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IZVLEČEK 

V diplomskem delu je opisan pomen gibanja za zdrav razvoj predšolskih otrok na vseh 

področjih njihovega razvoja. Poudarek je predvsem na gibanju na prostem, v vseh letnih časih 

in v vsakem vremenu. Poudarjen je tudi pomen večdnevnega gibanja na prostem v zimskem 

času, ki ga lahko zagotovimo v obliki zimskega tabora za predšolske otroke. Vzgojiteljice in 

vzgojitelji, ki sprejmejo organizacijo zimskega tabora, se soočajo z zahtevno nalogo, saj 

trenutno ni slovenske in tuje literature, s katero bi si pri organizaciji takega tabora lahko 

pomagali. Glede na dejstvo, da v literaturi ni sistemsko zapisanih vseh vidikov organizacije 

zimskega tabora v naravi, smo z diplomskim delom ţeleli predstaviti organizacijske korake 

zimskega tabora za predšolske otroke, natančno opisati proces organizacije, ki lahko 

vzgojiteljicam in vzgojiteljem sluţi kot organizacijski vodnik pri organizaciji zimskega 

tabora,  predstaviti organizacijske vidike, jih časovno opredeliti ter prikazati dokumente, na 

katere se ti vidiki veţejo. 
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ABSTRACT 

 

This thesis details the importance of physical activity for a healthy development of pre-school 

children in all areas of their development. The focus is placed mainly on outdoor physical 

activity, in all seasons of the year and in all types of weather. Also highlighted is the 

importance of outdoor physical activity, stretching over several days, in the form of a winter 

camp for pre-school children. Pre-school teachers, who take over the organisation of a winter 

camp, face a challenging task, for, as of yet, literature that would provide guidelines on how 

to organize such a camp, is nonexistent, both in Slovenia and abroad. Seeing as there is, for 

now, no literature to systematically present all of the aspects of a winter camp in nature 

organisation, the intention of this thesis was in fact to firstly, relate the steps in the 

organisation of such a winter camp for pre-school children; secondly, to describe in detail the 

process of the organisation that could serve to teachers as a kind of guide to organising a 

winter camp; and thirdly, to highlight the organisational aspects, define them chronologically, 

and itemize documents to which these aspects refer. 
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1 UVOD 

 

Pri nastajanju diplomskega dela smo se opirali na slovensko in tujo strokovno literaturo, kjer 

pa ni bilo mogoče najti sistematičnega načrta, ki bi celostno odgovoril na vprašanja in dileme, 

ki se vzgojiteljicam in vzgojiteljem porajajo ob organizaciji zimskega tabora za predšolske 

otroke. Zato je namen tega diplomskega dela sistematično predstaviti organizacijske vidike, 

prikazati dokumente, ki se na te vidike veţejo, ter časovno opredeliti celotno načrtovanje 

zimskega tabora za predšolske otroke. Načrtovanje namreč zajema tako kadrovski, finančni 

kot časovni vidik, ki smo jih podrobneje predstavili v nadaljevanju diplomskega dela. 

Zavedamo se, da se vzgojiteljice, ki načrtujejo zimski tabor za predšolske otroke, srečujejo z 

vprašanji zakaj, kdaj, kako, kje, kdo. V tem diplomskem delu zato na podlagi slovenske in 

tuje strokovne literature ter lastnih izkušenj monografsko obravnavamo porajajoča se 

vprašanja. Najprej govorimo o celostnem razvoju otroka, v nadaljevanju pa posebej 

poudarimo gibalni razvoj, gibanje za zdravje, gibanje na prostem v vsakem vremenu in v vseh 

letnih časih ter večdnevno gibanje na prostem. Kot moţnost večdnevnega zaporednega 

gibanja na prostem v zimskem času predstavimo in opišemo zimski tabor za predšolske 

otroke. 
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2 PREDMET IN PROBLEM  

 

Predmet diplomskega dela je organizacija zimskega tabora v naravi. Osredotočili smo se na 

vidike, ki poleg gibanja še vplivajo na otrokov celostni razvoj, raziskali pomen gibanja otrok 

na prostem v vseh letnih časih in izven vzgojne institucije, proučili načine bivanja na prostem 

z izvajanjem tako naravnih oblik gibanja kot tudi osnovnih elementov različnih športnih zvrsti 

ter predstavili dosedanje raziskave o vrtcih v naravi. V nadaljevanju smo prikazali faze 

organizacije zimovanja z organigramom in opisali ter časovno opredelili vidike, ki so pri 

organizaciji zimskega tabora za predšolske otroke pomembni.  

 

2.1 OTROKOV RAZVOJ 

 

Otrokov razvoj je v zgodnjem obdobju zelo hiter in celosten, zato je gibalna aktivnost v tem 

obdobju zelo pomembna. Otroci se v tem obdobju izrazito različno hitro razvijajo, vsak pa se 

rodi z dispozicijami, ki so lastne samo njemu. Vsa področja razvoja so med seboj tesno 

povezana in se ob otrokovem razvoju dopolnjujejo in prepletajo. Vsak napredek na enem 

področju vpliva na spremembe in napredek na ostalih področjih in nasprotno. Kako se bo 

otrok razvijal, je odvisno od njega samega in od okolja, ki ga obdaja. Otrok se ob 

spodbudnem okolju celostno razvija, tako spoznavno, čustveno, socialno in gibalno. 

Pomembno vlogo pri njegovem razvoju igra tudi način dela, pristop in odnos odraslega do 

otroka (Pišot in Videmšek, 2004).  

Tega bi se moral zavedati vsak, ki dela s predšolskimi otroki, zlasti vzgojitelji. Do otrok bi 

morali biti potrpeţljivi, strpni, predvsem pa jim moramo dati moţnost, da spoznavajo in 

doţivljajo gibalne dejavnosti preko igre (Pišot in Jelovčan, 2006).   

Igra in potreba po gibanju sta namreč otrokovi primarni potrebi in dejavnosti, saj ob osnovnih 

oblikah gibanja, kot so hoja, tek, plazenje in lazenje, otrok doţivlja veselje in ugodje. Ob tem 

pa raziskuje svoje telo in njegove zmoţnosti kot tudi okolje, ki ga obdaja. S tem si krepi 

samozavest in samozaupanje (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010; Videmšek, 

Berdajs in Karpljuk, 2003).  

V predšolskem obdobju otroka je druţina tista primarna celica, v kateri otrok skozi igro 

pridobiva pozitivne izkušnje. Ozaveščenost staršev o koristnosti ukvarjanja s športom je vse 
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večja tudi zaradi pozitivnega odnosa do gibanja v vrtcih in šolah, splošnega mnenja in 

promoviranja medijev, bogate športne/gibalne ponudbe popoldanskih aktivnosti idr. Vse 

druţine pa svojim otrokom ne nudijo ustreznega gibalnega razvoja. Vsakodnevne sluţbene 

obveznosti, stresne situacije, lastna neaktivnost in/ali pomanjkanje finančnih sredstev ne 

omogočajo staršem kvalitetnega ukvarjanja z gibanjem, tako v zaprtih prostorih kot tudi na 

prostem. S tem gibalno zanemarjajo svojega otroka, saj so starši prvi vzorniki otroku. Tak 

otrok se vseeno razvija, vendar pa spodbudno druţinsko okolje in vsakodnevno ukvarjanje z 

različnimi gibalnimi igrami na dolgi rok pripomorejo h kvalitetnejšemu razvoju otrokove 

osebnosti in vrednot (Tušak, Tušak in Tušak, 2003; Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). 

Otrok se torej razvija na intelektualnem, socialnem, emocionalnem, telesnem in gibalnem 

področju, ki se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Da bi zagotovili kar najboljši razvoj 

otroka, morajo biti spodbude na vseh področjih kakovostne in uravnovešene. Pomanjkanje 

spodbud na kateremkoli področju bi lahko negativno vplivalo na otrokov celostni in 

uravnoteţen razvoj. Raziskave, tako tuje kot domače, kaţejo veliko povezanost gibalnega 

področja z ostalimi področji, saj otrok svet okrog sebe najprej spoznava gibalno. S tem skrbi 

za duševni razvoj, krepi socialne odnose, razvija skladnost gibanja ipd., zato je kakovostna 

gibalna dejavnost predšolskega otroka eno pomembnejših področij celostnega razvoja 

(Kristan, 2010).  

 

2.2 POMEN GIBANJA NA PROSTEM 

 

Gibanje oz. primerna telesna dejavnost ima nenadomestljivo vlogo v vseh ţivljenjskih 

obdobjih človeka. Potrebno je za optimalen (biološki, mentalni in socialni) razvoj otroka, 

medtem ko pri starostnikih primerna in predvsem redna telesna dejavnost ohranja vitalnost 

človeka ter omogoča kakovostnejše ţivljenje (Škof, 2010). 

V zadnjem obdobju prihaja do zmanjšanja telesne aktivnosti ljudi, predvsem mladih, 

neustreznih prehranjevalnih navad in ostalih razvad sodobnega ţivljenja. S tem pa se 

pojavljajo nekatere bolezni sodobnega načina ţivljenja, kot so srčno-ţilne bolezni, sladkorna 

bolezen tipa 2, astma, skeletne bolezni in zlasti debelost, ki jih občutijo tudi otroci. Redna 

telesna aktivnost in gibanje v otroštvu sta najbolj učinkovita načina za preprečevanje 

debelosti, zviševanje splošne odpornosti in dobrega počutja, oblikovanje močnejših kosti in 
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sklepov, predvsem pa predstavljata trdne temelje načina ţivljenja, ki ga posameznik neguje 

tudi v odrasli dobi (Videmšek in Pišot, 2007).  

Pediatri ugotavljajo, da število otrok s slabo telesno drţo in pogostimi obolenji dihal narašča. 

Razlog vidijo predvsem v premalo gibanja na prostem. Otroci bi morali imeti moţnost igranja 

v parkih, na igriščih in v naravi, saj bi se tam srečali z raznimi gibalnimi aktivnostmi, razvijali 

bi občutek za prevzemanje odgovornosti za lastna dejanja, predvsem pa bi bili v stiku z 

vrstniki (Šimunič, Pišot in Planinšec, 2010), kar bi pripomoglo k socializaciji otrok. 

Gibanje vpliva na ljudi in predvsem na otroka, tudi na duševnem področju. Otrok se stvarem, 

ki ga privlačijo, lahko pribliţa, tistemu, česar se boji in ob čemer čuti neugodje, se lahko 

umakne. Ob spoznanju, da nekaj zna in zmore sam, občuti neizmerno veselje in ponos, 

pridobiva zaupanje vase in v lastne moči. To otroku daje najbolj zdravo samozavest. Otrok se 

z gibanjem uči tudi vztrajnosti, premagovanja stresnih situacij, zadosti potrebi po 

vznemirjenju in uveljavljanju, ne nazadnje pa mu gibanje predstavlja tudi sprostitev. Telesna 

sproščenost pa vodi do osredotočenosti in pozornosti pri intelektualnih naporih (Škof, 2010).  

Horvat (2015) navaja številne raziskave, ki so potrdile vpliv visoke telesne zmogljivosti, ki so 

jo preiskovanci raziskav dosegali z rednim telesnim gibanjem, na podaljšanje ţivljenjske 

dobe. To velja tako za smrtnost zaradi bolezni srca kot za ostale vzroke smrti. Prav tako Blinc 

(2015) navaja pozitivne učinke redne zmerno intenzivne aerobne vadbe na arterije in tudi na 

ostalo oţilje. Šele nedavne raziskave so pokazale, da ima redno gibanje pozitiven učinek tudi 

na ţivčni sistem, predvsem na sposobnosti učenja, pozornosti, spomina, sposobnosti na 

govornem področju ipd. (Grad in Baruca, 2015).  

Otroci torej večino dneva presedijo v zaprtih prostorih. Od jutra, ko jih starši z avtomobilom 

pripeljejo v šolo, nato nekaj ur presedijo med poukom, kjer tudi odmori niso namenjeni 

razgibavanju, do popoldanskih dejavnosti, ki pa so v večini primerov namenjene jezikovnim 

tečajem ipd. Le majhen deleţ otrok se udeleţuje športnih oz. gibalnih dejavnosti, ki se 

večinoma izvajajo v zaprtih prostorih. Zaradi takšnega načina ţivljenja so tako ţe otroci 

postali rizična skupina za razvoj bolezni sodobnega časa, kot so visok krvni tlak, bolezni srca 

in oţilja, anksioznost ipd. Pozitivne vplive na bolezni dihal, kot je npr. astma, zniţanje 

krvnega tlaka, uravnavanje maščob v krvi ipd. pa imajo prav redne aerobne aktivnosti – zlasti 

tiste, ki potekajo na prostem, v prijetnem okolju (Škof, 2010).  
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Bivanje in igra na prostem predstavljata tudi izrazito nasprotje igri v zaprtih prostorih. 

Izkušnje, ki jih otrok pridobiva zunaj, v naravi, imajo večji vpliv pri učenju novih veščin in 

znanj. Naravno okolje je veliko bolj spodbudno učno okolje in nudi širjenje obzorij tako 

otrokom kot tudi njihovim vzgojiteljem, pedagogom (Outdoor learning, 2005). 

 

2.3 POMEN BIVANJA OTROK IZVEN VZGOJNE INSTITUCIJE 

 

Otroci dandanes veliko časa preţivijo v vrtcih. Vsak dan se srečujejo z dnevno rutino, ki jim 

daje občutek varnosti, predvsem pa se v vrtcu kot rdeča nit prepletajo vsebine in dejavnosti z 

različnih področij. Otroci se tako celostno razvijajo na vseh področjih, torej na gibalnem, 

jezikovnem in moralnem področju, pridobivajo pa tudi določena znanja in sposobnosti 

(Kurikulum za vrtce, 2014).  

Otroci si znanje in sposobnosti razvijajo skozi igro, v naravnem okolju, če je le mogoče na 

konkretnem primeru, kjer lahko sami poizkusijo, primejo, vonjajo, sami posadijo, naredijo, 

raziskujejo, primerjajo itd. Vendar se vseh veščin otroci ne morejo naučiti v vrtcu, ţe zaradi 

specifičnih pogojev, ki jih zahteva določeno znanje, specifično gibanje ipd.  

Tako tudi prvi smučarski koraki zahtevajo pogoje, ki so prilagojeni predšolskim otrokom 

(primerna klančina, dolg iztek proge, primerna vlečnica, vlečni trak ipd.). Če ima vrtec v 

okolici ugodne naravne pogoje za igro na smučeh, se lahko otroci kar na bliţnjem griču v 

obliki tečaja naučijo prvih korakov. Vendar pa taka tečajna oblika ne omogoča celovitega 

vzgojnega procesa. Nekajdnevno bivanje otrok in vzgojiteljic izven vzgojne institucije nudi 

namreč aktivno izkustveno učenje, kjer otroci poleg gibalnih krepijo tudi socialne, čustvene in 

spoznavne sposobnosti ter lastnosti. Ob gibanju v naravi krepijo telesno zdravje, navajajo pa 

se tudi na pravilen odnos do naravnega okolja (Pišot in Videmšek, 2004; Pogačnik in 

Videmšek, 1998).   

Kristan (2010) navaja naslednje splošne cilje bivanja izven vzgojne institucije: 

- spoznavanje dejavnosti v naravi, izobraţevanje za koristno preţivljanje prostega 

časa v naravi; 

- oblikovanje čustvenega, kulturnega in spoštljivega odnosa do narave; 

- socializacija, osamosvajanje, pristnejši odnosi, sprejemanje ustreznih vedenjskih 

vzorcev; 
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- priloţnost za izobraţevanje in povezovanje znanj z različnih področij; 

- druţabno ţivljenje, ki prispeva k dobremu razpoloţenju otrok; 

- iskanje priloţnosti za vsakega otroka, da sodeluje in se uveljavlja v skupini. 

 

Trampuš (2007) piše o pozitivnih vplivih alpskega smučanja na otroke, ki so sledeči:  

- otroci z gibanjem v naravi krepijo telesno odpornost; 

- otroci z usvajanjem novih znanj krepijo samozavest in motiviranost; 

- otroci z bivanjem zunaj svojega doma in v odsotnosti staršev postopoma razvijajo 

samostojnost in neodvisnost, kar pozitivno vpliva tudi na razvoj njihove osebnosti; 

- otroci razvijajo odnos do skupine; 

- nekajdnevno skupno bivanje sproţa socializacijske procese, s katerimi otroci usvajajo 

osnovna ţivljenjska pravila; 

- s sodelovanjem v pestrih aktivnostih se otroci učijo pozornosti, koncentracije in 

vzdrţljivosti. 

Glavno vodilo je torej zdrav, sproščen in zadovoljen otrok, ki je sposoben zrelo prenašati 

odsotnost staršev, ki se znajde v novem okolju in je ponosen na svoje doseţke ter pridobljeno 

znanje (Šola v naravi, 2017). 

 

2.4 NAČINI BIVANJA NA PROSTEM 

 

Narava ponuja prostor za nestrukturirano, preprosto igro, skozi katero se otroci učijo po svojih 

zmoţnostih, raziskujejo in spoznavajo svet. Igranje na prostem bi zato moralo biti 

najpomembnejši del otroštva, a vse preveč staršev svoje otroke »zavija v vato« in jih zapira v 

stanovanja, da bi jih zaščitili pred morebitno nevarnostjo. Toda naloga in odgovornost staršev 

in vzgojiteljev je naučiti otroke prepoznavati nevarnosti in se jim tudi izogniti. Narava otroke 

neustavljivo privlači – sposobni so se namreč čuditi in občudovati ţe najmanjše podrobnosti, 

zato je pomembno, da odrasli otrokom omogočamo bivanje na prostem, v naravi, saj le-to 

poveča otroško radoţivost, radovednost in veselje do ţivljenja (Danks in Schofield, 2007). 

Kurikulum za vrtce (1999) ponuja vsebine, ki otroke vsakodnevno spodbujajo k različnim 

gibalnim dejavnostim, tako v zaprtem prostoru kot tudi na prostem. Zajec, Videmšek, Štihec, 

Pišot in Šimunič (2010) navajajo, da se izbira dejavnosti od vrtca do vrtca razlikuje in je 
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odvisna tako od usposobljenosti vzgojiteljev oz. vzgojiteljic in njihovih pomočnic oz. 

pomočnikov kot tudi od geografske lege vrtca, vpetosti vrtca v socialno okolje, zgodovinskih 

okvirov itd. Kakorkoli ţe, vzgojiteljice oz. vzgojitelji bi morali otrokom omogočati 

vsakodnevno gibanje na prostem, prilagojeno glede na letni čas in vremenske razmere. 

2.4.1  Naravne oblike gibanja 

 

Otrokov razvoj gibanja poteka po ustaljenem redu, in sicer od zgoraj navzdol (cefalokaudalna 

smer) ter od znotraj navzven (proksimodistalna smer). Naravne oblike gibanja predstavljajo 

osnovo človekovega gibanja. Tovrstne najstarejše elementarne oblike gibanja so se razvijale 

skozi evolucijo človeške vrste in se izvajale v naravnem okolju za potrebe preţivetja – lov, 

nabiranje, obramba ipd. Na njih temelji kasnejši razvoj zahtevnejših in kompleksnejših oblik 

gibanja. Vendar pa se pri otrocih pojavljajo razlike v razvoju, zato je zelo pomembno otroku 

zagotoviti dovolj kvalitetnih spodbud, kjer lahko prijema, meče, hodi, se kotali, skače, pleza 

ipd. (Kroflič, Marjanovič Umek, Videmšek, Kovač, Kranjc, Saksida idr., 2001; Pistotnik, 

2003; Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

Razvoj od elementarnih oz. preprostih oblik gibanja k zahtevnejšim oblikam poteka od 

otrokovega predšolskega obdobja do okvirno konca osnovne šole. Otroci morajo v prvih letih 

ţivljenja pravočasno usvojiti gibalne sposobnosti in lastnosti, saj le-te predstavljajo gibalni 

minimum ţivljenjsko uporabnih oblik gibanja, s katerimi se izboljšuje kakovost ţivljenja 

(Pistotnik, 2011). 
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Plazenje in lazenje 

Sta prvi obliki gibanja, ki ju otrok izvaja samostojno, običajno po šestem mesecu starosti. 

Razvoj gibanja se do tretjega leta razvije do te mere, da se otrok lahko plazi po trebuhu, hrbtu 

in boku in lazi po kolenih, rokah in vseh štirih. Po četrtem letu otroku te oblike gibanja ne 

predstavljajo več teţav. Lazenje in plazenje ugodno vplivata na razvoj otrokove hrbtenice, saj 

pri tovrstni obliki gibanja otrok krepi hrbtne in ramenske mišice ter mišice lahti, razvija se 

sposobnost koordinacije gibanja, ravnoteţja in moči (Videmšek in Pišot, 2007; Pistotnik, 

2003). 

 

Slika 1: Plazenje (vir: osebni arhiv) 
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Plezanje 

Še preden otrok dobro shodi, običajno med dvanajstim in petnajstim mesecem, ţeli splezati na 

višje predmete, kot so postelja, stol, kavč ipd. Vendar pa je plezanje do otrokovega tretjega 

leta še nezanesljivo, medtem ko po četrtem postaja bolj pogumno, tudi spust in navpična 

plezala ne predstavljajo več teţav. Pri plezanju se razvija otrokova samozavest, krepi moč rok 

in nog, razvija koordinacijo ter ohranja gibljivost (Videmšek in Pišot, 2007; Pistotnik, 2003).  

 

Slika 2: Plezanje malčka (vir: osebni arhiv) 
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Hoja in tek  

Večina otrok začne hoditi ob opori med osmim in dvanajstim mesecem, samostojno in brez 

pomoči pa med devetim in trinajstim. Do osemnajstega meseca večina otrok poskuša vzvratne 

korake in tudi bočno hojo. Prvi poskusi teka so zelo togi in bolj podobni hitri hoji, pri čemer 

stopala še vedno izmenično trdo pristajajo na tla. Teţave se pojavljajo pri ohranjanju 

ravnoteţja, hitrem ustavljanju in spremembi smeri. Vendar ob pomoči kvalitetnih spodbud 

otrok hitro napreduje in od petega leta dalje ţe uspešno prilagaja smer in hitrost teka ter 

ustavljanja. S hojo in tekom otrok krepi moč rok in nog ter razvija ravnoteţje in vzdrţljivost 

(Videmšek in Pišot, 2007; Pistotnik, 2003; Semolič, 2008).  

 

Slika 3: Sproščena hoja po gozdu (vir: osebni arhiv) 
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Skoki in poskoki 

Skoke in poskoke otrok začne izvajati kasneje, ko se ţe nauči hoditi. Po drugem letu starosti 

skozi igro ţe poskuša skakati sonoţno, v daljino (skoči čez luţo), v globino (skoči z roba 

peskovnika) ter v višino, kar mu predstavlja največ teţav. Po petem letu otrok ţe brez teţav 

izvaja enonoţne in sonoţne poskoke, tako na mestu kot v       gibanju. Prvič se sreča tudi s 

preskakovanjem kolebnice. Otrok z izvajanjem skokov in poskokov razvija odrivno moč, 

ravnoteţje in koordinacijo gibanja, krepi trebušne, hrbtne in prsne mišice ter mišice 

ramenskega obroča (Videmšek in Pišot, 2007; Pistotnik, 2003). 

 

Slika 4: Seskok z roba peskovnika (vir: osebni arhiv) 
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Potiskanje in vlečenje 

Pri teh dejavnostih moramo biti še posebej previdni, saj bi preveliko breme lahko povzročilo 

poškodbe, kar pa ne pomeni, da bi se morali potiskanju in vlečenju izogibati. Nasprotno – v 

vsakdanjem ţivljenju se lahko pojavijo predmeti, ki so preteţki in jih moramo zaradi tega 

vleči ali potiskati. Otrok se s tem sreča po vadbi ali pred njo, ko je potrebno pripraviti ali 

pospraviti razne blazine, tunele ipd. Otrok z vlečenjem in potiskanjem krepi moč rok in nog 

(Videmšek in Pišot, 2007; Pistotnik, 2003). 

 

Slika 5: Vlečenje čolnička (vir: osebni arhiv) 
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Dvigovanje in nošenje 

Dvigovanje in nošenje sta za otroka koristni obliki gibanja predvsem zaradi krepitve mišic rok 

in nog pa tudi trupa. Vendar pa moramo biti pri teh dejavnostih zelo previdni. Bremena ne 

smejo biti teţja od dveh kilogramov, obvezno pa mora biti prisotna odrasla oseba. Gibalna 

dejavnost mora biti kratka, slediti mora sprostitvena dejavnost. Otrok z dviganjem in 

nošenjem krepi moč rok in nog ter celotnega trupa, s tem pa omogoča pokončno drţo telesa 

(Videmšek in Pišot, 2007; Pistotnik, 2003). 

 

Slika 6: Nošenje snega (vir: osebni arhiv) 
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Metanje, lovljenje, zadevanje 

Otrok ţe v šestem mesecu ţivljenja začne iz sedečega poloţaja metati oz. spuščati različne 

predmete na tla. Pri dveh letih je metanje še vedno nezanesljivo in nenatančno, vendar skozi 

dejavnosti metanja in lovljenja, npr. ţoge, otrok pri štirih letih napreduje in skoraj vedno 

uspešno ujame ţogo, zadane cilj in meče različne predmete mnogo dlje, medtem ko petletniki 

ţe uspešno usklajujejo metanje, lovljenje, vodenje in odbijanje ţoge med tekom ali hojo. 

Otrok z različnimi dejavnostmi metanja, lovljenja in zadevanja razvija koordinacijo gibanja, 

ravnoteţje, natančnost, odzivno hitrost, pozornost in situacijsko mišljenje ter pri tem krepi 

moč rok in ramenskega obroča (Videmšek in Pišot, 2007; Pistotnik, 2003). 

 

Slika 7: Metanje palice (vir: osebni arhiv) 
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2.4.2 Osnovni elementi različnih športnih zvrsti 

 

Videmšek in Pišot (2007) navajata, da je v vsem predšolskem obdobju najpomembnejša 

ustvarjalna igra, ki se kot rdeča nit pojavlja v vseh gibalnih dejavnostih. Napredek, ki se kaţe 

v gibalnih sposobnostih otroka, je pogoj za usvajanje kompleksnejših oblik gibanja. Te pa so 

osnova različnih športnih zvrsti.  

Dejavnosti z žogo 

Dejavnosti z ţogo v predšolskem obdobju predstavljajo osnovo za športne igre z ţogo 

(košarka, rokomet, odbojka, nogomet ipd.). Igra z ţogo je v tem starostnem obdobju otroka 

zelo pomembno področje dejavnosti, saj pozitivno vpliva na razvoj ravnoteţja in koordinacije, 

natančnosti zadevanja in podajanja. Igra z ţogo vpliva tudi na razvijanje pozornosti, 

orientacije v prostoru, situacijsko mišljenje ter sodelovanje. Preko igre otroci spoznavajo 

različnost ţog po velikosti, materialu, obliki, teţi, odboju ipd. (Videmšek in Jovan, 2002; 

Pistotnik, 2004).  

 

Slika 8: Igra z žogo (vir: osebni arhiv) 
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Vožnja s kolesom in skirojem 

Kolesarjenje ima dolgotrajne pozitivne učinke na zdravje človeka, zato je zelo pomembno, da 

otrok pridobiva znanje voţnje s kolesom na igriv in zabaven način ter tako prenese veselje do 

kolesarjenja naprej v ţivljenje. Otrok se lahko na različnih otroških vozilih ţe zelo zgodaj 

premika tako, da se z nogami poganja naprej. Okoli tretjega leta se ţe vozi s triciklom ali s 

kolesom s pomoţnimi koleščki, od petega leta pa ţe samostojno obvladuje voţnjo s kolesom 

(Videmšek in Pišot, 2007).  

 

Slika 9: Vožnja s skiroji (vir: osebni arhiv) 

 

Nekaj pozitivnih učinkov kolesarjenja je izpostavil tudi Markham (2011):  

- kolesarjenje zniţuje tveganje srčno-ţilnih obolenj; 

- pripomore h krepitvi mišic in sklepov, predvsem spodnjega dela telesa; 

- s pomočjo kolesarjenja se razvijata koordinacija gibanja celotnega telesa in 

ravnoteţje;  

- s kolesarjenjem otrok krepi samopodobo. 
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Rolanje in drsanje 

Rolanje in drsanje sta razmeroma zahtevni gibalni dejavnosti, s katerima razvijamo ravnoteţje 

in koordinacijo. Videmšek in Visinski (2001) navajata, da lahko otrok med tretjim in šestim 

letom samostojno hodi, drsi, se zaustavlja med in pod ovirami ter izvaja različne gibalne 

dejavnosti na poligonu, zato se okoli petega leta otrok lahko vključi v tečaje tovrstnih 

dejavnosti (Videmšek in Pišot, 2007).  

 

Slika 10: Igra na ledu (vir: osebni arhiv) 
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Smučanje in sankanje 

Ti dve aktivnosti se izvajata pozimi na snegu, kjer je navadno mrzlo, zato je zelo pomembno 

otroke najprej ogreti z ţivahnimi igrami na snegu. S pomočjo igre otrokom posredujemo 

elemente tehnike smučanja ter jih seznanimo z opremo, ki je potrebna za izvajanje smučanja 

(Pistotnik, 2004). Prve korake na smučeh lahko otrok naredi ţe pri dveh letih, v smučarski 

tečaj lahko vključimo štiri- do petletnega otroka, medtem ko je zimovanje primerno za otroka, 

starega vsaj pet let (Videmšek in Pišot, 2007). Pri treh letih je otrok ţe sposoben potiskati in 

vleči sani po hribu navzgor ter se samostojno spuščati, vendar pa so otroci veliko bolj 

samostojni po četrtem letu, ko, predvsem brez strahu, drvijo po hribu navzdol (prav tam). 

 

Slika 11: Učenje prvih zavojev na smučeh (vir: osebni arhiv) 
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Plavanje 

Na igro in gibanje v vodi se otrok prilagaja praktično ţe od rojstva. Vendar pa se otrok šele po 

dopolnjenem četrtem letu samostojno in sproščeno giba v vodi, tako da čofota, hodi in teka v 

vodi, se potaplja, skače v vodo ipd. V tem času se lahko ţe vključuje v plavalne tečaje, kjer se 

s pomočjo igre uči plavati (Videmšek in Pišot, 2007). Posebno vrednost za zdravje in dobro 

počutje otrok ima igra v naravnem okolju, vendar je okolje treba prilagoditi starosti in 

predznanju otrok (pregledamo, očistimo in označimo obalo in dno, kjer bo potekala igra ob in 

v vodi) (Pistotnik, 2004).   

 

Slika 12: Igra v vodi (vir: osebni arhiv) 
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2.5 DOSEDANJE RAZISKAVE O VRTCIH V NARAVI 

 

Zimovanje oz. večdnevno bivanje otrok v naravi pozimi postaja vse bolj priljubljena 

organizacijska oblika ţivljenja otrok v naravi, saj se ga udeleţuje vse več vrtcev po Sloveniji. 

Izhaja iz šole v naravi, ki se je kot oblika vzgojno-izobraţevalnega dela v osnovnih šolah 

pojavila ţe leta 1963, in predstavlja nepogrešljiv del pedagoškega procesa. Kljub temu pa je v 

Sloveniji precej vrtcev, ki se še odločajo za organizacijo smučarskega tečaja ali zimskega 

vrtca v naravi, kjer se otroci seznanjajo s smučarskimi vsebinami. Le-te pa ne smejo biti edina 

zaposlitev otrok, temveč naj tvorijo integracijsko jedro, okoli katerega se prepletajo ostale 

vsebine, kot so skrb za naravno okolje, navajanje na osebno higieno, socializacija ipd. Zimski 

vrtec v naravi torej predstavlja nekajdnevno bivanje otrok izven vzgojne ustanove in vsebuje 

tako športni kot tudi vzgojni ter druţabno-zabavni del (Pogačnik in Videmšek, 1998; 

Videmšek in Pišot, 2007; Pišot in Videmšek, 2004; Pišot, Kipp in Supej, 2015).   

Ţnidarič (2016) navaja, da je udeleţba na zimovanju glede na spol otroka dokaj enakomerno 

razporejena. Starši otrok, udeleţenih v programu zimovanja, menijo, da je zimovanje 

pomembno za njihovega otroka, saj v tem vidijo moţnost ukvarjanja s športno dejavnostjo, 

katere mu v domačem okolju ne morejo nuditi. Prav tako so strokovni delavci mnenja, da 

zimovanje pomembno prispeva k razvoju telesnih in duševnih sposobnosti otrok. Ocene 

staršev in strokovnih delavcev so pokazale, da je bila velika večina udeleţenih otrok na 

zimovanju zelo zadovoljnih. Poleg tega so starši in strokovni delavci mnenja, da je zimovanje 

pomemben del vzgoje in izobraţevanja, saj vpliva na vsa področja otrokovega razvoja. 

Pintarič (2013) navaja vrtce v Sloveniji (v raziskavi je bilo zajetih 307 slovenskih vrtcev), ki 

ponujajo obogatitvene programe, med drugim tudi zimovanja otrok. Avtorica raziskave je 

ugotovila, da kar 40,7 % oz. 125 slovenskih vrtcev, zajetih v raziskavi, izvaja vsaj en športni 

progam za otroke (Mali sonček, Ciciban planinec, zimovanja, letovanja ipd.).   

 

Glede na dejstvo, da v slovenski in tuji strokovni literaturi ni sistemsko zapisanih in časovno 

opredeljenih vseh vidikov organizacije zimskega vrtca v naravi, smo z diplomskim delom 

raziskali vidike organizacije, jih časovno opredelili ter prikazali dokumente, na katere se ti 

vidiki veţejo. 
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3 CILJI 

 

V diplomskem delu smo si zastavili naslednje cilje:  

- Raziskati vidike, ki jih mora organizator zimskega vrtca v naravi upoštevati pri 

načrtovanju, vodenju in evalvaciji. 

- Ugotoviti, katere dokumente mora organizator zimskega vrtca v naravi upoštevati za 

zagotavljanje raziskanih vidikov. 

- Ugotoviti, ali je mogoče zajeti in prikazati celotno načrtovanje zimskega vrtca v 

naravi. 

 

4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V diplomskem delu smo skušali odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Katere vidike mora organizator zimskega vrtca v naravi upoštevati pri načrtovanju, 

vodenju in evalvaciji? 

2. Katere dokumente mora organizator zimskega vrtca v naravi upoštevati za 

zagotavljanje raziskanih vidikov? 

3. Na kakšen način lahko prikaţemo celotno načrtovanje zimskega vrtca v naravi? 

 

5 METODE DELA 

 

Diplomsko delo je monografsko delo, v katerem smo uporabili deskriptivno metodo 

pedagoškega raziskovanja. Pri tem nam je bila v pomoč domača in tuja strokovna literatura, 

uradni dokumenti ter lastna spoznanja in izkušnje. 
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6 REZULTATI 

Rezultate predstavljamo kot odgovore na vprašanja, in sicer: 

1. Katere vidike mora organizator zimskega vrtca v naravi upoštevati pri 

načrtovanju, vodenju in evalvaciji? 

Glede na dejstvo, da v domači in tuji strokovni literaturi ni sistemsko opredeljenih vidikov 

načrtovanja in izvedbe zimskega vrtca v naravi, smo si pomagali z lastnimi izkušnjami. Pri 

organizaciji zimskega vrtca v naravi smo upoštevali organizacijski vidik, kadrovski vidik ter 

materialni vidik. 

 

a) Organizacijski vidik 

Na prvem vzgojiteljskem zboru v šolskem letu, ki ga sestavljajo vsi strokovni delavci javnega 

vrtca, je treba določiti organizacijskega vodjo zimskega vrtca v naravi. Vodja organizacije 

zimskega vrtca v naravi se potrdi s sklepom oz. sprejetjem letnega delovnega načrta, ki ga 

potrdi svet zavoda. Slednjega sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki 

delavcev in trije predstavniki staršev (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraţevanja, Uradni list RS, št. 16/2007).  

Organizacijski vodja zimskega vrtca v naravi pridobi ponudbe različnih hotelov in domov, 

lahko pa se pri izbiri primerne lokacije opira na pretekle izkušnje različnih vrtcev. Pogačnik in 

Videmšek (1998) navajata vidike, ki jih mora organizator zimskega vrtca v naravi upoštevati 

pri izbiri lokacije zimovanja: 

- ustrezne bivalne razmere (sanitarije, urejenost prostorov),  

- vremenske razmere,  

- oddaljenost smučišča,  

- moţnost uporabe vlečnice,  

- primernost terena za smučanje predšolskih otrok, 

- moţnost za izvajanje drugih aktivnosti na snegu. 

V mesecu septembru je torej treba izbrati termin zimovanja, ki ga določimo glede na: 

- sneţne razmere (najbolje v mesecu januarju, februarju ali marcu), 

- dolţino dneva (december ni primeren zaradi najkrajših dni), 

- zasedenost prenočišča. 
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Pomembno je, da  starše dovolj zgodaj seznanimo z vsemi podrobnostmi o odhodu na 

zimovanje, saj je število spremljevalcev in cena zimskega vrtca v naravi odvisna od števila 

prijavljenih otrok. Starše v začetku meseca novembra na sestanku seznanimo s sledečimi 

informacijami: 

- kraj bivanja, 

- čas bivanja, 

- zakaj je odhod na zimovanje pomemben za otroka (cilji zimovanja), 

- okvirna cena zimovanja (odvisna od števila prijavljenih otrok), 

- način plačila ter ponudba, vključena v stroške zimovanja,  

- rok prijave. 

Po zbranih prijavah otrok (do konca meseca novembra), ki se bodo udeleţili zimskega vrtca v 

naravi, je treba:  

- določiti število spremljevalcev,  

- seznaniti recepcijo hotela oz. doma, v katerem bodo otroci bivali, s številom otrok in 

spremljevalcev,  

- rezervirati ustrezen prevoz (avtobusni prevoznik, s katerim ima vrtec sklenjeno 

pogodbo), 

- seznaniti računovodsko sluţbo z načinom in začetkom plačila zimovanja za prijavljene 

otroke. 

Vse štiri zgoraj naštete točke bomo podrobneje časovno razdelili in opisali v nadaljevanju. 

 

 

b) Kadrovski vidik 

V ekipi spremljevalcev morajo biti v prvi vrsti vzgojiteljice, ki jih otroci poznajo. Še najbolje 

je, da gredo na zimovanje vzgojiteljice, ki so tudi sicer v vrtcu odgovorne za te otroke. 

Predvsem pa je pomembno, da gredo na zimovanje z veseljem.  

Zakon o športu (2016) navaja, da lahko le strokovno usposobljen kader na področju alpskega 

smučanja izvaja proces športne vadbe. Število usposobljenega kadra je odvisno od števila na 

zimovanje prijavljenih otrok. Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske 

vzgoje (2014) v 36. členu določa maksimalno osem otrok v skupini pri učenju smučanja. Če 
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je dejavnost vezana na prevoz, 35. člen tega pravilnika določa na oddelek otrok, poleg 

vzgojiteljice in pomočnice, še najmanj dve polnoletni osebi, ki sta dopolnili 21 let. 

Strokovne sodelavce moramo izbrati pravočasno (takoj ko je znano število prijavljenih otrok), 

saj bomo le tako prišli do dobro uigrane ekipe, ki bo spremljala otroke na zimovanju. V 

nasprotnem primeru tvegamo, da bodo v skupini nezanesljivi in nestrokovni posamezniki, ki 

motijo potek zimskega tabora, poleg tega pa se predvsem poveča moţnost poškodb.  

Priporočljivo je, da je nekaj vzgojiteljic na smučišču brez smuči, da (Pišot in Videmšek, 

2004): 

- skrbijo za otroke, ki so se naveličali smučati, 

- pomagajo otrokom pri vlečnici, 

- otroke odpeljejo na stranišče, 

- poskrbijo za malico in topel čaj. 

Pri izbiri dobrega strokovnega kadra upoštevamo lastnosti, kot so (Pogačnik in Videmšek, 

1998): 

- veselje za delo z otroki, 

- potrpeţljivost, 

- čut za odgovornost, 

- ustrezno teoretično in praktično znanje alpskega smučanja, 

- pozitivne značajske in osebnostne lastnosti. 

Pri določanju števila kadrov moramo upoštevati normative, ki določajo število oseb na 

skupino otrok, kakovost izvajanja programa ter varnost otrok.  

 

c) Materialni vidik 

Stroške, ki so nastali v času zimovanja, poravnajo starši sami. Poravnajo jih do odhoda na 

zimovanje, če je mogoče v več obrokih (zadnji obrok odplačevanja se plača po prihodu 

domov in predstavlja poračun vseh stroškov). V ceno zimovanja so vključeni stroški: 

- prevoza, 

- nastanitve, 

- plačila strokovnih delavcev. 
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Staršem se ponudi moţnost sofinanciranja iz šolskega sklada, ki se financira iz prispevkov 

staršev, donacij, zapuščin in drugih virov. Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ima 

predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Sklad lahko ustanovi 

tudi vrtec (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja, Uradni list RS, št. 

16/2007). 

Strošek zimskega vrtca v naravi je odvisen od števila prijavljenih otrok, saj se višina zneska 

porazdeli na vse otroke. V ceno je vključeno plačilo prevoza, plačilo nastanitve ter plačilo 

strokovnih delavcev, ki ga določa Pravilnik o financiranju šole v naravi s 17. in 18. členom.  

Med zimovanjem se smučarski vaditelji sproti odločajo za uporabo vlečnice, glede na znanje 

in napredovanje znanja smučanja otrok. Starši v ta namen prispevajo znesek, določen za 

plačilo vlečnice, ki ga na dan odhoda oddajo vzgojiteljici. Preostanek denarja se vrne staršem 

po prihodu z zimovanja. 

 

2. Katere dokumente mora organizator zimskega vrtca v naravi upoštevati za 

zagotavljanje raziskanih vidikov? 

Pri zagotavljanju raziskanih vidikov smo upoštevali naslednje dokumente: 

- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, s katerim se 

določajo normativi, ki so podlaga za sistematizacijo delovnih mest, potrebnih za 

opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje ter normativi za oblikovanje oddelkov ter 

spremstvo otrok; 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja, ki ureja pogoje za 

opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja vzgoje in izobraţevanja na 

različnih področjih, med drugim predšolske vzgoje;  

- Pravilnik o financiranju šole v naravi, ki določa elemente za določitev cene šole v 

naravi in prispevka učenca za šolo v naravi, plačilo strokovnih delavcev, ki izvajajo 

šolo v naravi, ter ureja zagotavljanje sredstev za sofinanciranje in subvencioniranje 

šole v naravi iz drţavnega proračuna; 

- Zakon o športu, ki določa obseg nalog nacionalnega in lokalnega pomena v vseh 

segmentih športa, ki se opredelijo v Nacionalnem programu športa, zlasti na področju 

športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa ter športa 

invalidov. 
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3. Na kakšen način lahko prikažemo celotno načrtovanje zimskega vrtca v naravi? 

V našem primeru je zimski tabor za predšolske otroke potekal v mesecu marcu, in sicer od 

srede do petka, 8.−10. 3. 2017.  

V nadaljevanju bomo podrobneje časovno opredelili celotno načrtovanje zimskega tabora s 

pomočjo organigrama ter natančno opisali postopek organizacije zimskega tabora za 

predšolske otroke. 

MESEC/DATUM 

DEJAVNOSTI 

OPIS DEJAVNOSTI IZVAJALCI 

September Določi se organizacijski vodja zimskega tabora 

za predšolske otroke 

 

Svet zavoda potrdi in sprejme letni delovni 

načrt, v katerega se vpiše organizacijskega 

vodjo zimskega tabora 

 

Pridobi in izbere se najboljši ponudnik hotela 

ali nastanitve 

 

Določi se datum zimovanja 

 

Rezervira se hotel    

Strokovni delavci 

vrtca 

 

Ravnateljica oz. 

ravnatelj vrtca/šole 

 

Svet zavoda 

 

Organizacijski vodja 

 

Vodja hotela 

 

 

Oktober Sestavi se vabilo za starše otrok, ki odhajajo na 

zimski tabor 

 

Izberejo se strokovni delavci, tako vaditelji 

smučanja kot dodatni strokovni kader 

 

Določi se število plačilnih obrokov in začetek 

plačila 

Ravnateljica oz. 

ravnatelj vrtca/šole 

 

Organizacijski vodja 

 

Strokovni delavci 

 

Vaditelji smučanja 

 

Računovodkinja 

November Skliče se sestanek za starše, predstavijo se kraj Starši otrok, ki 
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in čas bivanja, okvirna cena, način plačevanja 

in cilj zimovanja, določi se datum oddaje 

prijavnice 

 

Zapiše se zapisnik sestanka 

odhajajo na zimski 

tabor 

 

 

Organizacijski vodja 

 

Strokovni delavci/ 

spremljevalci 

December Določi se točno število spremljevalcev glede na 

število prijavljenih otrok 

 

Sporoči se točno število otrok in 

spremljevalcev izbranemu ponudniku 

nastanitve  

Strokovni delavci/ 

spremljevalci 

 

Organizacijski vodja 

 

Vodja hotela 

Januar Začetek obračunavanja stroškov zimskega 

tabora; izbere in rezervira se najboljši ponudnik 

avtobusnih prevozov  

 

Naročijo se medalje za sodelujoče otroke 

 

Skliče se sestanek za spremljevalce 

 

Sestavi se dnevni red zimskega tabora 

 

Določi se vodja smučarskih vaditeljev 

 

Sestavi se seznam opreme za igro na smučišču 

 

Sestavi se seznam opreme, ki jo bodo otroci 

potrebovali na zimskem taboru 

Organizacijski vodja 

 

Avtobusni 

prevozniki 

 

Samostojni 

ponudniki 

 

Strokovni delavci/ 

spremljevalci 

 

Februar Skliče se sestanek za starše prijavljenih otrok 

 

Zapiše se zapisnik  sestanka 

Starši prijavljenih 

otrok 
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Preveri se rezervacija avtobusnega prevoza in 

nastanitve 

 

Preveri se oprema za igro na smučišču 

 

Seznani se vodja hotela z morebitnimi  

alergijami otrok na hrano, vegetarijanstvom  

 

Dogovori se za skupni zajtrk otrok in 

spremljevalcev na dan odhoda 

 

Določi se strokovna delavka, ki na dan odhoda 

prevzame zdravstvene kartice otrok, morebitna 

zdravila z navodili za zdravljenje kroničnih 

obolenj ter denar za vlečnico 

Strokovni delavci/ 

spremljevalci 

 

Organizacijski vodja 

 

Vodja hotela in vodja 

prehrane 

 

Vodja kuhinje vrtca 

Marec Sestavi se seznam otrok in spremljevalcev, ki 

gredo na zimski tabor (potrebuje se v avtobusu 

in v hotelski recepciji) 

 

Pregleda in dopolni se torba prve pomoči, 

določi se strokovni delavec, odgovoren za 

torbo prve pomoči 

 

Še zadnjič se preveri seznam vse opreme 

 

Odhod na zimski tabor 

 

Po zaključku zimskega tabora se napiše 

finančno poročilo o zimskem taboru, ki se odda 

računovodji 

 

Po zaključku zimskega tabora se napiše 

evalvacija zimovanja (sluţi pri organizaciji 

naslednjega zimovanja) 

Organizacijski vodja 

 

Strokovni delavci 

 

Računovodkinja 
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September in oktober: 

S pripravami na zimski tabor za predšolske otroke smo začeli ţe v začetku septembra, in sicer 

z imenovanjem organizacijskega vodje. Po tem ko Svet šole potrdi letni delovni načrt, v 

katerega se vpišeta ime in priimek organizacijskega vodje, se lahko pričnejo priprave na 

zimski tabor. Organizacijski vodja najprej izbere primerno lokacijo – hotel ali dom. Ta mora 

ustrezati vsem kriterijem, potrebnim za zimski tabor predšolskih otrok, ki smo jih opisali v 

poglavju Rezultati (v okviru 1. vprašanja). V mesecu septembru ali v začetku oktobra se 

določijo tudi vzgojiteljice spremljevalke, ki bodo spremljale otroke na zimovanju. Še najbolje 

je, da spremljajo otroke vzgojiteljice, ki so tudi sicer odgovorne za to skupino otrok in jih 

otroci dobro poznajo. 

Po izbiri lokacije organizacijski vodja rezervira termin pri vodji hotela in sporoči okvirno 

število otrok in spremljevalcev, ki bodo bivali v hotelu (v našem primeru pribliţno število 

predstavljajo najstarejši otroci, stari 5−6 let). V računovodski pisarni se domenimo za število 

plačilnih obrokov in začetek plačevanja. 

November: 

V mesecu novembru organizacijski vodja sestavi vabilo (priloga 1) in skliče sestanek za starše 

najstarejših otrok. Na sestanku so prisotne vse predvidene vzgojiteljice spremljevalke in 

organizacijski vodja zimovanja. Staršem se predstavi lokacija, datum, okvirna cena zimovanja 

(odvisna od števila prijavljenih otrok) in način plačila (moţnost plačila po obrokih), poleg 

tega se jim pojasni, zakaj je pomembno, da se otrok udeleţi zimovanja (cilji zimovanja), ter 

kaj zajemajo stroški zimovanja. Na koncu poudarimo datum oz. rok, do katerega lahko starši 

prijavijo svojega otroka na zimovanje (priloga 2), saj je od tega odvisna nadaljnja organizacija 

zimovanja. Staršem predstavimo tudi šolski sklad, v okviru katerega lahko zaprosijo za 

sofinanciranje plačila zimovanja (priloga 3). Organizacijski vodja zapiše tudi zapisnik 

sestanka, ki ga odda pedagoškemu vodji vrtca. 
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December: 

Glede na število prijavljenih otrok se v mesecu decembru na podlagi normativov, ki veljajo za 

tabore predšolskih otrok in so vezani tudi na prevoz, sestavi ekipa spremljevalcev, ki bodo 

skrbeli za otroke na zimskem taboru. Izbranemu ponudniku nastanitve se sporoči točno število 

otrok in spremljevalcev, ki se bodo udeleţili zimskega tabora.  

Januar: 

V začetku januarja se izbere in rezervira najboljši ponudnik avtobusnih prevozov, ki bo otroke 

odpeljal do izbrane lokacije. Določita se točna ura in lokacija odhoda ter prihoda z zimovanja. 

Cena se plača po uradnem ceniku prevoznika. Organizacijski vodja naroči simbolične medalje 

za sodelujoče otroke, ki se jih slavnostno podeli na zadnji večer zimovanja. Organizacijski 

vodja skliče sestanek  za spremljevalce – vzgojiteljice in vaditelje smučanja, kjer se določi 

vodja smučarskih vaditeljev. Naloge vodje smučarskih vaditeljev se določijo na sestanku 

(sestaviti vadbene enote za posamezno vadbeno uro, sestaviti seznam opreme za pomoč pri 

izvedbi vadbene ure ipd.). Treba se je dogovoriti, kateri učitelj smučanja bo imel skupino 

smučarjev začetnikov, kateri otroke, ki ţe znajo stati na smučeh, kateri pa otroke, ki ţe znajo 

vijugati po smučišču. Skupine se določijo na preizkusu smučarskega znanja takoj po prihodu 

na lokacijo, kjer bo potekalo zimovanje. Organizacijski vodja zimovanja skrbno sestavi 

seznam opreme in prtljage, ki jo bodo otroci potrebovali na zimovanju (priloga 4). Na 

sestanku s spremljevalci se sestavi tudi dnevni red zimovanja (priloga 5), katerega se je 

priporočljivo drţati, a ne za vsako ceno. Največkrat so vremenske razmere tiste, ki lahko 

spremenijo potek načrtovanega dnevnega dogajanja zimovanja, vendar samo dobro 

načrtovanje in sodelovanje vseh spremljevalcev lahko prepreči teţave pri spreminjanju 

dnevnega reda.   

Februar: 

V začetku februarja organizacijski vodja skliče sestanek za starše otrok (priloga 6), ki se bodo 

udeleţili zimskega tabora. Na sestanku so, če je le moţno, prisotni vsi strokovni delavci, ki 

bodo na zimskem taboru skrbeli za otroke. Staršem se predstavi dnevni red zimovanja, 

seznam opreme in oblačil, ki jih bodo otroci potrebovali, točen čas in kraj odhoda in prihoda 

ter seznam pomembnih podatkov otroka oz. staršev – dosegljive telefonske številke staršev, 

zdravstvena kartica, denar za vlečnico, morebitna zdravila z navodili. Staršem tudi naročimo, 

naj za svojega otroka napišejo spodbudno in veselo pismo in ga priloţijo kuverti s seznamom 
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pomembnih podatkov otroka, saj bo pismo »poštar« prinesel v hotel. Organizacijski vodja 

zapiše zapisnik sestanka in ga odda pedagoškemu vodji vrtca.  

Preveriti je treba rezervacijo avtobusnega prevoza, opremo, ki jo bomo odnesli s seboj, ter 

torbo prve pomoči. Vodjo hotela oz. vodjo prehrane v hotelu, kjer bomo bivali, je treba 

obvestiti o morebitnih alergijah ali posebni prehrani tako otrok kot tudi spremljevalcev.  

Dva tedna pred odhodom se z vodjo kuhinje vrtca dogovorimo za primeren zajtrk, da otrokom 

v avtobusu ne bo slabo. Določimo primerno uro zajtrka glede na odhod izpred vrtca, tako da 

otroci in spremljevalci ne bodo hiteli in bodo imeli dovolj časa za miren odhod na zimovanje.  

Nekaj dni pred odhodom se določi oseba, ki bo poskrbela za kuverte s pomembnimi podatki 

otrok in torbo prve pomoči. Napiše se seznam otrok z imeni in priimki ter datumi rojstva, ki 

ga potrebujemo na avtobusu in v hotelu (oz. seznam s podatki, ki jih potrebujejo v hotelu, npr. 

številka osebne izkaznice).  

Marec: 

Zadnjič se preveri vsa oprema, ki jo bomo vzeli s seboj, pregleda se seznam otrok in v kuhinji 

potrdi čas zajtrka. 

Na dan odhoda se preštejejo otroci in preveri vsa prtljaga, oprema, igrače in druţabne igre, ki 

jih bomo vzeli s seboj. Ob prihodu v kraj bivanja otroke peljemo do smučišča, kjer se preveri 

njihovo znanje smučanja, nato do kosila sledi igra na snegu. Med tem časom organizacijski 

vodja zimovanja v recepciji uredi vse potrebno za prijavo v hotel. V naslednjih dneh poteka 

zimovanje po programu. 

Po vrnitvi z zimskega tabora organizacijski vodja napiše finančno poročilo o zimovanju in ga 

odda v računovodsko pisarno, kar sluţi za poračun stroškov plačila zimskega tabora. 

Organizacijski vodja pripravi tudi poročilo oz. evalvacijo zimskega tabora za predšolske 

otroke, v katerem navede kraj in čas bivanja, število otrok in spremljevalcev, zdravstveno 

stanje otrok, morebitne poškodbe, vremenske in sneţne razmere, nepredvidene situacije, 

bivalne razmere v hotelu in prijaznost osebja, pogoje na smučišču in prijaznost ţičničarjev, 

ustreznost prevoza ipd. V poročilu je torej navedeno vse, kar nam je v pomoč pri organizaciji 

in izvedbi naslednjih zimskih taborov.  
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7 RAZPRAVA 

 

Ob pisanju diplomskega dela in organizaciji zimskega tabora za predšolske otroke smo 

ugotovili, da obstaja zelo malo literature o zimskem taboru in organizaciji le-tega, še posebej 

za predšolske otroke. Ugotovili smo, da je sicer precej vzgojiteljic zainteresiranih za razne 

tabore, tako letne kot tudi zimske, vendar se pojavlja problem pomanjkanja ustrezno 

izobraţenega kadra, saj so tečaji za učitelja oz. vaditelja smučanja precej dragi, vrtci pa 

nimajo denarja, da bi jih sofinancirali. Pintarič (2013) ugotavlja, da ni veliko vrtcev v 

Sloveniji, ki bi organizirali tabore za predšolske otroke. Predpostavljamo, da se zadrţki pri 

izvedbi tabora pojavljajo na več področjih, in sicer pri izbiri ustrezno izobraţenih kadrov, ki 

jim je delo s predšolskimi otroci v veselje, ovira je tudi finančni vidik, saj vso finančno breme 

nosijo starši, lahko pa je zadrţek podpora ravnatelja oz. ravnateljice vrtca, saj organizacija 

tabora zahteva precejšnje breme odgovornosti in prilagajanja, tako pred odhodom na tabor kot 

tudi na samem taboru.  

Gibanje, predvsem na prostem, skozi celo leto in v vsakršnem vremenu, je dobro za otrokovo 

zdravje in samozavest, kar ugotavljajo različni avtorji kot so Danks in Schofield (2007), Pišot 

in Videmšek (2004) ter Pogačnik in Videmšek (1998). Igra na prostem s prijatelji pripomore 

tudi k pozitivni klimi skupine, ki se utrdi v nekajdnevnem bivanju izven vzgojne institucije, 

brez staršev. Velikokrat se izkaţe, da otroci s primerno motivacijo in navdušenjem odraslih 

opazijo in občudujejo okolje in naravne pojave, ki jih drugače ne bi opazili. Zato je zelo 

pomembno, na kar opozarjata tudi Pogačnik in Videmšek (1998), da otroke na zimski tabor 

spremljajo vzgojiteljice in učitelji smučanja, ki uţivajo v naravi, predvsem pa imajo občutek 

in ustrezno znanje za delo s tako specifično skupino otrok, kot so predšolski otroci. 

Cilj zimskega tabora ni samo otroke naučiti smučati, temveč jim ponuditi tisto nekaj več. S 

tem predvsem mislimo, da otroci izkusijo, največkrat prvič, kako je preţiveti noč brez staršev, 

biti cel dan na snegu sredi zimske idile ali spoznavati prijatelje in odkrivati svoje sposobnosti 

in zmoţnosti na drugačen način (v drugačnih okoliščinah). Podobno menijo tudi Pogačnik in 

Videmšek (1998), Videmšek in Pišot (2007), Pišot in Videmšek (2004) ter Pišot, Kipp in 

Supej (2015). 

Smučanje je v Sloveniji nacionalni šport. Vendar pa si smučanja vedno več druţin ne more 

privoščiti, saj ţe smučarska oprema za otroke predstavlja velik finančni zalogaj. Zato starši 

svoje otroke vpisujejo v različne tečaje smučanja, saj se, kar ugotavlja tudi Ţnidarič (2016), 
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zavedajo pomena učenja smučanja v mladosti oz. v predšolskem obdobju. Ţelimo si, da bi 

otroci svoj prosti čas radi preţivljali v naravi in na snegu, zdravo in zadovoljno, pa čeprav ne 

na smučeh. To bomo dosegli samo, če se bodo otroci smučanja učili skozi igro in se z 

zasneţeno naravo spoznavali preko drugačnih iger in oblik gibanja, saj sta naravno gibanje in 

sproščena igra otrokovi primarni dejavnosti, kar trdijo tudi Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in 

Šimunič (2010) ter Videmšek, Berdajs in Karpljuk (2003). Otrok se tako postopno, prek 

naravnih oblik gibanja, spoznava z osnovami smučanja in primernega vedenja na smučišču ter 

ne nazadnje skrbi zase in za svoje zdravje.  
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8 ZAKLJUČEK 

 

Ugotovili smo, da v slovenski in tuji literaturi ni natančnega časovnega načrta za organizacijo 

zimskega tabora za predšolske otroke, zato smo izhajali predvsem iz lastnih izkušenj ter 

organizacijo zimskega tabora predstavili po načelu zaporedja in postopnosti. Natančno smo 

opredelili vidike, ki smo jih upoštevali pri organizaciji, pri čemer smo si pomagali s strokovno 

literaturo, tako slovensko kot tujo. Pri organizaciji tabora smo imeli največ teţav z izbiro 

primernih vaditeljev smučanja, saj smo ţeleli upoštevati vse karakteristike, ki jih mora imeti 

dober vaditelj oz. učitelj smučanja. Menimo, da nam je uspelo sestaviti ekipo, ki se je 

posvetila otrokom in se znala prilagoditi nastalim spremembam pri izvedbi zimovanja. Ker 

nas na zimskem taboru lahko presenetijo nepredvidene zimske razmere oz. pomanjkanje 

snega ali celo deţ, mora biti celotno načrtovanje izpeljano na način, da se lahko otroci kljub 

spremenljivemu vremenu igrajo na prostem, spremljevalna ekipa pa mora s svojim 

strokovnim znanjem poiskati rešitev za hitro prilagoditev nastalim spremembam.  

Pri procesu organizacije smo raziskali in upoštevali dokumente, ki zakonsko določajo število 

učiteljev, spremljevalcev, način plačila ipd. Za objavo fotografij smo sestavili soglasje, s 

podpisom katerega starši dovolijo objavo fotografij njihovih otrok.  

Ugotovili smo, na kakšen način lahko časovno opredelimo celotno načrtovanje. Določili in 

opisali smo vse organizacijske korake, ki so bili potrebni pri načrtovanju projekta, kot je 

zimovanje predšolskih otrok. Do teţav pri načrtovanju ni prihajalo, saj smo se le-tega lotili 

dovolj zgodaj in z zanosom.  
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10  PRILOGE 

PRILOGA 1 

 

Spoštovani starši, 

 

vrtec tudi letos za predšolske otroke, letnik 2011, organizira zimski vrtec v naravi, ki bo 

potekal od  8.-10. 3. 2017 v hotelu Jelka na Pokljuki. 

 

Vabim Vas na sestanek, ki bo v torek, 15. 11. 2016 ob 17.00 uri v Vrtcu pri matični šoli, kjer 

Vam bom predstavila namen in okvirni program zimskega vrtca v naravi. 

 

 Prosim za zagotovo udeleţbo in Vas lepo pozdravljam, 

 

vodja zimskega vrtca v naravi 
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PRILOGA 2 

 

PRIJAVNICA NA ZIMSKI VRTEC V NARAVI 

 

Spodaj podpisani/a                                                      prijavljam svojega otroka 

 

                                                                       na zimski vrtec v naravi na Pokljuki. 

 

Moj otrok se bo udeleţil (obkroţite): 

- SANKANJA 

- SMUČANJA 

Okvirna cena zimskega vrtca v naravi znaša 110 EUR. 

Zimski vrtec v naravi bom plačal/a v treh mesečnih obrokih po 30 EUR in dodatno poračun. 

 

 

 

Kranj,                                                          Podpis staršev:  

 

 

Prijavnico oddajte vzgojiteljici najkasneje do ponedeljka, 21. 11. 2016! 
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PRILOGA 3 

 

Spoštovani starši! 

  

Tabori omogočajo otrokom socialni razvoj na drugačni ravni. Nudijo jim nov, pomemben 

element v njihovem razvoju, socializaciji. Zato si na šoli ţelimo, da se čim več otrok udeleţi 

tabora. 

Če se danes, v teh teţkih časih, srečujete s teţavo, kako otroku finančno omogočiti obisk 

tabora, Vam svetujemo, da se obrnete na šolski sklad.  

Ob prijavi na tabor izpolnite vlogo za dodelitev sredstev iz šolskega sklada, ki jo dobite 

na spletni strani šole (šolski sklad) ali v šolski svetovalni službi (04/255-96-99). 

Prošnjo za subvencijo tabora oddajte po pošti (na naslov OŠ Simona Jenka Kranj, Ulica 

XXXI. divizije 7a, Kranj) ali v tajništvo šole do 25. 11. 2016. 

Šolski sklad bo prispeval v okviru svojih zmoţnosti. 

 

S spoštovanjem, 

Šolska svetovalna sluţba 

V Kranju, 14. 11. 2016 
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PRILOGA 4 

 

Za zimovanje otroci potrebujejo: 

- 4x spodnje perilo 

- 4x ţabe, nogavice 

- 4x majice z dolgimi rokavi 

- 2x pulover / jopica 

- 2x trenirka 

- 2x piţama 

- pribor za osebno higieno (zobna krtačka in pasta, glavnik, krema za obraz, vazelin) 

- osveţilni robčki za umivanje 

- najljubša igračka za spanje 

 

- 2x smučarske hlače  

- 2x smučarske rokavice 

- smučarska bunda 

- kapa, šal 

- čelada in smučarska očala 

- smuči (brez smučarskih palic) 

- nepremočljiva obutev 

- naglavna svetilka 

 

Otroci naj pri pripravi prtljage sodelujejo. Prtljago pripravite po dnevih v vrečke (v vsaki 

vrečki naj bo obleka za en dan), rezervna oblačila naj bodo v posebni vrečki.  

Opremo za smučanje in oblačila podpišite. 
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PRILOGA 5 

 

Program dela: 

1. dan: 8. 3. 2017 

- zajtrk v Vrtcu pri matični šoli za vse otroke ob 7.30 

- odhod izpred vrtca ob 8.30 

- prihod na Pokljuko med 9.30 in 10.00 

- smučanje, sankanje, igra na snegu od 10.00 do 12.00 

- kosilo od 12.30 do 13.30 

- razporeditev po sobah in počitek od 13.30 do 14.30 

- smučanje, sankanje, igra na snegu od 15.00 do 17.00 

- nočni pohod s svetilkami od 17.30 do 18.30 

- večerja ob 19.00 

- pravljica 

- ob 20.30 spanje 

 

2. dan: 9. 3. 2017 

- ob 8.00 zajtrk 

- smučanje, sankanje, igra na snegu od 9.00 do 12.00 

- kosilo od 12.30 do 13.30 

- počitek od 13.30 do 14.30 

- smučanje, sankanje, igre na snegu od 15.00 do 18.00 

- prosta igra do 19.00 

- večerja ob 19.00 

- podelitev medalj 

- pravljica 

- ob 21.00 spanje 

 

3. dan: 10. 3. 2017 

- ob 8.00 zajtrk 

- od 9.00 do 12.00 smučanje, sankanje, igra na snegu 

- kosilo od 12.30 do 13.30 

- počitek in priprava na odhod od 13.30 do 15.00 

- ob 15.00 odhod izpred hotela 

- ob 16.00 prihod pred Vrtec pri matični šoli 
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PRILOGA 6 

 

Spoštovani starši, 

  

v četrtek, 23. 2. 2017 ob 17.00 uri Vas vabimo na sestanek v Vrtec pri matični šoli, kjer 

boste dobili pomembne informacije o poteku bivanja Vaših otrok v zimskem vrtcu na 

Pokljuki. 

 

Prosim za zagotovo udeleţbo in Vas lepo pozdravljam, 

 

vodja zimskega tabora 

 

 

 

Kranj, 16. 2. 2017 

 

 


