo se z drobnimi živalcami, rožicami in rečmi, ki jih najdejo (lubje, veje, kamenčki, 

trava in drugo), 

- najlepše je to, da so se čisto vsi vključili v igro, tudi tisti, ki so bili na začetku malo 

zadržani,  

- igra je ves čas temeljila na istih temeljih, kamor so se otroci vračali, vendar pa je igra 

vsakič potekala na višjem nivoju 

- otroci so tudi vsakič, ko so se vračali v gozd opazili spremembe in o njih tudi poročali 

in se med seboj pogovarjali o tem, 

- otrokom se je igra v gozdu vsakič zdela prekratka.  

5.6.3 NAPREDEK OTROK V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU 

 

Najbolj so napredovali v tem, da se veliko lažje zaigrajo. Ne potrebujejo več navodil in stalne 

prisotnosti odraslega. Tudi pri reševanju konfliktov so napredovali. Še vedno pridejo povedati, 

vendar potrebujejo le odobritev, da lahko sami rešijo težavo.  

Velik napredek je pri iznajdljivosti, raziskovanju, sodelovanju, posledično tudi v povezanosti 

skupine in organiziranosti. Pomembno je, da se na prostem veliko več menjujejo vodje malih 

skupinic. Vse strokovne delavke smo mnenja, da je prosta igrala pozitivno vplivala tudi na 

počutje otrok v skupini. Otroci postali tudi bolj umirjeni pri igri v igralnici. 
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5.6.4 VLOGA STROKOVNIH DELAVCEV PRI PROSTI IGRI 

 

Na začetku so otroci potrebovali vodenje. Čakali so na naša navodila in usmerjanje. Sedaj temu 

ni več tako. Otroci počakajo na dogovor o omejitvi prostora in se že tečejo igrat. Nihče več ne 

postopa okrog nas, tudi v igro nas več ne vključujejo, ker ne čutijo več te potrebe. 

Strokovni delavci smo se rešili občutka, da z opazovanjem otrok nič ne delamo. Opazili smo, da 

ravno z opazovanjem bolj spoznamo otroke in lahko posledično z njimi bolj kvalitetno delamo. 

 

5.7 EVALVACIJA PREDNSOTNE NALOGE NA SVETU STARŠEV 
 

Izvajanje prednostne naloge smo izvedli tudi na Svetu staršev. Predstavniki staršev so v skupinah 

evalvirali izvajanje prednostne naloge, spremembe pri otrocih in podali ideje za naprej. Rezultati 

evalvacije so podani v nadaljevanju, predstavljeni so bili tudi strokovnim delavcem v fazi 

izdelovanja letne evalvacije. 

5.7.1 KAJ MI JE VŠEČ PRI IZVAJANJU / PREDNOSTNE NALOGE (PROSTA IGRA) V VRTCU? 

- vključevanja naravnih materialov v igro oz. nadomeščanje igrač z naravnimi/odpadnimi 

materiali, neuporabljenimi oblačili  

- teden brez igrač  

- obiskovanje gozda in prosta igra v gozdu  

- krepitev domišljije – otroci sami izdelujejo igrače  

- povečana interakcija med samimi otroki  

- pospešeno učenje pesmic 

- učenje drug od drugega  

- ni pritiska po doseganju rezultatov  

- večja izbira igre s strani otrok  

- vživljanje v vloge (igrač, oseb,…) 
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5.7.2 KAJ MI NI VŠEČ PRI IZVAJANJU / PREDNOSTI NALOGE (PROSTA IGRA)? 

- raztrgana oblačila (kot posledica premajhnega nadzora) – ena skupina predstavnikov 

staršev 

- premajhen nadzor pri reševanju sporov (zakon močnejšega) – ena skupina 

predstavnikov staršev 

- večja nevarnost poškodb – ena skupina predstavnikov staršev 

- lahko bi bili še več zunaj v vseh vremenskih razmerah – razen v ekstremnih razmerah 

(močan veter, hud mraz) 

- klopi/zaščita pred soncem 

 

5.7.3 KATERE SPREMEMBE PRI IGRI OPAŽAM DOMA? 

- otrok ozavesti, da mu je dolgčas 

- otrok je samoiniciativen pri izbiri igre  

- otrok pokaže večje navdušenje nad igro v naravi  

- otrok se zna igrati brez igrač  

- otrok se zna sprostiti v vseh vremenskih razmerah – zunaj  

- uporaba naravnih materialov tudi pri domači igri (veliko naravnega materiala v otroški 

sobi)  

- otrok s prosti igri spodbuja/vključuje celo družino 

- boljša fizična pripravljenost otrok (otrok nima težav pri daljših pohodih) 

- otrokom je manjkrat dolgčas, se sami igrajo 

- otroci pri prosti igri potrebujejo malo več nadzora 

- otrok večkrat sam da pobudo za igro 

- otrok ima več idej za igro 

- otrok podoživlja in zrcali igre iz vrtca v igro z domačimi igračami 

 

5.7.4 KAKO NADGRADITI PROSTO IGRO V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

- še več na svežem zraku – tudi ob slabem vremenu (v škornjih, pelerini, z dežniki)  

- manj igrač, še več dela/igre z naravnimi materiali  

- ustvarjanje z namenom  

- ustvarjanje izdelka od ideje do končne izvedbe; NAMEN: prodaja izdelkov (bazar), 

CILJ: v dobrodelne namene oz. plačilo lastnega izdelka 

- vključevanje staršev v prosto igro v oddelku 

- koristna uporaba materialov iz narave 
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6 OBOGATITIVENE DEJAVNOSTI 

 

V povezavi s prednostno nalogo so se nekateri oddelki vključili v gozdni vrtec – projekt, ki ga 

vodi Inštitut za gozdno pedagogiko. V  ospredje so postavili prosto igro otrok s ciljem, da se 

vsak otrok znajde in zaigra v različnih situacijah. Z otroki, starimi od 3 do 6 let, ki so obiskovali 

vrtec v Cerknici in oddelek Čebelice v Rakeku, so poskušali vsaj en dan v tednu preživeti na 

prostem. Zunaj so bili od zajtrka do kosila. Otroci so tak način preživljanja časa odlično sprejeli, 

v gozdu so neznansko uživali in niso imeli zadržkov pred blatom, padci … Čeprav so bili nekateri 

otroci na začetku malo izgubljeni, so kasneje komaj čakali, da jih peljejo vzgojitelji v gozd ali 

na travnik. Tam so kopali luknje, gradili hiše, plezali po drevju, gradili kresove, hiše, hlodi so se 

spreminjali v avte, avtobuse … Vzgojitelji so opažali in z zanimanjem spremljali zares velik 

napredek nekaterih otrok. 

V vrtcu so v šolskem letu 2017/2018 potekale tudi druge obogatitvene dejavnosti, ki so bile 

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

oddelki, sodelovanja s starši in različnimi inštitucijami. V šolskem letu 2017/2018 je bil 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. Otroci iz starejših skupin so odšli na 

daljši izlet z avtobusom, v enoti Cerknica in oddelek v enoti Rakek in Grahovo so preživeli noč 

v vrtcu.  

 

 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, 
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 Glasbena matineja, 

 Srečanje s članico skupine Jazzva, 

 Zdravstveni dom Cerknica – poklic reševalca. 

 

Kulturna in naravna dediščina 

 srečanje s čebelarji, 

 jesenska tržnica 

 Škratovanje, Snežakov večer, 

 pustovanje. 

 

 

Trajnostni razvoj 

 obisk Doma upokojencev, 

 teden otroka, 

 obiski in sodelovanje med skupinami, 

 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. 
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 Sodelovanje s starši 

 Krpanove igre, 

 oviratlon, 

 srečanja s starši in predstavitve za starše, 

 izleti s starši, 

 delavnice in srečanja s starši in starimi starši, 

 praznovanje rojstnih dni s starši. 

 

 

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 2017/2018 

 

Načrt hospitacij v šolskem letu 2017/2018 je obsegal spremljanje in posvetovalne pogovore 

glede izvajanja prednostne naloge. Opravljenih je bilo 20 hospitacij, ki so bile večinoma zelo 

kvalitetno izvedene. V evalvaciji izvedbe je bil poudarek na krepitvi spremenjene vloge 

strokovnih delavcev ob prehodu iz poudarka na vodenih dejavnostih na prosto igro. Izvedbe 

hospitiranih dejavnosti so bile na zelo visokem nivoju, pokazal se je napredek med šolskim 

letom. Glede na želene spremembe je bilo hospitiranje osredotočeno na opazovanje vloge 

strokovnega delavca v prosti igri otrok. 
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8 IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 

Izobraževanja zaposlenih lahko razdelimo na: 

- skupna izobraževanja v vrtcu, 

- izobraževanja v sodelovanju z zavodom Samostojen si, 

- individualna izobraževanja zaposlenih. 

 

V šolskem letu 2017/2018 lahko izpostavimo drugo izvedbo šiviljskega tečaja v izvedbi 

strokovne delavke, aktivno udeležbo na mednarodni konferenci in izmenjavo strokovnih 

delavcev iz enote Grahovo s strokovnimi delavci iz Vrtca Polhek. Izjemno dober odziv je 

doživelo izobraževanje  Zavoda varna pot, za strokovne delavce je bilo izredno pomembno 

izobraževanje s področja pravne zaščite, ki ga bomo v prihodnjem šolskem letu nadgradili z 

delavnicami. Zaposleni so imeli možnost udeležbe na izobraževanjih po lastni izbiri – le-to je 

bilo žal omejeno zaradi večjega števila bolniških odsotnosti. Štirje zaposleni so bili prijavljeni 

tudi na tečaj za bolničarje, vendar žal izobraževanje ni bilo izvedeno, zato se bodo udeležili 

izobraževanja ob prvi izvedbi.  

 

8.1 Skupna izobraževanja 

 Naslov izobraževanja  Udeleženci 

 Otroštvo je čas za igro  Strokovni delavci in starši 

 Zavod varna pot – preventiva v prometu  zaposleni in starši 

 Pravna zaščita vzgojiteljev  strokovni delavci 

 Kuharska delavnica  zaposleni v kuhinji 

 Tečaj šivanja  Skupina zaposlenih 

8.2 Izobraževanja zavoda Samostojen si  

 Naslov izobraževanja  Udeleženci 

 Napake, ki jih delamo starši z najboljšimi nameni  zaposleni in starši 

 Moč in nemoč sodobnih staršev  zaposleni in starši 
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8.3 Individualna izobraževanja zaposlenih 

Udeleženec Vsebina 

ANZELJC  PETRA 
Seminar za strokovne delavce vrtcev - HIPERAKTIVEN ali 

NEMIREN OTROK 

BELL KATJA 

Celodnevni seminar za pedagoške delavce in starše - SE OTROCI 

ŽE RODIJO RAZVAJENI? 

Šola anafilaksije 

BENČAN MILKA 

Novosti REK obrazcev 

Obračun plač - zaključek leta 

Ukrepi na področju plač 

Letno poročanje za javni sektor  

CASERMAN 

ANDRAŽ 

Izmenjava pedagoških delavcev 

Prepričljivo javno nastopanje 

Šola anafilaksije 

CIGALE GVIDO 

Aktiv ravnateljic in ravnateljev samostojnih vrtcev in vrtcev pri OŠ, 

obljubljanske regije 

XXIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev, Vodenje 

za spodbudno in varno učno-vzgojno okolje 

CIGALE TINA 

1. srečanje študijske skupine za predšolsko vzgojo v šol. letu 

2017/2018 

XI. mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih 

ČRMELJ PETRA 

14. strokovni posvet dobrih praks v vrtcih - Odnosi s starši - izziv in 

obveza 

Celodnevni seminar za pedagoške delavce in starše - SE OTROCI 

ŽE RODIJO RAZVAJENI? 

Seminar za strokovne delavce vrtcev - HIPERAKTIVEN ali 

NEMIREN OTROK 

 

 

 



22 
 

DOVJAK NINA 

Izmenjava pedagoških delavcev 

Promocija zdravja v VIZ 

Seminar za strokovne delavce vrtcev - HIPERAKTIVEN ali 

NEMIREN OTROK 

XI. mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih 

DROBNIČ SARA 

14. strokovni posvet dobrih praks v vrtcih - Odnosi s starši - izziv in 

obveza 

Celodnevni seminar za pedagoške delavce in starše - SE OTROCI 

ŽE RODIJO RAZVAJENI? 

FRANK MANICA 
Celodnevni seminar za pedagoške delavce in starše - SE OTROCI 

ŽE RODIJO RAZVAJENI? 

GORJUP HELENA 

6. strokovno srečanje pomočnic vzgojiteljic, Skrb za otrokovo in 

lastno zdravje 

Izobraževanje za prve posredovalce 

HORVAT MILJANA 
6. strokovno srečanje pomočnic vzgojiteljic, Skrb za otrokovo in 

lastno zdravje 

JUVANČIČ URŠKA 
Seminar za strokovne delavce vrtcev - HIPERAKTIVEN ali 

NEMIREN OTROK 

KACJAN NINA 

2. srečanje študijske skupine za predšolsko vzgojo v šol. letu 

2017/2018 

Seminar za strokovne delavce vrtcev - HIPERAKTIVEN ali 

NEMIREN OTROK 

Učinkovito komuniciranje z otroki 

KEBE KARMEN 

Seminar Ureditev Arhiva 

Izobraževanje GDPR 

Strokovno izobraževanje za tajnike VIZ 

KERANOVIĆ 

MELISA 
Kako otroka naučiti upravljati s čustvi 

KOČEVAR  ŠPELA 

Celodnevni seminar za pedagoške delavce in starše - SE OTROCI 

ŽE RODIJO RAZVAJENI? 

Kako otroka naučiti upravljati s čustvi 
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KORDIĆ  NATAŠA 

Izmenjava pedagoških delavcev 

Promocija zdravja v VIZ 

Seminar za strokovne delavce vrtcev - HIPERAKTIVEN ali 

NEMIREN OTROK 

KOVAČ MIHAELA 

Celodnevni seminar za pedagoške delavce in starše - SE OTROCI 

ŽE RODIJO RAZVAJENI? 

Seminar za strokovne delavce vrtcev - HIPERAKTIVEN ali 

NEMIREN OTROK 

KRAŠEVEC URŠKA Seminar Sr(e)čna retorika 

LIČEN IRENA 
3. srečanje študijske skupine za predšolsko vzgojo v šol. letu 

2017/2018 

LJUBIČIĆ 

VIKTORIJA 

Celodnevni seminar za pedagoške delavce in starše - SE OTROCI 

ŽE RODIJO RAZVAJENI? 

MAHNE ROMANA 

Seminar za strokovne delavce vrtcev - HIPERAKTIVEN ali 

NEMIREN OTROK 

XI. mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih 

MEDEN  ERNA 

Delavnica o noveli Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega 

gradiva 

Seminar Ureditev Arhiva 

Izobraževanje GDPR 

Strokovno izobraževanje za tajnike VIZ 

MEDEN NINA 

Celodnevni seminar za pedagoške delavce in starše - SE OTROCI 

ŽE RODIJO RAZVAJENI? 

Izmenjava pedagoških delavcev 

Nemirni in moteči otroci v vrtcu 

XI. mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih 

MIDŽAN SABINA 
Celodnevni seminar za pedagoške delavce in starše - SE OTROCI 

ŽE RODIJO RAZVAJENI? 

MIHELIČ 

MAGDALENA 
Nemirni in moteči otroci v vrtcu 

MIHELIĆ NADA Izobraževanje: Tehnologija pranja in higiena v pralnici 
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MULEC LJUBA 
4. srečanje študijske skupine za predšolsko vzgojo v šol. letu 

2017/2018 

NJEŽIČ ZAJC  NEŽA 

HACCP za odgovorne 

23. Obljubljanski aktiv organizatorjev prehrane in ZHR 

24. obljubljanski aktiv organizatorjev prehrane in ZHR 

Aktualni pristopi na področju higiene živil HACCP 

Kdo je odgovoren za enakopravno prehrano otrok z medicinsko 

predpisanimi dietami? 

ZDRAVJE V VRTCU - NIJZ 

OPEKA ANDREJA Izobraževanje: Tehnologija pranja in higiena v pralnici 

OPEKA BLAŽ 

5. srečanje študijske skupine za predšolsko vzgojo v šol. letu 

2017/2018 

14. strokovni posvet dobrih praks v vrtcih - Odnosi s starši - izziv in 

obveza 

Celodnevni seminar za pedagoške delavce in starše - SE OTROCI 

ŽE RODIJO RAZVAJENI? 

OPEKA BRIGITA 

Celodnevni seminar za pedagoške delavce in starše - SE OTROCI 

ŽE RODIJO RAZVAJENI? 

Igre za razvijanje pozornosti in koncentracije pri predšolskem otroku 

PENCA ALJOŠA Usposabljanje za hišnike in vzdrževalce 

PETRIČ  ROMANA 
Celodnevni seminar za pedagoške delavce in starše - SE OTROCI 

ŽE RODIJO RAZVAJENI? 

PETRIČ NATAŠA 

6. srečanje študijske skupine za predšolsko vzgojo v šol. letu 

2017/2018 

14. strokovni posvet dobrih praks v vrtcih - Odnosi s starši - izziv in 

obveza 

Šola anafilaksije 

POŽAR NADJA 
6. strokovno srečanje pomočnic vzgojiteljic, Skrb za otrokovo in 

lastno zdravje 

PRIMOŽIČ  

ANDREJA 
Promocija zdravja v VIZ 
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PRUDIČ JUDITA 
14. strokovni posvet dobrih praks v vrtcih - Odnosi s starši - izziv in 

obveza 

SEMIČ ELVIRA 
6. strokovno srečanje pomočnic vzgojiteljic, Skrb za otrokovo in 

lastno zdravje 

SLABE NINA 
6. strokovno srečanje pomočnic vzgojiteljic, Skrb za otrokovo in 

lastno zdravje 

ŠKRLJ VIDA 
Kako otroka naučiti upravljati s čustvi 

Izobraževanje za prve posredovalce 

ŠVIGELJ TATJANA Igre za razvijanje pozornosti in koncentracije pri predšolskem otroku 

TRUDEN 

ZVEZDANA 

Celodnevni seminar za pedagoške delavce in starše - SE OTROCI 

ŽE RODIJO RAZVAJENI? 

UDOVIČ DOLES 

KSENIJA 

7. srečanje študijske skupine za predšolsko vzgojo v šol. letu 

2017/2018 

ZABUKOVEC ERNA 

1. Aktiv svetovalnih delavcev Obljubljanske regije za šolsko leto 

2017/18, Vrtec Vrhnika (Tržaška cesta 2a, Vrhnika) 

2. Aktiv svetovalnih delavcev obljubljanske regije za šolsko leto 

2017/18 

72. sestanek Republiškega aktiva svetovalnih delavk in delavcev v 

vrtcih 

Nujna stanja v otroški in mladinski psihiatriji 

Odkrivanje in ocenjevanje razvojnih motenj pri predšolskem otroku 

Skupščina Skupnosti vrtcev Slovenije 

ZABUKOVEC 

VIKTORIJA 
XI. mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih 

ZGONC NADJA Šola anafilaksije 

ŽNIDARŠIČ MAŠA 

Celodnevni seminar za pedagoške delavce in starše - SE OTROCI 

ŽE RODIJO RAZVAJENI? 

Izmenjava pedagoških delavcev 

Seminar za strokovne delavce vrtcev - HIPERAKTIVEN ali 

NEMIREN OTROK 
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9 SODELOVANJE S ŠOLAMI, KI IZOBRAŽUJEJO DELAVCE ZA POTREBE 

PREDŠOLSKE VZGOJE 

 

V šolskem letu 2017/2018 je bilo na praktičnem usposabljanju 28 dijakov in  študentov. V okviru 

praktičnega usposabljanja je bilo opravljenih 21 hospitacij praktičnih nastopov. Poleg tega smo 

omogočili opravljanje prostovoljnega dela 4 dijakom Srednje gozdarske in lesarske šole 

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

Trem kandidatkam smo omogočili izvajanje nastopov za strokovni izpit (skupaj 15 hospitacij). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

10 PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 
 

Strokovnim delavcem je bila ponujena redna tedenska telovadba v izvedbi fizioterapevtke, 

srečanje zaposlenih s športnimi dejavnostmi in strokovni prispevki na oglasnih deskah. Izmed 

predvidenih sprememb ni zaživela redna preventivna vadba v službenem času. To spremembo 

želimo vpeljati v šolskem letu 2018/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


