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POVZETEK 
Diplomsko delo Primerjava sodelovanja javnega in zasebnega vrtca z institucijami v 

lokalni skupnosti se osredinja na kurikularno načelo, načelo sodelovanja z okoljem. 

Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V teoretičnem delu diplomskega dela sem 

opisala javne in zasebne vrtce, ki predstavljajo najpogostejšo obliko izvajanja predšolske 

vzgoje v Sloveniji. Osredinila sem se na kurikularno načelo sodelovanja z okoljem, ki 

spodbuja povezovanje vrtca z institucijami v neposrednem okolju. V teoretičnem delu 

sem dala velik poudarek tudi pedagoškemu konceptu Reggio Emilia in njegovemu 

izhodišču sodelovanja z okoljem. Nekaj besed sem namenila tudi lokalni skupnosti ter 

družbenemu okolju, okolju, s katerim se vrtec povezuje in sodeluje. Omenila sem tudi 

pozitivne vidike sodelovanja vrtca z lokalno skupnostjo; ti so: vključenost vrtca v širši 

družbeni prostor, vplivanje na otrokov odnos do življenjske realnosti, soustvarjanje 

kulture okolja, spoznavanje kulturne dediščine, spoznavanje značilnosti okolja, ki obdaja 

otroke, ter pridobivanje občutka pripadnosti vrtcu in lokalni skupnosti. V nadaljevanju 

sem predstavila Vrtec Antona Medveda Kamnik (javni vrtec), bolj podrobno enoto 

Pestrna in Zasebni vrtec Zarja ter sodelovanje in povezovanje obeh vrtcev z institucijami 

v lokalni skupnosti.  

V empiričnem delu je bil glavni cilj raziskati, v kolikšni meri oba vrtca uresničujeta 

kurikularno načelo sodelovanja z okoljem. Zanimalo me je predvsem, s katerimi 

institucijami v lokalni skupnosti sodelujeta javni in zasebni vrtec, kako pogosto poteka 

sodelovanje vrtca z lokalno skupnostjo, kakšen kriterij imajo vzgojitelji in pomočniki 

vzgojitelja pri izbiri institucije v lokalni skupnosti, s katero sodelujejo, ter kdo je 

najpogostejši pobudnik sodelovanja vrtca z lokalno skupnostjo. Izpostavila sem tudi 

prednosti in slabosti, ki jih izpostavljajo strokovni delavci pri sodelovanju vrtca z 

lokalnim okoljem. Pridobljeni rezultati raziskave so pokazali, da v obeh vrtcih strokovni 

delavci sodelovanju vrtca z lokalno skupnostjo pripisujejo visoko stopnjo pomembnosti, 

knjižnica pa je institucija, s katero najpogosteje sodeluje tako javni kot zasebni vrtec. 

Javni vrtec poleg knjižnice pogosto sodeluje tudi z drugimi šolami in vrtci ter občino, 

zasebni vrtec pa poleg knjižnice pogosto sodeluje tudi z gasilskim društvom ter policijsko 

postajo. Oba vrtca se najpogosteje povezujeta in sodelujeta z lokalno skupnostjo ob 

posebnih dogodkih. Raziskava je prav tako pokazala, da se prednosti sodelovanja z 

lokalnim okoljem zavedajo tako strokovni delavci v javnem vrtcu kot v zasebnem vrtcu. 



 
 

KLJUČNE BESEDE: lokalna skupnost, lokalno okolje, načelo sodelovanja vrtca z 

lokalnim okoljem, Kurikulum za vrtce, pedagoški koncept Reggio Emilia. 

 

  



ABSTRACT 
Diploma thesis entitled “The comparison of public and private kindergartens in 

cooperation with institutions in the local community” focuses on the curricular principle, 

the principle of cooperation with the environment. The diploma thesis consists of two 

parts. In the theoretical part of the diploma thesis, I have described public and private 

kindergartens, which represent the most common forms of performing preschool 

education in Slovenia. I have focused on the curricular principle of cooperation with the 

environment, which encourages the association of the kindergarten with the institutions 

in the direct environment. I also have put a great deal of emphasis on the pedagogical 

concept of Reggio Emilia and its starting point for cooperation with the environment. I 

have dedicated a few words to the local community and the social environment, the 

environment where the kindergarten connects and participates. I have mentioned the 

positive aspects of the kindergarten's cooperation with the local community, which 

include the involvement of the kindergarten into the wider social space, the influence on 

the child's attitude towards the reality life, the co-creation of the environment culture, the 

recognition of the cultural heritage, the recognition of the characteristics of the children's 

surrounding environment and the sense acquisition of belonging to the kindergarten and 

to the local community. In the following, I have presented the Kindergarten of Anton 

Medved Kamnik (public kindergarten), with details focused on the unit Pesterna and the 

private kindergarten Zarja. I have also described the cooperation and the connection of 

both kindergartens with institutions in the local community. 

In the empirical portion of the thesis, the main goal has been to examine the extent to 

which both preschool institutions implement the curricular principle of cooperation with 

the environment. I have been particularly interested in which institutions the public and 

the private kindergarten are cooperating with, how often the participation between the 

kindergarten and the local community takes place, what criterion the educators and 

educator's assistants have in the choice of the institution in the local community which 

they participate with, and who is the most common initiator of the cooperation between 

the kindergarten and the local community. I have also highlighted the advantages and 

disadvantages exposed by professional staff in the kindergarten about the mentioned 

cooperation. The results of the research have showed that, in both kindergartens, 

professional staff put great importance to the participation of the kindergarten with the 

local community, and the library is the institution with the most frequent participation of 



 
 

both public and private kindergartens. In addition to the library, the public kindergarten 

often cooperates with other schools and kindergartens as well as with the municipality, 

while a private kindergarten often cooperates with the firefighter's association and with 

the police station in addition to the library. Both kindergartens connect and cooperate 

mostly with the local community at special events. The research also revealed that the 

benefits of cooperation with the local community are recognized by professional staff in 

both types of kindergartens. 

KEY WORDS: local community, local environment, the principle of the kindergarten's 

cooperation with the local environment, the curriculum, the pedagogical concept of 

Reggio Emilia. 
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1 UVOD 

Vrtec je postavljen v okolje, v katerem se prepleta kulturna dediščina s preteklostjo kraja, 

v katerega je vrtec umeščen. Vpet je v dogajanje svoje okolice. Kolenc (2011) poudarja, 

da vpetost vrtca v svoje bližnje okolje otrokom omogoča občutek domačnosti in jih 

spodbuja k raziskovanju svoje okolice. 

Življenje in delo v vrtcu je neposredno povezano z lokalnim okoljem oziroma lokalno 

skupnostjo. Strokovni delavci in otroci v vrtcu soustvarjajo kulturo svojega kraja in 

pripomorejo k življenju lokalne skupnosti. Vrtec naj bi otrokom omogočal, da se 

seznanijo z življenjem v družbi v širšem in ožjem okolju. Spoznavati in razvijati je 

potrebno medsebojno soodvisnost ter zavedanje svoje okolice. Pri tem izhajamo iz 

kurikularnega načela, načela sodelovanja z okoljem. Pomen sodelovanja vrtca z lokalno 

skupnostjo se zavedajo tudi v konceptu Reggio Emilia, ki prav tako kot Kurikulum za 

vrtce poudarja vključenost vrtca v kulturo okolja. 

V diplomskem delu bom raziskala, kako vrtci upoštevajo načelo sodelovanja z okoljem 

ter na kakšen način poteka sodelovanje in povezovanje javnega in zasebnega vrtca z 

institucijami v lokalni skupnosti. V teoretičnem delu diplomskega dela bom najprej 

predstavila izvajanje predšolske vzgoje v Sloveniji v javnih in zasebnih vrtcih. Ti 

predstavljajo najpogostejšo obliko institucije za predšolsko vzgojo v Sloveniji. 

Nadaljevala bom s Kurikulom za vrtce ter bolj podrobno predstavila načelo sodelovanja 

z okoljem. Poudarek bom namenila lokalnemu okolju oziroma lokalni skupnosti, ki 

predstavlja del družbenega okolja vrtca. V empiričnem delu diplomskega dela bom 

preučila, kakšni so pogledi strokovnih delavcev do sodelovanja vrtca z lokalnim okoljem 

ter kako pogosto poteka sodelovanje. Raziskala bom tudi, ali v sodelovanju z institucijami 

lokalne skupnosti obstajajo razlike med javnim in zasebnim vrtcem, kdo je pobudnik 

sodelovanja z lokalno skupnostjo ter kakšen kriterij imajo strokovni delavci pri izbiri, s 

katero institucijo bodo sodelovali. 
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TEORETIČNI DEL 

2 IZVAJANJE PREDŠOLSKE VZGOJE V SLOVENIJI  

2.1 JAVNI IN ZASEBNI VRTCI 
Javni vrtec ustanovi lokalna skupnost oziroma država. Javni vrtec velja za najpogostejšo 

obliko institucije na področju predšolske vzgoje v Sloveniji. Lahko je organiziran kot 

samostojna enota, priključek k osnovni šoli, oddelki vrtca pa se lahko nahajajo tudi v 

zavodih za vzgojo in izobraževanje, v katere so vključeni otroci s posebnimi potrebami 

ali v bolnišnici (Devjak, Skubic, Polak in Kolšek, 2012). V Zakonu o vrtcih (ZVRT, 

2005), ki ureja predšolsko vzgojo v javnih in zasebnih vrtcih, je v 14. členu opredeljeno, 

da javni vrtci lahko izvajajo različne programe glede na trajanje (dnevne, poldnevne in 

krajše programe). Dnevni programi se izvajajo dopoldne, popoldne, celodnevno ali 

izmenično in skupno potekajo od šest do devet ur. Poldnevni programi se lahko za razliko 

od dnevnih programov izvajajo le dopoldne in popoldne oziroma izmenično in skupaj 

potekajo od štiri do šest ur. Krajši programi pa se izvajajo od dvesto štirideset do sedemsto 

dvajset ur letno in so namenjeni otrokom od prvega leta do vstopa v šolo. Dnevni in 

poldnevni programi so prav tako kot krajši programi namenjeni otrokom od prvega leta 

starosti do vstopa v šolo in zajemajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Krajši programi 

zajemajo vzgojo in varstvo, po potrebi pa tudi prehrano. 

Zasebni vrtec lahko ustanovi domača ali tuja pravna ali fizična oseba. Zasebni vrtci se od 

javnih vrtcev lahko razlikujejo tudi po programih. Program, ki se izvaja v zasebnem vrtcu 

(Steiner, Decroly, Montessori …), določi ustanovitelj programa, izbira pa lahko tudi 

program javnih vrtcev (Kurikulum za vrtce). Zasebni vrtec ima lahko tudi koncesijo, če 

tako kažejo potrebe v povezavi s predšolsko vzgojo, ki jo podeli občina. Zasebni vrtec s 

koncesijo tako opravlja javno službo in ima enak program kot javni vrtec. Zasebni vrtci, 

ki nimajo koncesije, lahko vseeno pridobijo pravico do financiranja s pomočjo lokalne 

skupnosti, pravico do financiranja iz proračuna občin, če izpolnjujejo določene pogoje; ti 

so: izvajanje vsaj poldnevnega programa, imeti morajo vsaj en oddelek predšolskih otrok, 

dostopni morajo biti vsem otrokom ter imeti morajo zaposlene oziroma zagotovljene 

vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev za izvajanje programa v skladu z zakoni ter drugimi 

predpisi (ZVRT, 34. člen, 2005).  
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 Predšolska vzgoja v vrtcih, kot jo določa 15. člen Zakona o vrtcih (2005), je razdeljena 

v dve skupini, ločeni glede na starostno obdobje. V prvo starostno obdobje so vključeni 

otroci, stari od enega do tretjega leta, v drugo starostno obdobje pa so vključeni otroci od 

tretjega leta do vstopa v šolo. 16. člen Zakona o vrtcih (prav tam) pa določa, da vzgojno 

delo v vrtcih poteka v različnih oddelkih. Glede na starost ločimo homogene, heterogene 

in kombinirane oddelke. Homogeni oddelki so namenjeni otrokom v starostnem razponu 

enega leta. V heterogene oddelke so vključeni otroci iz prvega ali drugega starostnega 

obdobja. Kombinirani oddelki pa so namenjeni otrokom prvega in drugega starostnega 

obdobja  (ZVRT, 2005, 16. člen). 

2.2 KURIKULUM ZA VRTCE 
Vsi javni vrtci v Sloveniji in tudi nekateri zasebni vrtci, delujejo po javno veljavnem 

programu Kurikulumu za vrtce. Kurikulum za vrtce je bil potrjen na Strokovnem svetu 

Republike Slovenije za splošno izobraževanje leta 1999 (Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport, 2017). Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki predstavlja 

strokovno podlago strokovnim delavcem za delo s predšolskimi otroki. Strokovnim 

delavcem omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu 

(Kurikulum za vrtce, 1999). Razdeljen je na dva dela. V prvem delu so predstavljeni 

splošni cilji in načela uresničevanja teh ciljev ter poglavje o otroku v vrtcu, v drugem delu 

pa so predstavljena področja dejavnosti Kurikuluma za vrtce (gibanje, jezik, umetnost, 

družba, narava in matematika). Prav tako so za vsako področje opredeljeni cilji in primeri 

dejavnosti za otroke prvega in drugega starostnega obdobja ter dodana vloga odraslih 

(Devjak, Skubic, Polak in Kolšek, 2012). 

Vključuje torej temeljna načela in cilje predšolske vzgoje ter združuje tradicijo slovenskih 

vrtcev z novejšimi teoretskimi pogledi na predšolsko obdobje. V njem so prepoznana tudi 

spoznanja, da otrok svet dojema celostno, kar pomeni, da se otrok razvija in uči preko 

aktivnega procesa s svojim družbenim in fizičnim okoljem ter v interakciji z vrstniki in 

odraslimi razvija svojo družbenost in individualnost (Kurikulum za vrtce, 1999). Cilji 

Kurikuluma v vzgojno-izobraževalnem procesu so dosledno upoštevanje človekovih in 

otrokovih pravic ter upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok, kjer je otrok aktiven 

udeleženec procesa, ki preko raziskovanja, preizkušanja in izbiranja dejavnosti pridobiva 

in razvija sposobnosti in spretnosti (Kurikulum za vrtce, 1999). 
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 2.3 NAČELO SODELOVANJA Z OKOLJEM 
Kurikulum za vrtce poudarja sodelovanje z okoljem in v načelu sodelovanja z okoljem, 

spodbuja strokovne delavce, da pri svojem delu s predšolskimi otroki upoštevajo 

različnosti in možnosti uporabe naravnih in družbeno-kulturnih virov učenja v lokalni 

skupnosti vrtca (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Vključenost vrtca v lokalno okolje oziroma kulturo okolja omogoča vključenost vrtca v 

širši družbeni prostor. Omogoča soustvarjanje kulture, ta vključenost vpliva na otrokov 

odnos do življenjske realnosti in do življenja samega. Življenjska realnost pa zavedno in 

nezavedno vpliva na možnost doživljanja skupnosti in občutek pripadnosti skupnosti. 

Vrtci pogosto sodelujejo z lokalno skupnostjo skozi različne projekte, skozi katere otroci 

spoznavajo značilnosti okolja, ki jih obdaja, njegovo naravno, kulturno in zgodovinsko 

dediščino ter pridobijo občutek pripadnosti vrtcu in lokalni skupnosti. Tako otroci 

spoznavajo značilnosti okolja, ki jih obdaja. Skozi projekte otroci živijo s svojim krajem, 

njegovo naravo, kulturo in zgodovinsko dediščino. Sodelovanje vrtca s posamezniki, z 

znanimi ljudmi, ljudmi z raznovrstnimi poklici običajno poteka skozi projekte, kjer otroci 

spoznavajo značilnosti okolja, ki so pomembni za lokalno skupnost ter hkrati razvijajo 

občutek pripadnosti vrtcu in skupnosti, v katero je vrtec postavljen (Devjak, Berčnik, in 

Ivančič Fajfar, 2011). 

3 VRTEC IN LOKALNO OKOLJE 

3.1 OKOLJE – LOKALNA SKUPNOST 
Lokalna skupnost ni pravni pojem, temveč družbeni pojav, naravna skupnost, ki nastane 

kot posledica nujnosti uresničevanja skupnih interesov ljudi, ki so vezani na določeno 

območje. Lokalne skupnosti so družbene skupine, ki so nastale zaradi dolgoletnih 

družbenih procesov na določenem območju. Ljudje živijo in se družijo z drugimi ljudmi 

na določenem prostoru zaradi zadovoljevanja svojih skupnih potreb. Lokalna skupnost je 

teritorialna skupnost, v kateri se pojavljajo določene skupne potrebe prebivalstva, ki jih 

lahko rešijo le vsi skupaj. Teritorialna razsežnost, od koder sega lokalna skupnost, je 

lahko velika ali majhna. Poleg teritorialne razsežnosti  so drugi element lokalne skupnosti 

ljudje, ki so zelo prepoznavni element. V skupnost jih povezujejo potrebe, ki jih imajo. 

Uresničevanje oziroma zadovoljevanje teh potreb zahteva določene dejavnosti, katerih 

izvajanje pogojuje nastanek organizacijskih struktur. Lokalne skupnosti, ki so najožje, so 

tiste, katerih prebivalci imajo določen skupni interes, ki je viden v zagotovitvi vseh 
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razmer in situacij, ki omogočajo življenje družbe na določenem skupnem območju. Sem 

sodijo vzgojno-izobraževalne potrebe (predšolska vzgoja, osnovna šola, zdravstvo, šport, 

sociala, kultura, komunala …). Lokalna skupnost mora uresničiti potrebe in interese 

prebivalcev, ki živijo v njej (Berčnik in Devjak, 2010).  

3.2 DRUŽBA, DRUŽBENO OKOLJE 
Pri sodelovanju vrtca z lokalnim okoljem se vrtci osredinjajo na primerjanje kulture nekoč 

in danes, na spoznavanje kulturne dediščine ter na prenašanje kulturnega izročila med 

generacijami. Poleg pasivnega sprejemanja in poustvarjanja kulture v lokalnem okolju pa 

je v ospredju zlasti aktivno soustvarjanje kulture kraja, v katerega je vrtec postavljen. 

Največkrat to poteka tako, da se vrtci aktivno vključijo v dogajanje v lokalnem okolju z 

različnimi razstavami, koncerti, javnimi predstavami in podobno. Otroci se tako 

seznanjajo z delovanjem ustanov in posameznikov na področju kulture in umetnosti ter 

soustvarjanjem kulturnih programov (Devjak, Berčnik in Ivančič Fajfar, 2011). 

Sodelovanje vrtca z lokalnim okoljem poteka na različnih kurikularnih področjih, npr. na 

družbenem področju gre lahko za medgeneracijske interakcije, na naravoslovnem 

področju pa je najpogosteje spoznavanje, osveščanje in spoštovanje naravne dediščine, ki 

v ospredje postavlja skrb za zdravo naravno okolje. Seveda pa se sodelovanje z lokalnim 

okoljem prepleta na različnih kurikularnih področjih. Tako družba kot narava se 

prepletata, ko se projekti zaključijo, sledijo ustvarjalne refleksije npr. pri likovnih, 

literarnih, lutkovnih prezentacijah posameznih problemov. Zaključki projektov se po 

navadi združijo v dogodke, namenjene ožji ali širši javnosti. Gre za razstave, predstave 

omejene na prostor vrtca, največkrat pa so načrtovane tako, da vzpostavijo stik z lokalnim 

okoljem, kar predstavlja pomembno interakcijsko vez med vrtcem in lokalnim okoljem 

(Devjak, Berčnik in Ivančič Fajfar, 2011). 

Vrtec in družina si morata prizadevati, da se otroci seznanijo z življenjem v družbi, v 

širšem in ožjem okolju, se naučijo pomagati ter sodelovati za nemoteno delovanje družbe. 

Otroke moramo naučiti medsebojne soodvisnosti, kar pomeni, da smo ljudje med seboj 

odvisni, če želimo zadovoljiti svoje potrebe. Vrtec naj bi otrokom omogočil izkušnje in 

zmožnosti, ki se nanašajo na družbeno okolje, pri tem pa je pomembno, da strokovni 

delavci izhajajo iz tega, kar je otrokom blizu, iz njihovih izkušenj v družini in vrtcu ter 

izkušenj v lokalnem okolju. Vrtec lahko vključuje otroke v lokalno okolje na različne 

načine. Skupaj s strokovnimi delavci lahko obiskujejo različne trgovine, knjižnico, 
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gasilski dom, policijsko postajo, kmetije, tovarne, lahko opazujejo gradnjo hiš, blokov, 

cest …  Za mlajše otroke je dovolj, da se seznanijo z bližnjim okoljem in se znajdejo v 

njem. Starejši otroci naj spoznajo domači kraj oziroma kraj, v katerega je postavljen vrtec 

in se seznanijo s tem, kako so ljudje tu živeli v preteklosti. Zaželjeno je, da se seznanijo 

z različnimi poklicnimi in družbenimi funkcijami, npr. trgovino, šolo, knjižnico, 

gledališčem, pošto, policijo, vodovodom, čiščenjem (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 

2004). 

Vpetost vrtca v lokalno skupnost otrokom poleg spoznavanja kraja omogoča občutek 

domačnosti, hkrati pa tudi raziskovanje nečesa novega. Nekateri otroci v vrtcu prvič 

obiščejo institucije v lokalni skupnosti (policijska postaja, pošta, banka, knjižnica, gasilni 

dom, muzej …) in tako prvič vzpostavijo stik z lokalno skupnostjo. Poznavanje svojega 

kraja vodi do zavedanja okolice in sebe v odnosu do sveta, zato je pomembno, da otrok 

ne prikrajšamo za tovrstne izkušnje. Vrtec si mora tako prizadevati za uresničevanje 

načela sodelovanja z okoljem in bogatitev otrokovega sveta izkušenj skozi različne 

projekte, ki povezujejo vrtec z lokalnim okoljem in obratno (Kolenc, 2011). 

 3.3 SODELOVANJE Z OKOLJEM V PEDAGOŠKEM KONCEPTU 

REGGIO EMILIA 
Pomen sodelovanja vrtca z lokalno skupnostjo je tudi temeljno izhodišče koncepta 

Reggio Emilia, kjer se osredinjajo na odnos med odraslimi in otroki ter pripisujejo velik 

pomen lokalni skupnosti, ki oblikuje pedagoško prakso. Posebej poudarjajo vključenost 

vrtca v kulturo okolja: Vrtec je prostor, ki ustvarja in izraža kulturo okolja. Lahko ga 

opredelimo kot živi organizem, ki se nenehno prilagaja, saj je odprt v okolje in okolju. 

Življenje v vrtcu se nadaljuje v življenje družine in mesto, ki sodelujejo z vrtcem. Vrtec 

ni nevtralen prostor, temveč je prostor, kjer se prepleta kultura. Vrtec je sistem, kjer 

poteka interakcija različnih elementov (otrok, vzgojiteljev in staršev). Cilj participacije v 

lokalni skupnosti  v vrtcih Reggio Emilia je razvijanje občutka pripadnosti ter razvijanje 

občutka otrok, da so del širšega družbenega okolja oziroma lokalne skupnosti (Devjak in 

Skubic, 2009). 

V vrtcih Reggio Emilia aktivno vlogo otrok pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu 

povezujejo s participacijo oziroma soudeležbo otrok preko različnih projektov. Tematike 

projektov vzgojitelji načrtujejo z otroki, kjer otroci prevzamejo aktivno vlogo, izražajo 

ideje, interese in dejavnosti. Delo vzgojiteljev pri tem je, da sledijo razpravi med otroki, 
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razpravljajo z otroki o različnih problemih in preko tega iščejo teme oziroma vsebine, ki 

otroke zanimajo. Vzgojitelji se nato posvetujejo z ostalimi strokovnimi delavci ter se 

odločijo o vsebini projekta. Strokovni delavci se srečujejo vsak teden po dve uri in pol ter 

v razgovorih z ostalimi strokovnimi delavci predstavijo različna sredstva, ki 

dokumentirajo življenje in delo, to so videoposnetki, fotografije, pisni viri, dokumenti … 

Projekti nastajajo v velikih skupinah, pri čemer je vključenost in sodelovanje otrok 

odvisna od njihove notranje in zunanje motivacije. Vzgojitelj je prisoten, vendar pa sam 

projekt ni natančno načrtovan, saj sta ključnega pomena aktivnost in interes otrok. V 

izvedbo projektov v vrtcih Reggio Emilia je vključena tudi lokalna  skupnost, tako otroci 

v svojem domačem kraju (lokalnem okolju) obiščejo različne institucije, delovna mesta 

svojih staršev, znamenitosti … Skozi sodelovanje se pri otrocih razvija občutek 

pripadnosti lokalni skupnosti, v katero je postavljen vrtec. Vpeljava in usmerjanje otrok 

v sodelovanje in sobivanje v lokalnem okolju je temelj pedagoškega koncepta, kjer je 

naloga vzgojitelja, da otroke uči živeti skupaj kot posameznike in obenem kot pripadnike 

skupnosti. Otroci tako skozi projektno delo poglobijo in izgrajujejo smisel za dogodke in 

pojave v lokalni skupnosti.  Projektno delo je delo, ki predstavlja del življenja njihovega 

vrtca, otroci si preko takšnega dela gradijo zaupanje v svojo intelektualno moč ter hkrati 

razvijajo različne sposobnosti (Devjak in Skubic, 2009). 

4 JAVNI VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK 

4.1 PREDSTAVITEV VRTCA IN ENOTE PESTRNA  
Zgodovina vrtca Antona Medveda Kamnik sega v leto 1953, ko je Občina Kamnik 

ustanovila VVZ Antona Medveda zaradi potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok. 

Prvotna lokacija vrtca je bila v prostorih župnišča na Šutni v mestu Kamnik. Danes pa 

vrtec šteje šestinpetdeset oddelkov na štirinajstih različnih lokacijah. Zaposleni strokovni 

delavci v vrtcu Antona Medveda Kamnik izvajajo predšolsko vzgojo po javno veljavnem 

programu, Kurikulumu za vrtce. Kot že omenjeno, ima vrtec štirinajst enot, ki pokrivajo 

celotno občino Kamnik. Te so: 

• enota Rožle (sedem oddelkov),  

• enota Tinkara (devet oddelkov), 

• enota Pestrna (deset oddelkov), 

• enota Kamenček (pet oddelkov), 

• enota Sneguljčica (osem oddelkov), 
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• enota Oblaček (dva oddelka), 

• enota Kekec (dva oddelka), 

• enota Palček (dva oddelka), 

• enota Mojca (en oddelek), 

• enota Cepetavček  (trije oddelki), 

• enota Marjetica (en oddelek), 

• enota Sonček (trije oddelki), 

• enota Pedenjped (en oddelek), 

• enota Polžki (en oddelek) (Vrtec Antona Medveda Kamnik, 2018). 

V empiričnem delu je v raziskavo vključena enota Pestrna, ki ima deset oddelkov in 

predstavlja enoto z največjim številom oddelkov. Enota ima urejene štiri igralnice, ki so 

namenjene otrokom od tretjega leta do vstopa v šolo, tri igralnice, ki so namenjene 

otrokom od drugega do četrtega leta ter tri igralnice, namenjene otrokom od prvega do 

tretjega leta. Enota Pestrna ima tudi večnamenski prostor, samostojno igrišče ter jaslično 

in razdeljevalno kuhinjo. V enoti Pestrna izvajajo dnevni program od 5.30 do 17.00 ure. 

Delujejo po javno veljavnem programu, Kurikulumu za vrtce. V njeni bližini se nahaja 

pošta, železniška postaja, Osnovna šole Marije Vere, frizerski salon, trgovina z 

računalniško opremo, bencinska črpalka, lekarna, cvetličarna, nogometni klub, trgovina 

z barvami (Vrtec Antona Medveda Kamnik, 2018). 

4.2 SODELOVANJE Z LOKALNIM OKOLJEM V ENOTI PESTRNA 
Vrtec Antona Medveda Kamnik se vključuje v lokalno skupnost s sodelovanjem z občino, 

zdravstvenim domom, centrom za socialno delo, Centrom za izobraževanje, rehabilitacijo 

in usposabljanje Kamnik, osnovnimi šolami, Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra 

Kamnik, Skupnostjo vrtcev Slovenije, Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik, Zavodom 

za turizem in šport v Občini Kamnik, Domom kulture Kamnik ter Gasilskim društvom 

Kamnik (Vrtec Antona Medveda Kamnik, 2018). 

Z Občino Kamnik vrtec sodeluje v okviru opravljanja nalog povezanih z dejavnostjo 

vrtca,  na prireditvah, otvoritvah, investicijah z županom Občine Kamnik ter z 

direktorijem občinske uprave. Vrtec sodeluje tudi z različnimi oddelki v občini, to so 

Oddelek za družbene dejavnosti,  Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance, Oddelek 

za premoženjsko–pravne in splošne zadeve. Z Oddelkom za gospodarske javne službe se 

vrtec povezuje v okviru prometne problematike, z Oddelkom za urejanje prostora se 
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povezuje v okviru določenih projektnih nalog, predvsem na področju ekologija ter s 

sodelovanjem Lokalne akcijske skupine, s katero poteka sodelovanje s Šolo za starše ali 

Okrepimo starševstvo.  Z Zdravstvenim domom Kamnik poteka sodelovanje s pediatri, 

klinično psihologinjo, zobozdravstvenimi delavci in medicino dela, sodelujejo pa tudi z 

Zdravstvenim domom Domžale, kjer sodelujejo s  strokovnimi delavci razvojne 

ambulante. S Centrom za socialno delo Kamnik poteka sodelovanje ob reševanju socialne 

problematike posameznih družin otrok, stikov s starši ob ločitvi, rejništvu, zlorab otrok, 

vpisu otrok v vrtec ter oddaji vlog za znižano plačilo vrtca. S Centrom za izobraževanje, 

rehabilitacijo in usposabljanje (CIRIUS Kamnik) vrtec sodeluje skozi strokovno 

sodelovanje in pripravo pripomočkov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v 

vrtec. Vrtec prav tako sodeluje z osnovnimi šolami v občini Kamnik, s katerimi sodelujejo 

na različne načine, npr.  v okviru aktivov ravnateljev, svetovalnih delavcev, obiskov  pet 

letnih otrok v šoli ter sodelovanje z logopedinjami. Poleg osnovnih šol v občini Kamnik, 

vrtec sodeluje tudi z Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik (GSŠRM 

Kamnik), s katero poteka sodelovanje med strokovnimi delavci in dijaki - praktično 

usposabljanje, sodelovanje dijakinj in dijakov na novoletnih delavnicah vrtca, koriščenja 

šolskih računalniških učilnic za e-izobraževanje vrtca ter izvedba predstav za otroke v 

vlogah dijakov in dijakinj programa predšolska vzgoja. S Skupnostjo vrtcev Slovenije, 

vrtec sodeluje v okviru povezovanja z drugimi vrtci tudi v občini Kamnik. S Knjižnico 

Franceta Balantiča Kamnik poteka že večletno sodelovanje skozi obiske otrok v knjižnici 

(igralne ure), predšolsko bralno značko Veronikin zaklad, izposojo knjig za oddelke in 

enote – knjižni kotiček, predstavitvijo knjižnih novosti, pravljičnega kotička (obiski 

delavcev knjižnice v vrtcu) ter skozi Malček bralček (tematsko obarvan obisk v knjižnici). 

Z Zavodom za turizem in šport v Občini Kamnik se vrtec povezuje v okviru prireditve 

Veronikin tek ter Pustni karneval. Prav tako vrtec sodeluje z Domom kulture Kamnik v 

okviru obiskov kulturnih prireditev. Z Gasilskim društvom Kamnik pa vrtec sodeluje v 

okviru evakuacijske vaje v pomladnem času (Vrtec Antona Medveda Kamnik, 2018). 

Primeri sodelovanja Vrtca Antona Medveda z institucijami v lokalni skupnosti: 

1. Predšolska bralna značka Veronikin zaklad. To je projekt, ki poteka v 

sodelovanju s Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik. Cilj projekta je vzgajati 

mlade bralce za samostojno uporabo knjižnice in pomoč staršem pri izbiri 

kvalitetnega gradiva za otroke, primerno njihovi starosti. Cilj projekta je  

spodbuditi starše k skupnemu branju z otroki, predstaviti knjigo kot vir informacij 
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ter spodbuditi zanimanje za knjigo. S projektom otroke in starše navajajo na 

reden obisk knjižnice. Z branjem knjig se bogati besedni zaklad otrok, hkrati pa 

knjige razvijajo otrokovo domišljijo in mišljenje.  

2. Novoletni bazar. Novoletni bazar predstavlja obogatitveno dejavnost, ki poteka 

v mesecu decembru na Glavnem mestnem trgu v Kamniku. Vrtec Antona 

Medveda Novoletni bazar organizira v sodelovanju z Zavodom za turizem in 

šport v Občini Kamnik ter Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik. 

Cilji dejavnosti so druženje vseh generacij, tržnica izdelkov, nastopi in 

predstavitve, spodbujanje skupnega druženja otrok na nivoju celotnega vrtca 

Antona Medveda Kamnik ter krepitev prepoznavnosti vrtca. 

3. Veronikin festival. Veronikin festival predstavlja največji otroški festival v 

občini Kamnik, ki ga organizira Zavod za turizem in šport  Kamnik v sodelovanju 

z vzgojno- izobraževalnimi ustanovami v občini Kamnik, med katere sodi tudi 

Vrtec Antona Medveda Kamnik. Gre za obogatitveno dejavnost v vrtcu Antona 

Medveda, katere cilj je druženje vseh generacij, nastopi in predstavitve, 

spodbujanje skupnega druženja otrok na nivoju celotnega vrtca Antona Medveda 

Kamnik ter krepitev prepoznavnosti vrtca. Vrtec Antona Medveda na 

Veronikinem festivalu sodeluje z izvajanjem različnih delavnic za otroke, 

nastopom pevskega zbora, folklorne skupine ter Orffove skupine vrtca.  

4. Malček bralček. Malček bralček predstavlja tematsko obarvane obiske v knjižnici 

Franceta Balantiča Kamnik. Obiski v knjižnici potekajo po predhodnem 

dogovoru s knjižnico. Vzgojitelji lahko izbirajo med različnimi temami: ogled 

knjižnice, vpis, izposoja gradiva, predstavitev poklica knjižničar, igra vlog 

Igrajmo se knjižnico, kako se obnašati v knjižnici, igralne knjige oziroma teme 

po dogovoru (Vrtec Antona Medveda Kamnik, 2018). 

5 ZASEBNI VRTEC: ZASEBNI VRTEC ZARJA 

5.1 PREDSTAVITEV ZASEBNEGA VRTCA  
Zasebni vrtec Zarja je svoja vrata odprl leta 2010. Vrtec ima dodeljeno koncesijo lokalne 

skupnosti (Občina Kamnik) za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva. Zasebni 

vrtec Zarja šteje deset oddelkov, štirje oddelki so namenjeni otrokom prvega starostnega 

obdobja, šest oddelkov pa je namenjenih otrokom drugega starostnega obdobja. Vrtec 

Zarja ima tudi dva večnamenska prostora (osrednja prostora), telovadnico, lastno igrišče 
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s pohodnimi terasami ter lastno kuhinjo. Izvajajo dnevni program, od 6.00 do 17.00 ure. 

Zaposleni strokovni delavci v vrtcu Zarja izvajajo predšolsko vzgojo po javno veljavnem 

programu, Kurikulumu za vrtce (Zasebni vrtec Zarja, 2018). V bližini vrtca se nahaja 

trgovina Tuš - supermarket, bencinska črpalka, frizerski salon, lončarska delavnica, 

veterinarska ambulanta, gorska reševalna služba, trgovina s poročnimi oblekami, 

avtobusna postaja, trgovina s kolesi, trgovina z avtomobili, delavnico in avtopralnico.  

5.2 SODELOVANJE ZASEBNEGA VRTCA ZARJA Z INSTITUCIJAMI 

V LOKALNI SKUPNOSTI 
Zasebni vrtec Zarja sodeluje in se povezuje z lokalnim okoljem na različne načine, in 

sicer preko obveznega sodelovanja, ki izhaja iz opravljanja dejavnosti z neposrednim 

lokalnim okoljem vrtec sodeluje z občino, zdravstvenim domom, centrom za socialno 

delo, vrtci v občini, osnovnimi šolami ter Centrom za izobraževanje, rehabilitacijo in 

usposabljanje Kamnik.  Preko strokovnih sodelovanj, ki potekajo skozi različne projekte 

in sklope z neposrednim lokalnim okoljem ter družabnih strokovnih sodelovanj in 

povezovanj vrtec sodeluje z Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik, 

Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik, lončarsko delavnico, Policijsko postajo Kamnik, 

Plavalnim klubom Kamnik, Društvom Upokojencev Kamnik, Kulturnim društvom 

Priden možic, Društvom Šola Zdravja, Folklorno skupino Kamnik, Društvom Kresnica, 

Domom kulture Kamnik, Medobčinskim muzejem Kamnik, Gasilskim društvom 

Kamnik, Glasbeno šolo Kamnik, Zavodom za turizem in šport Kamnik, Arboretumom 

Volčji Potok, Likovnim društvom Senožeti ter Kulturnim vrtom Katzberg (Letni delovni 

načrt Zasebnega vrtca Zarja za šolsko leto 2016/2017, 2016).  

Z Občino Kamnik vrtec sodeluje v okviru koncesijskega sodelovanja, prav tako poteka 

sodelovanje s kabinetom župana in Oddelkom za družbene dejavnosti, s katerim poteka 

sodelovanje na področju financ pri izvedbi Šole dialoga ter sodelovanjem župana na 

dogodkih v vrtcu in vabilih na dogodke v občini. V okviru sodelovanja z Občino Kamnik 

vrtec tudi sodeluje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kjer sodeluje pri 

posameznih preventivnih akcijah. Vrtec Zarja sodeluje z Zdravstvenim domom Kamnik 

pri posebnih pregledih ter preventivnih programih. Vrtec se povezuje tudi z ostalimi vrtci 

v občini, s katerimi poteka sodelovanje svetovalnih delavcev. Vrtec Zarja sodeluje tudi z 

osnovnimi šolami v občini Kamnik ter z Osnovno šolo Roje. Z osnovnimi šolami vrtec 

sodeluje skozi različne dogodke, gostovanja in strokovne izmenjave, npr. z Osnovno šolo 
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Frana Albrehta Kamnik vrtec sodeluje pri predstavitvi poklica vzgojitelj, različnih 

izmenjavah ter gostovanjih s šolskimi gledališkimi predstavami. Poleg osnovnih šol vrtec 

sodeluje tudi z Glasbeno šolo Kamnik, s katero se povezuje z različnimi gostovanji 

učencev glasbene šole. S Centrom za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje 

Kamnik (CIRIUS) vrtec prav tako sodeluje pri različnih dogodkih, gostovanjih in 

strokovnih izmenjavah. S Centrom za socialno delo Kamnik vrtec sodeluje na področju 

izdaje odločb za subvencijo vrtca. Poleg vrtcev in osnovnih šol, vrtec Zarja sodeluje tudi 

z Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik, s katero sodeluje na področju 

praktičnega usposabljanja dijakov, izmenjav ter različnih gostovanj. Tesno sodelovanje 

poteka s Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik, s katero vrtec sodeluje v okviru skupnih 

projektov (Besede in jeziki), različnih izobraževanj, Predbralne značke (Veronikin 

zaklad) ter obiskov otrok v knjižnici. Vrtec sodeluje tudi z lončarko Tatjano Hlačer skozi 

obogatitveno dejavnost Ustvarjamo z glino. Vrtec se povezuje tudi s Plavalnim klubom 

Kamnik v okviru projekta Ne bojim se vode ter sodelovanjem na taboru in Policijsko 

postajo Kamnik skozi preventivne in izobraževalne akcije, tesneje pa v okviru projekta 

Abeceda prometne varnosti. Vrtec sodeluje tudi z različnimi kulturnimi društvi, ta so 

Kulturno društvo Priden možic Kamnik, s katerim vrtec sodeluje skozi različne 

izobraževalne delavnice ter dogodke v vrtcu, Društvo Kresnica, Domom kulture Kamnik, 

s katerim poteka kulturno sodelovanje, sodelovanje skozi različna izobraževanja in 

gostovanja ter  sodelovanje pri vsebinskem sklopu Praznični december. Vrtec Zarja 

sodeluje tudi s Kulturnim vrtom Katzberg. S Folklorno skupino Kamnik vrtec sodeluje 

skozi plesno izročilo. Medgeneracijsko sodelovanje poteka med vrtcem in Društvom Šola 

zdravja ter Društvom upokojencev Kamnik. Na likovnem področju vrtec sodeluje z 

Medobčinskim muzejem Kamnik, Maleševo galerijo, s katero poteka kulturno 

sodelovanje v okviru likovnega natečaja vrtca Zarja, z Likovnim društvom Senožeti, 

Radomlje, s katerim vrtec sodeluje v okviru izmenjave vsebin in gostovanj likovnih 

razstav vrtca. Sodelovanje poteka tudi z Arboretumom Volčji Potok, v okviru izmenjave 

vsebin in gostovanj, priprave delavnic ter gostovanj likovnih razstav vrtca Zarja. Z 

Zavodom za turizem in šport Kamnik vrtec sodeluje v okviru prireditve Veronikin 

festival, s Prostovoljnim gasilskim društvom Kamnik pa skozi preventivne in 

izobraževalne akcije na tem področju (Letni delovni načrt Zasebnega vrtca Zarja za 

šolsko leto 2016/2017, 2016). 
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Primeri sodelovanja Zasebnega vrtca Zarja z institucijami v lokalni skupnosti: 

1. Besede in jeziki. To je projekt, ki ga izvaja Zasebni vrtec Zarja v sodelovanju s 

Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik. Projekt je zasnovan medkulturno in 

dialoško. Z aktivnostmi, ki jih izvajajo v projektu, ustvarjajo prostor za sobivanje 

in poslušanje jezikov. V okviru projekta Besede in jeziki je v vrtcu Zarja nastal 

tudi medkulturni kotiček oziroma medkulturna knjižna zbirka, v kateri se nahaja 

gradivo  za otroke v različnih jezikih. Skozi projekt Besede in jeziki v vrtcu 

spodbujajo knjižno in jezikovno vzgojo kot umetnost v različnih oblikah. Projekt 

je del doživljajsko-čutne pedagogike in predstavlja temelj pedagogike poslušanja 

in pripovedovanja. S projektom so v vrtcu izboljšali kakovost medosebnih 

interakcij med otroki, med otroki in odraslimi ter med odraslimi v vrtcu.  

2. Ne bojim se vode. Projekt Ne bojim se vode izvaja Zasebni vrtec Zarja v 

sodelovanju s Plavalnim klubom Kamnik, v notranjem bazenu CIRIUSA. Gre za 

obogatitveno dejavnost, ki ima učinke tudi v kvaliteti življenja v lokalni 

skupnosti, saj narašča število otrok, ki so vključeni v zgodnje učenje plavanja. Ta 

projekt prispeva k splošni kompetentnosti prebivalcev Občine Kamnik. S 

projektom Ne bojim se vode, se otroci prilagajajo na vodo, usvajajo preproste 

oblike gibanja v vodi, usvajajo preproste oblike plavanja. Skozi projekt otrok 

pridobiva občutek za vodo in učinkovit zajem vode ter krepi občutek varnosti v 

vodi in premaguje strah pred vodo. V ospredju projekta je cilj, da se ima otrok na 

plavanju lepo, da strah ni prisoten, da na plavanju uživa skupaj s prijatelji. V 

ozadju pa je cilj, da se bo otrok naučil plavati.  

3. Ustvarjamo z  glino. Dopolnilno dejavnost Ustvarjamo z glino vrtec izvaja v 

sodelovanju z lončarko Tatjano Hlačer. Vrtec glino kot senzorni in ustvarjalni 

material vključuje v uporabo. Delavnica in razstavni prostor, omogoča otrokom, 

da se seznanijo z umetnostjo keramike in lončarstva. Lončarska delavnica se 

nahaja v bližini vrtca. Vrtec zagotavlja otrokom možnost uporabe gline skozi vse 

šolsko leto v vseh oddelkih. V letošnjem šolskem letu so dopolnilno delavnico 

dopolnili s kotičkom za recikliranje gline.  

4. Vrtec v Arboretumu in še kje. Z Arboretumom Volčji Potok vrtec kreativno 

sodeluje na različne načine. Otroci iz vrtca Zarja so sodelovali pri oblikovanju 

senzorne poti v Arboretumu, gledališka skupina vrtca pripravlja nastope v njem, 

strokovni delavci Arboretuma sodelujejo pri oblikovanju prostora v vrtcu. Prav 
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tako Arboretum vrtcu omogoča uporabo razstavnega prostora za razstavo 

likovnega natečaja. Strokovni delavci vrtca Zarja pa skozi vse leto načrtujejo in 

izvajajo v Arboretumu delavnice za otroke. (Letni delovni načrt Zasebnega vrtca 

Zarja za šolsko leto 2016/2017, 2016). 
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6 EMPIRIČNI DEL 

6.1 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE 
Z raziskavo želim ugotoviti, kakšni so pogledi strokovnih delavcev do sodelovanja vrtca 

z institucijami v lokalni skupnosti, s katerimi institucijami v lokalnem okolju sodeluje 

tako javni kot zasebni vrtec, kako pogosto javni in zasebni vrtec  sodelujeta z lokalnim 

okoljem ter kdo je pobudnik sodelovanja vrtca z lokalnim okoljem. Zanimalo me je tudi, 

ali se pojavljajo razlike med pogledi strokovnih delavcev v javnem vrtcu in tistimi, ki so 

zaposleni v zasebnem vrtcu. Glavna cilja raziskave sta ugotoviti razlike med javnim in 

zasebnim vrtcem v sodelovanju z institucijami v lokalni skupnosti ter analizirati 

dejavnike, ki vplivajo na sodelovanje vrtca z lokalno skupnostjo.  

6.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
V diplomskem delu sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

R1 S katerimi institucijami v lokalnem okolju sodelujeta javni in zasebni vrtec? 

R2 Kako pogosto poteka sodelovanje vrtca z lokalno skupnostjo? 

R3 Kakšen kriterij imajo vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja pri izbiri institucije v 

lokalnem okolju, s katero sodelujejo? 

R4 Kdo je pobudnik sodelovanja z lokalno skupnostjo? 

6.3 METODA RAZISKOVANJA 
Uporabila sem deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo. Kot instrument 

raziskave sem uporabila anketni vprašalnik, namenjen vzgojiteljem in pomočnikom 

vzgojitelja. Anketni vprašalnik vsebuje vprašanja zaprtega tipa. Poleg anketnega 

vprašalnika sem uporabila tudi  pol strukturirana intervjuja ter dokumentiranje z lastnim 

opazovanjem in fotografijami dogodkov sodelovanja javnega in zasebnega vrtca z 

lokalnim okoljem. 

6.4 VZOREC 
V raziskavi so sodelovali vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev iz Vrtca Antona Medveda 

Kamnik, enota Pestrna (javni vrtec) ter Zasebnega vrtca Zarja. Skupaj je bilo razdeljenih 

44 anketnih vprašalnikov, v javnem vrtcu je bilo razdeljenih 22 anketnih vprašalnikov, 

prav tako tudi v zasebnem vrtcu. Vrnjenih je bilo 44 anketnih vprašalnikov (22 anketnih 
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vprašalnikov iz zasebnega vrtca in 22 iz javnega vrtca). Oba vrtca, Vrtec Antona Medveda 

Kamnik in Zasebni vrtec Zarja,  se nahajata v mestnem okolju, v mestu Kamnik.  

 

 

Graf 1: Delovna doba strokovnih delavcev 

Največ strokovnih delavcev, 34 %, je imelo 5 do 10 let delovne dobe v vzgoji in 

izobraževanju. Nekoliko manj, 27 % strokovnih delavcev, je imelo skupno 20 in več let 

delovne dobe v vzgoji in izobraževanju, 23 % strokovnih delavcev pa je imelo od 0 do 5 

let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju. Najmanj strokovnih delavcev, 16 %,  je imelo 

od 15 do 20 let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju.  
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Graf 2: Starost otrok v oddelku 

Največ strokovnih delavcev, in sicer 41 % dela v oddelkih prvega starostnega obdobja, 

dobra tretjina, 36 %, strokovnih delavcev dela v oddelkih drugega starostnega obdobja in 

23 % strokovnih delavcev dela v kombiniranem oddelku. 

6.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
Zbiranje podatkov je potekalo od 21. 5. 2018 do 8. 6. 2018. Strokovnim delavcem v 

zasebnem vrtcu sem anketne vprašalnike razdelila osebno, strokovnim delavcem javnega 

vrtca pa je anketne vprašalnike razdelila pomočnica ravnateljice. Izpolnjene anketne 

vprašalnike so strokovni delavci tako v javnem kot zasebnem vrtcu oddali v za to 

namenjene škatle v pedagoški sobi. Intervju  sem opravila z direktorico zasebnega vrtca 

in pomočnico ravnateljice javnega vrtca (v prilogi). Anketni vprašalnik je vseboval sedem 

vprašanj zaprtega tipa, ki so zajemala mnenje strokovnih delavcev do sodelovanja vrtca 

z lokalnim okoljem oz. lokalno skupnostjo. Na koncu anketnega vprašalnika so 

anketiranci izpolnili še osebne podatke zaprtega tipa, ki se nanašajo na delovno dobo, 

delovno mesto, starostno skupino otrok, s katerimi delajo ter okolje, v katerem se nahaja 

vrtec. S fotografijami sem tudi dokumentirala primer sodelovanja vrtca Antona Medveda 

Kamnik z lokalnim okoljem (Veronikin festival) ter primer sodelovanja Zasebnega vrtca 

Zarja z lokalnim okoljem (projekt Jezik: moj, tvoj, naš). 
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6.6 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
Podatke sem prikazala na podlagi deskriptivne (opisne) ter kavzalne-neeksperimentalne 

metode in jih tabelarično ter grafično prikazala. Podatke, ki sem jih zbrala sem statistično 

obdelala v računalniškem programu Microsoft Office Word in Microsoft Office Excel. 

Rezultate sem med seboj primerjala z grafi in tabelami ter jih opisno interpretirala. Prav 

tako sem odgovore strokovnih delavcev javnega in zasebnega vrtca primerjala in 

ugotavljala morebitne razlike.  

7 INTERPRETACIJA REZULTATOV RAZISKAVE 

7.1 SODELOVANJE JAVNEGA IN ZASEBNEGA VRTCA Z 

INSTITUCIJAMI V LOKALNEM OKOLJU 
Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, s katerimi institucijami v lokalnem 

okolju sodelujeta javni in zasebni vrtec (R1). Najprej smo anketirance vprašali, kako 

pomembno se jim zdi sodelovanje vrtca z lokalnim okoljem, pri čemer smo jih prosili, da 

pomen sodelovanja ocenijo na lestvici od 1 (nepomembno) do 5 (zelo pomembno). 

 

Graf 3: Mnenje anketiranih strokovnih delavcev o pomembnosti sodelovanja vrtca z 
lokalnim okoljem 

Kot je razvidno iz grafa 3 so tako anketirani strokovni delavci v javnem kot v zasebnem 

vrtcu najpogosteje ovrednotili pomembnost sodelovanja vrtca z lokalnim okoljem kot 

zelo pomembno (javni vrtec 50 %, zasebni vrtec 45, 5 %) ter pomembno (javni vrtec 45, 

5 %, zasebni vrtec 45, 5 %). Le 9, 1 % anketiranih strokovnih delavcev v zasebnem vrtcu 

je mnenja, da je sodelovanje vrtca z lokalno skupnostjo delno pomembno ter le 4, 5 % 
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anketiranih strokovnih delavcev javnega vrtca, da je sodelovanje vrtca z lokalnim 

okoljem manj pomembno. Anketirani strokovni delavci javnega in zasebnega vrtca se za 

možnost nepomembno niso odločili.  Podobno kot anketiranci v javnem vrtcu meni tudi 

pomočnica ravnateljice javnega vrtca, saj pravi, da je sodelovanje vrtca z lokalnim 

okoljem zelo pomembno, ker dejavnosti, ki jih izvajajo v vrtcu temeljijo na trajnostnem 

razvoju. Trajnostni razvoj pa po njenem mnenju vpliva na razvoj otrok, na starše ter širšo 

družbo. Pomočnica ravnateljice je v intervjuju (priloga 1) tudi dodala, da je sodelovanje 

vrtca z lokalnim okoljem zelo pomembno, saj otroci spoznavajo kulturno dediščino in kar 

je najpomembneje, da spoznavajo svoj domači kraj. Tudi direktorica zasebnega vrtca, ki 

vrednoti sodelovanje vrtca z lokalno skupnostjo kot izjemno pomembno, meni, da 

sodelovanje vrtca z lokalnim okoljem vpliva na vitalnost vrtca, saj sodelovanje pripomore 

k vitalnosti, vitalnost k odzivnosti, odzivnost pa je po njenem mnenju odgovor vrtca na 

potrebe v lokalnem okolju. 

Strokovni delavci pripisujejo sodelovanju vrtca z lokalnim okoljem velik pomen, iz tega 

lahko sklepamo, da se zavedajo pomembnosti sodelovanja vrtca z lokalno skupnostjo. 

Kot poudarja Kurikulum za vrtce (1999) pri sodelovanju vrtca z institucijami v lokalni 

skupnosti, uresničujemo načelo sodelovanja z okoljem. Strokovni delavci v vrtcu 

upoštevajo možnost uporabe družbeno-kulturnih virov učenja v lokalnem okolju. Devjak, 

Berčnik in Ivančič Fajfar (2011) pa sodelovanje vrtca z lokalnim okoljem poimenujejo 

kot strategijo izobraževanja, ki nakazuje odnos med vrtcem in lokalno skupnostjo. 

Pomembno je, da se zavedamo, da smo kot vrtec del nečesa pomembnega, imamo lastno 

identiteto z osebo ali objektom, s katerim se povezujemo, saj je človek določen s svojo 

kulturo, tradicijo kraja. Pomembnost sodelovanja vrtca z lokalnim okoljem je torej 

ustvarjanje občutka pomembnosti pri vzpostavljanju povezanosti, pripadnosti in uspehu 

vsakogar.  

V nadaljevanju nas je zanimalo, s katerimi institucijami najpogosteje sodelujejo 

anketirani strokovni delavci javnega in zasebnega vrtca. V anketnem vprašalniku so 

strokovni delavci obkrožili institucijo, s katero najpogosteje sodelujejo. Strokovni delavci 

so lahko izbirali med sedmimi različnimi institucijami (gasilsko društvo, kmetija, 

knjižnica, občina, policijska postaja, druge šole in vrtci ter veterinarska ambulanta), imeli 

pa so tudi možnost dopisati institucijo, s katero najpogosteje sodelujejo, če ni bila 

omenjena izmed zgornjih sedmih.  
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Graf 4: Institucije v lokalni skupnosti, s katerimi vrtci najpogosteje sodelujejo 

Iz grafa 4 lahko vidimo, da so anketirani strokovni delavci v javnem vrtcu odgovorili, da 

najpogosteje sodelujejo s knjižnico (36, 36 %). Vrtec Antona Medveda Kamnik sodeluje 

s knjižnico (Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik)  tudi  v okviru projekta Veronikin 

zaklad (predšolska bralna značka), prav tako je pomočnica ravnateljice v intervjuju 

(priloga 1) omenila, da poteka s knjižnico najpogostejše sodelovanje. Strokovni delavci 

javnega vrtca so v anketnem vprašalniku odgovorili, da poleg knjižnice pogosto 

sodelujejo tudi z drugimi vrtci in šolami (22, 72 %). V Kamniku je veliko osnovnih šol 

ter tudi drugih vrtcev in enot Vrtca Antona Medveda (enota Pestrna je ena od štirinajstih 

enot Vrtca Antona Medveda v občini Kamnik), s katerimi se vrtec lahko povezuje in 

sodeluje. V intervjuju (priloga 1) je pomočnica ravnateljice izpostavila, da si v prihodnje 

želijo več sodelovanja z Osnovno šolo Marije Vere, ki se nahaja v neposredni bližini vrtca 

oziroma enote Pestrna. Na tretjem mestu po številu odgovorov anketiranih strokovnih 

delavcev javni vrtec pogosto sodeluje tudi z občino (18, 18  %), saj je občina 

ustanoviteljica vrtca. Najmanj pa vrtec oz. enota sodeluje s policijsko postajo (4, 54 %) 

in veterinarsko ambulanto (4, 54 %). Menim, da je to pripisati oddaljenosti policijske 

postaje od vrtca oziroma enote Pestrna.  

Anketirani strokovni delavci v zasebnem vrtcu so odgovorili, da najpogosteje sodelujejo 

s Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik (36, 36 %). Zasebni vrtec Zarja s Knjižnico 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

gasilsko
društvo

kmetija knjižnica občina policijska
postaja

druge šole
in vrtci

veterinarska
ambulanta

drugo

INSTITUCIJE V LOKALNI SKUPNOSTI, S 
KATERIMI VRTEC NAJPOGOSTEJE SODELUJE

javni vrtec f % zasebni vrtec f %



Pirc, A. (2018). Primerjava sodelovanja javnega in zasebnega vrtca z institucijami v lokalni 
skupnosti. 

 

21 
 

Franceta Balantiča Kamnik sodeluje skozi projekt Veronikin zaklad (predšolska bralna 

značka) ter projekt Jezik: moj, tvoj, naš oziroma projekt Besede in jeziki v okviru 

multikulturne knjižne zbirke. Podobno kot strokovni delavci je tudi direktorica zasebnega 

vrtca v intervjuju (priloga 2) omenila knjižnico kot institucijo, s katero vrtec najpogosteje 

sodeluje. Strokovni delavci zasebnega vrtca so v anketnem vprašalniku odgovorili, da 

pogosto sodelujejo tudi z gasilskim društvom (22, 72 %) ter policijsko postajo (18, 18 

%). Prav s policijsko postajo vrtec sodeluje v okviru projekta Abeceda prometne varnosti. 

Zasebni vrtec, po mnenju anketiranih strokovnih delavcev, najmanj sodeluje z 

veterinarsko ambulanto (0 %). Veterinarska ambulanta se sicer nahaja v neposredni 

bližini vrtca, po mnenju strokovnih delavcev pa veterinarska ambulanta predstavlja 

institucijo, s katero vrtec v lokalnem okolju najmanj pogosto sodeluje.  

Zaslediti je mogoče določene podobnosti in razlike med izborom institucij, s katerimi 

sodelujeta javni in zasebni vrtec. Knjižnica je institucija, s katero po mnenju anketiranih 

strokovnih delavcev oba vrtca najpogosteje sodelujeta, veterinarska ambulanta pa je 

institucija, s katero oba vrtca najmanj pogosto sodelujeta. Javni vrtec, po mnenju 

anketiranih strokovnih delavcev, bolj pogosto sodeluje z občino ter drugimi vrtci in 

šolami kot pa zasebni vrtec. Zasebni vrtec, pa po mnenju anketiranih strokovnih delavcev 

bolj pogosto sodeluje z gasilskim društvom ter policijsko postajo kot javni vrtec.  

7.2 POGOSTOST SODELOVANJA VRTCA Z LOKALNO SKUPNOSTJO 
Pri drugem raziskovalnem vprašanju smo želeli od anketiranih strokovnih delavcev 

izvedeti, kako pogosto sodelujejo z lokalnim okoljem (R2). Strokovne delavce smo 

prosili, da pogostost sodelovanja vrtca z lokalnim okoljem ocenijo na lestvici, pri kateri 

so imeli na voljo časovne mejnike (nikoli, tedensko, mesečno, ob posebnih dogodkih, 

drugo).  
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Graf 5: Mnenja anketiranih strokovnih delavcev o pogostosti sodelovanja vrtca z 
lokalnim okoljem 

Kot je razvidno iz grafa 5  je več kot polovica anketiranih strokovnih delavcev javnega 

vrtca (54, 54 %) ocenila, da z lokalno skupnostjo sodelujejo ob posebnih dogodkih, dobra 

tretjina (31, 82 %) je ocenila, da sodelujejo mesečno,  le 13, 63 % vprašanih pa je ocenilo, 

da sodelujejo tedensko. Nihče izmed anketiranih strokovnih delavcev ni izbral možnosti, 

da z lokalno skupnostjo ne sodelujejo nikoli. Pomočnica ravnateljice javnega vrtca je v 

intervjuju (priloga 1) dejala, da je pogostost sodelovanja odvisna predvsem od 

vzgojiteljev ter starosti otrok. Meni, da je v oddelkih 2. starostnega obdobja sodelovanja 

več ter da zagotovo vsaj enkrat mesečno poteka sodelovanje vrtca z lokalno skupnostjo, 

najpogosteje pa gre za sodelovanje s knjižnico. Omenila je tudi, da je sodelovanje vrtca z 

lokalno skupnostjo odvisno tudi od letnega delovnega načrta oddelka ter posledično 

letnega delovnega načrta vrtca.  

Več kot polovica anketiranih strokovnih delavcev v zasebnem vrtcu pa je ocenila, da z 

lokalno skupnostjo sodelujejo ob posebnih dogodkih (59, 09 %), slaba tretjina (27, 27 %) 

jih podobno kot v javnem vrtcu meni, da sodelujejo mesečno, tedensko pa le 9, 09 %. 

Med drugimi možnimi odgovori so strokovni delavci odgovorili, da »včasih sodelujejo 

bolj pogosto, tudi večkrat mesečno« (4, 54 %). Enako kot v javnem vrtcu tudi strokovni 

delavci v zasebnem vrtcu niso izbrali možnosti, da nikoli ne sodelujejo z lokalno 

skupnostjo. Direktorica zasebnega vrtca je v intervjuju (priloga 2) dejala, da sodelovanje 

vrtca z različnimi institucijami v lokalni skupnosti na izvedbenem nivoju poteka 
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vsakodnevno, dodala pa je še, da je sodelovanje odvisno predvsem od predvidenih 

aktivnosti v posameznih oddelkih in na nivoju celotnega vrtca.  

Povezanost vrtca z lokalnim okoljem se največkrat čuti na prireditvah ob različnih 

dogodkih, ki so namenjene širšemu okolju ter obenem prispevajo k prepoznavnosti vrtca 

v lokalni skupnosti in dograjevanju občutka obojestranske pripadnosti (Devjak, Berčnik, 

in Ivančič Fajfar, 2011). 

7.3 KRITERIJI STROKOVNIH DELAVCEV PRI IZBIRI INSTITUCIJE 

V LOKALNEM OKOLJU, S KATERO SODELUJEJO 
Pri tretjem raziskovalnem vprašanju smo želeli od anketiranih strokovnih delavcev 

izvedeti, kakšne kriterije imajo pri izbiri institucije v lokalnem okolju, s katero sodelujejo 

(R3). Najprej smo strokovne delavce vprašali, kakšni so vzroki za sodelovanje vrtca z 

lokalnim okoljem, pri čemer smo jih prosili, da izberejo dejavnik, ki vpliva na 

sodelovanje vrtca z lokalnim okoljem. Na voljo so imeli naslednje dejavnike, ki vplivajo 

na sodelovanje vrtca z lokalno skupnostjo: na podlagi različnih projektov v vrtcu, na 

podlagi različnih dogodkov v vrtcu, na podlagi sodelovanj z lokalnim okoljem v okviru 

obogatitvenih dejavnosti, na podlagi sodelovanj z lokalnim okoljem v okviru dnevnih 

dejavnosti ter drugo. 

 

Graf 6: Mnenje anketiranih strokovnih delavcev o vzrokih za sodelovanje vrtca z 
lokalnim okoljem 

Kot je razvidno iz grafa 6, se anketirani strokovni delavci v javnem vrtcu najpogosteje 

odločijo za sodelovanje vrtca z lokalnim okoljem na podlagi različnih projektov v vrtcu 
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(54, 54 %) ter na podlagi različnih dogodkov v vrtcu (22, 72 %). Manj pogosto se po 

mnenju anketiranih strokovnih delavcev odločijo za sodelovanje vrtca z lokalnim okoljem 

v okviru obogatitvenih dejavnosti (13, 63 %) ter na podlagi sodelovanja z lokalnim 

okoljem v okviru dnevnih dejavnosti (9, 09 %). Anketirani strokovni delavci v zasebnem 

vrtcu se enako kot strokovni delavci v javnem vrtcu najpogosteje odločijo za sodelovanje 

vrtca z lokalnim okoljem na podlagi različnih projektov v vrtcu (59, 09 %). 22, 72 % 

anketiranih strokovnih delavcev v zasebnem vrtcu je odgovorilo, da sodelujejo z lokalnim 

okoljem tudi v okviru obogatitvenih dejavnosti vrtca. Najmanj strokovnih delavcev (18, 

18 %) je odgovorilo, da se odločijo za sodelovanje vrtca z lokalno skupnostjo na podlagi 

različnih dogodkov v vrtcu ter v okviru dnevnih dejavnosti. 

Devjak, Berčnik in Ivančič Fajfar (2011) prav tako navajajo, da se sodelovanje vrtca z 

lokalnim okoljem poleg prireditev ob posebnih dogodkih čuti tudi v sklopu različnih 

projektov v vrtcu, ki so najpogosteje vzrok za sodelovanje vrtca z lokalno skupnostjo. 

Skozi projekte otroci poglobijo in izpolnijo smisel za različne dogodke in opažanja v 

svojem kraju. Ob spodbudi vzgojiteljev si tako pridobijo veliko izkušenj za soustvarjanje 

in odločanje, kaj bodo delali ter na kakšen način se bodo dela lotili. Skozi projekte, s 

katerimi vrtec sodeluje z lokalnim okoljem, pri otroku omogočamo, da se izraža v več 

jezikih. Skratka otroci skozi projekte živijo s svojim krajem ter naravno, kulturno in 

zgodovinsko dediščino kraja, ki mu pripadajo (Devjak, Berčnik in Ivančič Fajfar, 2011). 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšne so po mnenju anketiranih strokovnih delavcev 

prednosti sodelovanja vrtca z lokalnim okoljem. Strokovni delavci so v anketnem 

vprašalniku imeli že navedene trditve, ki so se nanašale na pozitivne vidike oziroma 

prednosti sodelovanja vrtca z lokalnim okoljem. Prosili smo jih, naj obkrožijo trditev, ki 

se jim zdi, da najbolj zajema pozitivne vidike sodelovanja. Strokovni delavci so imeli 

možnost izbrati več trditev.  
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Graf 7: Mnenje anketiranih strokovnih delavcev o prednostih sodelovanja vrtca z 
lokalnim okoljem 

Anketirani strokovni delavci v javnem vrtcu (graf 7) menijo, da je največja prednost 

sodelovanja vrtca z lokalnim okoljem to, da otroci spoznavajo značilnosti okolja, ki jih 

obdaja (24, 14 %). Na drugem mestu je po mnenju anketirancev javnega vrtca 

spoznavanje kulturne dediščine (20, 69 %) ter vključenost vrtca v širši družbeni prostor 

(20, 69 %). Na tretje mesto so postavili vplivanje na otrokov odnos do življenjske 

realnosti (12, 07 %) ter pridobivanje občutka pripadnosti vrtcu in lokalni skupnosti (12, 

07 %). Najmanj anketiranih strokovnih delavcev pa se je odločilo za prednost 

soustvarjanje kulture okolja (10, 34 %).  

Anketirani strokovni delavci v zasebnem vrtcu pa so najpogosteje navedli vključenost 

vrtca v širši družbeni prostor (23, 44 %). Tudi trditev, da otroci spoznavajo značilnosti 

okolja, ki jih obdaja ter trditev, da otroci pridobijo občutek pripadnosti vrtcu ter lokalni 

skupnosti so visoko vrednotili, in sicer je tega mnenja kar 21, 88 % vprašanih. Niso 

zanemarili niti prednosti spoznavanje kulturne dediščine (14, 06 %). Nekoliko manjše 

število anketiranih strokovnih delavcev se je odločilo za otrokov odnos do življenjske 

realnosti (10, 94 %) ter soustvarjanje kulture okolja (7, 81 %). Če povzamem, so se v 

obeh vrtcih anketirani strokovni delavci najredkeje odločili za prednost sodelovanja vrtca 

z lokalnim okoljem soustvarjanje kulture okolja.  
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Kot navajata Dolar Bahovec in Bregar Golobič (2004) pri pozitivnih vidikih sodelovanja 

vrtca z lokalno skupnostjo, izhajamo iz otrokovih izkušenj najprej v družini, nato v vrtcu 

in nazadnje v lokalnem okolju. Dobro poznavanje domačega kraja, kraja, ki nas obdaja 

in v katerem živimo, omogoča, da pri otroku razvijamo občutek pripadnosti. Kolenc 

(2011) pa občutek pripadnosti povezuje z občutkom domačnosti. Otroci skozi 

sodelovanje vrtca z lokalnim okoljem raziskujejo svoj domači kraj in posledično 

spoznavajo tudi različne ustanove in poklice. Devjak, Berčnik in Ivančič Fajfar (2011) pa 

poudarjajo, da se pozitivni vidiki sodelovanja vrtca z lokalnim okoljem kažejo v 

soustvarjanju kulture okolja, spoznavanju značilnosti okolja ter razvijanju občutka 

pripadnosti vrtcu in skupnosti, v kateri stoji vrtec.  

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju so nas poleg vzrokov za sodelovanje vrtca z lokalnim 

okoljem in prednosti sodelovanja vrtca z lokalnim okoljem zanimale tudi slabostih 

sodelovanja vrtca z lokalnim okoljem. 

 

Graf 8: Mnenje anketiranih strokovnih delavcev o slabostih, ki jih prinaša sodelovanje 
vrtca z lokalnim okoljem 

Strokovne delavce smo povprašali, ali sodelovanje vrtca z okoljem prinaša tudi slabosti. 

Vsi anketirani strokovni delavci v javnem vrtcu (100 %) so odgovorili, da sodelovanje 

vrtca z lokalnim okoljem ne prinaša nobenih slabosti. V zasebnem vrtcu pa je bil rezultat 

nekoliko drugačen. Večina anketiranih strokovnih delavcev v zasebnem vrtcu, to je 90, 

90 %,  je odgovorila, da sodelovanje vrtca z lokalno skupnostjo ne prinaša nobenih 
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slabosti. 9, 09 % strokovnih delavcev pa meni, da sodelovanje vrtca z lokalnim okoljem 

prinaša slabosti. Slabosti, ki so bile navedene, so, da lokalna skupnost želi vplivati na delo 

v vrtcu (če vodstvo vrtca to dovoli) ter večja obremenjenost strokovnih delavcev.  

Sodelovanje vrtca z institucijami v lokalni skupnosti vsekakor prinaša tudi preoblikovanje 

procesa sodelovanja in povezovanja vrtca z lokalno skupnostjo ter hkrati nov način 

razmišljanja  oz. nove ideje o možnostih sodelovanja vrtca z lokalno skupnostjo. 

Sodelovanje in povezovanje vrtca z lokalno skupnostjo pa vpliva tudi na pridobivanje 

novih izkušenj, znanj otrok, ki jih otroci pridobijo izven vrtca, a hkrati znotraj svojega 

družbenega okolja. Zagotovo vpetost vrtca v širši in ožji prostor okolja, v katerega je 

postavljen, od strokovnih delavcev zahteva več dela in posledično predstavlja večjo 

obremenitev zaposlenih (Trnavčevič, Logaj, Vogrinc, Duh, Žuraj Balog, Zupanc Grom 

… Milosavljević, 2006). 

7.4 POBUDNIK SODELOVANJA VRTCA OZ. ODDELKA Z LOKALNIM 

OKOLJEM 
Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kdo je najpogostejši pobudnik 

sodelovanja vrtca z lokalnim okoljem (R4). Strokovne delavce smo prosili, da izmed 

navedenih možnosti, izberejo oziroma obkrožijo dejavnik, ki najpogosteje predstavlja 

pobudnika za sodelovanje vrtca z lokalnim okoljem.  
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Graf 9: Pobudnik sodelovanja vrtca z lokalnim okoljem 

V javnem vrtcu so po mnenju anketiranih strokovnih delavcev najpogostejši pobudniki 

za sodelovanje vrtca z lokalnim okoljem vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev (54, 54 %). 

Prav tako meni tudi pomočnica ravnateljice javnega vrtca, saj je v intervjuju (priloga 1) 

odgovorila, da se v vrtcu oziroma enoti Pestrna za sodelovanje vrtca z lokalnim okoljem 

samostojno odločijo večinoma vsi vzgojitelji, tako vzgojitelji v prvem kot tudi vzgojitelji 

v drugem starostnem obdobju. Po mnenju 22, 72 % anketiranih strokovnih delavcev je 

ravnatelj pobudnik sodelovanja vrtca z lokalnim okoljem 9, 09 % anketiranih strokovnih 

delavcev pa je odgovorilo, da so pobudniki sodelovanja vrtca z lokalno skupnostjo 

najpogosteje otroci ter starši. Le 4, 54 % anketiranih strokovnih delavcev je mnenja, da 

so institucije v lokalni skupnosti pobudnik sodelovanja vrtca z lokalno skupnostjo.  

Tudi v zasebnem vrtcu so po mnenju anketiranih strokovnih delavcev največji pobudnik 

za sodelovanje vrtca z lokalnim okoljem vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev (54, 54 %). 

Visok odstotek anketiranih strokovnih delavcev v zasebnem vrtcu, in sicer 40, 90 %, je 

mnenja, da je pogost pobudnik sodelovanja z lokalnim okoljem tudi ravnatelj oziroma 

direktor vrtca. Tudi direktorica zasebnega vrtca je v intervjuju (priloga 2) povedala, da si 

želi, da bi bilo več predlogov za sodelovanje s strani strokovnih delavcev. Le 4, 54 % 

anketirancev je izbralo institucije v lokalni skupnosti kot pobudnika za sodelovanje vrtca 
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z lokalnim okoljem. Anketirani strokovni delavci so odgovorili, da starši in otroci ne 

izkazujejo pobude za sodelovanje vrtca z lokalnim okoljem.   

V skladu z načelom avtonomnosti zaposlenih strokovnih delavcev imajo vzgojitelji precej 

avtonomije pri izbiri institucije, s katero želijo sodelovati v lokalnem okolju (ZVRT, 

2005, 3. člen). Pomembno vlogo pri tem ima tudi ravnateljica oziroma direktorica vrtca, 

ki na podlagi letnega delovnega načrta vrtca določi institucije, s katerimi vrtec sodeluje 

(ZVRT, 2005, 21. člen). Predlog sodelovanja vrtca z lokalnim okoljem imajo možnost 

podati tudi starši in institucije v lokalni skupnosti, a najpomembneje je, da vzgojitelji pri 

svojem delu izhajajo iz otrok ter njihovih potreb, želja in idej o sodelovanju (Kurikulum 

za vrtce, 1999). 

7.5 PRIMERI SODELOVANJA Z LOKALNIM OKOLJEM 

7.5.1 SODELOVANJE VRTCA ANTONA MEDVEDA KAMNIK Z LOKALNIM 

OKOLJEM-VERONIKIN FESTIVAL 

V petek, 26. 5., in soboto, 27. 5. 2017, je v Kamniku potekal že 8. Veronikin festival. 

Veronikin festival je javna prireditev oz. festival, namenjena predvsem otrokom, ki jo 

organizira Vrtec Antona Medveda Kamnik v sodelovanju z Zavodom za turizem, kulturo 

in šport Kamnik. Osrednja nit oziroma tema Veronikinega festivala je bila "Vse 

izmišljeno novo, je pozabljeno staro." Ustvarjalno-gibalne delavnice, namenjene otrokom 

so bile torej na temo "Vse izmišljeno novo, je pozabljeno staro.". S tem sta vrtec Antona 

Medveda in Zavod za turizem, kulturo in šport obudila stare igre in materiale, s katerimi 

so se otroci igrali in ustvarjali v preteklosti, predvsem v srednjem in sodobnem veku. 

Otroci so na delavnicah izdelovali nakit iz naravnega materiala, slikali z naravnimi 

barvami, ustvarjali čarovniške napoje in spoznavali stare srednjeveške igre. Vsak otrok, 

ki se je udeležil Veronikinega festivala, je lahko dobil zloženko festivala, na kateri je bil 

zemljevid, zraven pa žigi, ki so jih otroci prejeli, če so se udeležili posamezne delavnice. 

Otroci, ki so zbrali vse žige, so prejeli tudi posebno Veronikino nagrado. Veronikin 

festival organizira Vrtec Antona Medveda Kamnik ter Zavod za turizem, kulturo in šport 

Kamnik v sodelovanju s Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik, Osnovno šolo Marije 

Vere, Osnovno šolo Frana Albrehta, Osnovno šolo Toma Brejca, Plesnim klubom Šinšin, 

Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik ter Glasbeno šolo Kamnik. Z vsebino 

Veronikinega festivala so želeli opozoriti na to, da pogosto pozabljamo na staro, na naše 
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običaje, tradicijo in se zatekamo k novim stvarem. Novost osmega Veronikinega festivala 

je bila tudi ta, da je festival prvič potekal dva dni, in sicer v petek in soboto. 

 

Slika 1: Delavnice na Veronikinem festivalu (lastni vir) 

 

7.5.2 SODELOVANJE ZASEBNEGA VRTCA ZARJA Z LOKALNIM OKOLJEM  – 

PROJEKT JEZIK: MOJ, TVOJ, NAŠ  

V četrtek, 7. 6. 2018, so otroci obiskali medkulturno knjižno zbirko v Zasebnem vrtcu 

Zarja. V okviru projekta Jezik: moj, tvoj, naš, Zasebni vrtec Zarja sodeluje s Knjižnico 

Franceta Balantiča Kamnik. V Zasebnem vrtcu Zarja v okviru  projekta Jezik: moj, tvoj, 

naš poteka strokovno povezovanje s Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik na področju 

multikulturnosti. Projekt je nastal zaradi potrebe po knjigah, knjižnih zbirkah oziroma 

gradivu, v maternem jeziku otrok, katerih starši ne govorijo slovenskega jezika. Glavni 

cilj projekta je spodbujanje bralne pismenosti ter ustvarjanje možnosti za poslušanje, 

opazovanje vseh maternih jezikov –razumevanje jezika kot temelj identitete otroka. 

Medkulturna knjižna zbirka v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik, vključuje gradivo v 

hrvaškem, bosanskem, srbskem, makedonskem in albanskem jeziku. Manjši del 

medkulturne knjižne zbirke pa se nahaja tudi v Zasebnem vrtcu Zarja. Medkulturno 

knjižno zbirko v vrtcu so v četrtek, 7. 6. 2018, obiskali tudi otroci enega od oddelkov 
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Zasebnega vrtca Zarja. Skupaj z vzgojiteljico so si ogledali knjige v srbskem, hrvaškem 

in makedonskem jeziku, nato pa jim je vzgojiteljica pripovedovala ob knjigi zgodbo, ki 

so jo že poznali. Vzgojiteljica jim je pripovedovala zgodbo o Rdeči kapici oz. Crvenkapi 

v hrvaškem jeziku. Otroci so kmalu ugotovili, da gre za zgodbo, ki jo poznajo in jo 

poimenovali Rdeča kapica. Skupaj ob slikanici so otroci z vzgojiteljico poimenovali 

Rdečo kapico, volka ter babico v hrvaškem jeziku. Otroci so si v medkulturni knjižni 

zbirki ogledali še preostale knjige in jih poimenovali. Obisk multikulturne knjižnice v 

vrtcu ni zanimiv le za starejše otroke, temveč tudi za mlajše otroke, saj na ta način 

razvijamo bralno pismenost pri otrocih ter seznanjanje z drugimi jeziki, multikulturnost.  

 

 Slika 2: Branje in ogled knjige o Rdeči kapici v hrvaškem jeziku (lastni vir)  
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8 SKLEP 
Sodelovanje vrtca z lokalnim okoljem omogoča otrokom, staršem, strokovnim delavcem 

in navsezadnje tudi vrtcu, da pridobi občutek domačnosti ter občutek pripadnosti. Brez 

dobrega poznavanja svojega kraja, tudi ostalih krajev ne bi mogli tako dobro raziskati, 

zato je pomembno, da je vrtec tisti, ki omogoča otrokom in spodbuja starše k spoznavanju 

kulturne dediščine svojega kraja. Sodelovanje vrtca z lokalno skupnostjo je tesno 

povezano tudi s spoznavanjem različnih poklicev in institucij, v katerih so zaposlene 

osebe, ki opravljajo določen poklic. Sodelovanje z lokalnim okoljem je kurikularno 

načelo, ki ga morajo upoštevati strokovni delavci pri delu z mlajšimi in starejšimi otroki. 

Kot navajata Dolar Bahovec in Bregar Golobič (2004) je za mlajše otroke glavni cilj 

sodelovanja z okoljem to, da se seznanijo z bližnjim okoljem ter se v njem znajdejo. Pri 

starejših otrocih pa je to potrebno dograjevati na način, da spoznajo tudi kulturno 

dediščino in zgodovino svojega kraja. Vrtec ima pri tem veliko vlogo, ki se jo strokovni 

delavci premalo zavedajo, saj se nekateri otroci skozi sodelovanje vrtca z lokalnim 

okoljem prvič srečajo z institucijami, kot so knjižnica, policijska postaja, gasilsko društvo 

…  

Iz pridobljenih podatkov raziskave sem ugotovila, da strokovni delavci pripisujejo velik 

pomen sodelovanju vrtca z lokalnim okoljem tako v javnem kot v zasebnem vrtcu. Kot 

sem že omenila, oba vrtca najpogosteje sodelujeta s knjižnico, s katero se povezujeta 

preko različnih projektov, javni vrtec pogosto sodeluje tudi z občino ter ostalimi vrtci in 

šolami, zasebni pa s policijsko postajo ter gasilskim društvom. Oba vrtca najpogosteje 

sodelujeta z lokalno skupnostjo ob različnih dogodkih. Za sodelovanje v obeh vrtcih 

najpogosteje izrazijo pobudo vzgojitelji, v zasebnem vrtcu pa je iz rezultatov raziskave 

vidno, da visok odstotek pobude za sodelovanje izraža tudi direktorica zasebnega vrtca. 

Prav tako se oba vrtca najpogosteje odločita za sodelovanje z lokalno skupnostjo na 

podlagi različnih projektov v vrtcu. Pri prednostih oziroma pozitivnih vidikih in slabostih 

sodelovanja vrtca z lokalnim okoljem je opaziti nekoliko odstopanj, saj največ strokovnih 

delavcev v javnem vrtcu meni, da je glavna prednost sodelovanja to, da otroci spoznavajo 

značilnosti okolja, ki jih obdaja, medtem ko strokovni delavci v zasebnem vrtcu menijo, 

da je glavna prednost sodelovanja vrtca z lokalnim okoljem vključenost vrtca v širši 

družbeni prostor. V javnem vrtcu vsi anketirani strokovni delavci menijo, da sodelovanje 

vrtca z lokalno skupnostjo ne prinaša slabosti, v zasebnem vrtcu pa je večina anketiranih 

strokovnih delavcev odgovorila, da sodelovanje vrtca z lokalno skupnostjo ne prinaša 
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nobenih slabosti (90, 90 %). Le 9, 09 % strokovnih delavcev meni, da sodelovanje vrtca 

z lokalnim okoljem prinaša slabosti, in sicer da lokalna skupnost želi vplivati na delo v 

vrtcu ter da so strokovni delavci bolj obremenjeni. Ugotovila sem, da oba vrtca na splošno 

sodelujeta v veliki meri z lokalnim okoljem, se zavedata pomembnosti sodelovanja ter 

znata izluščiti prednosti oziroma pozitivne vidike, ki jih sodelovanje vrtca z lokalno 

skupnostjo tudi prinaša.   
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10 PRILOGE 
Priloga 1 

Intervju s pomočnico ravnateljice Vrtca Antona Medveda Kamnik (enota 

Pestrna) 

1. Kako pogosto Vrtec Antona Medveda Kamnik (enota Pestrna) sodeluje z 

institucijami v lokalni skupnosti? 

Pogostost sodelovanja je odvisna od vzgojiteljev ter starosti otrok. V oddelkih 2. 

starostnega obdobja je sodelovanja več. Enkrat mesečno zagotovo poteka sodelovanje z 

lokalno skupnostjo, če ne drugače, gre za sodelovanje vrtca s knjižnico. Sodelovanje vrtca 

z lokalno skupnostjo je odvisno tudi od  letnega delovnega načrta oddelka in posledično 

letnega delovnega načrta vrtca.  

2. Kako pomembno se Vam zdi sodelovanje vrtca z lokalnim okoljem/lokalno 

skupnostjo? 

Vodstvu vrtca se zdi sodelovanje vrtca z lokalnim okoljem zelo pomembno, ker te 

dejavnosti, ki jih izvajamo v vrtcu, temeljijo na trajnostnem razvoju, to vpliva na razvoj 

otrok, na starše in širšo družbo. Otroci spoznavajo kulturno dediščino, najpomembneje 

pa je, da spoznajo svoj domači kraj. 

3. S katerimi institucijami v lokalnem okolju Vrtec Antona Medveda (enota 

Pestrna) najpogosteje sodeluje? 

Najpogosteje poteka sodelovanje s Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik, z Gimnazijo in 

srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik, z gasilci (enkrat letno poteka gasilska vaja, kjer 

gasilci tudi predstavijo svoj poklic), s Krajevno skupnostjo Duplica (ko ima Krajevna 

skupnost Duplica obletnico, nas povabijo, da sodelujemo pri programu), s Čebelarsko 

zvezo (medeni zajtrk), s Centrom za socialno delo Kamnik, z Zavodom za turizem, 

kulturo in šport, v okviru katerega izpeljemo Veronikin tek, Pustni karneval, Veronikin 

festival ter Novoletni bazar, pri katerem sodelujejo tudi drugi vrtci, knjižnica ter 

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra, vsi smo povezani. Vrtec sodeluje tudi na 

Območni reviji pevskih zborov, kjer se predstavijo vse šole v občini Kamnik ter Vrtec 

Antona Medveda Kamnik in na Območni reviji folklornih skupin (folklorna skupina je 

samo v enoti Pestrna). Vrtec najpogosteje sodeluje še z Inštitutom za gozdno pedagogiko 

in policijo.  
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4. Koliko vzgojiteljev se samostojno odloči za sodelovanje vrtca z določeno 

institucijo v lokalnem okolju? 

V enoti Pestrna se za sodelovanje vrtca z določeno institucijo v lokalnem okolju odločijo 

samostojno večinoma vsi vzgojitelji, vsaj šest iz 2. starostnega obdobja ter tudi vzgojitelji 

iz oddelkov 1. starostnega obdobja (4 oddelki).  

5. Kakšno je vaše mnenje o sodelovanju vrtca z lokalnim okoljem, kje vidite 

prednosti? 

Podobno kot že omenjeno pri drugem vprašanju. Če skupaj sodelujemo se kvaliteta 

našega programa dvigne. Sodelovanje vrtca z drugimi institucijami pripomore k dodani 

vrednosti izvajanja programa.  

6. Menite, da je sodelovanja z institucijami v lokalnem okolju v enoti Pestrna 

dovolj? 

Kot izziv si želimo izboljšati sodelovanje z Osnovno šolo Marije Vera  (Osnovna šola 

Marija Vera se nahaja v neposredni bližini enote Pestrna). Na splošno se mi zdi, da je 

sodelovanja dovolj.  
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Priloga 2 

Intervju z direktorico Zasebnega vrtca Zarja 

1. Kako pogosto Zasebni vrtec Zarja sodeluje z institucijami v lokalni skupnosti? 

Sodelovanje z različnimi institucijami v lokalni skupnosti na izvedbenem nivoju poteka 

vsakodnevno. Sodelovanje na izvedbenem nivoju je vsakodnevno odvisno predvsem od 

predvidenih aktivnosti v posameznih oddelkih in na nivoju celotnega vrtca. 

2. Kako pomembno se Vam zdi sodelovanje vrtca z lokalnim okoljem/lokalno 

skupnostjo? 

Sodelovanje vrtca z lokalnim okoljem/lokalno skupnostjo je izjemno pomembno in vpliva 

na vitalnost vrtca. Sodelovanje je vitalnost, vitalnost je odzivnost, odzivnost je odgovor 

vrtca na potrebe v lokalnem okolju.  

3. S katerimi institucijami v lokalnem okolju Zasebni vrtec Zarja najpogosteje 

sodeluje? 

Sodelovanje in povezovanje vrtca z lokalnim okoljem poteka v naslednjih smereh, kot 

obvezno, stalno strokovno sodelovanje in povezovanje ter družabno/strokovno 

sodelovanje in povezovanje, ki izhaja iz umestitve v lokalno okolje in naše pozicije v 

njem.  

Obvezno (zakonodaja) in nujno je sodelovanje in povezovanje, ki izhaja iz opravljanja 

dejavnosti. V ospredju je sodelovanje, ki izhaja iz izvajanja Koncesijske pogodbe za 

izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva. Koncesijska pogodba je podpisana z 

Občino Kamnik. Stalno strokovno sodelovanje in povezovanje, ki izhaja iz ustvarjanja 

redne dejavnosti z obogatitvami (projekti, sklopi, strokovna agenda …).  

Institucije, s katerimi v lokalnem okolju najpogosteje sodelujemo so: Gimnazija in 

srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, oddelek za predšolsko vzgojo (izvajanje 

praktikuma dijakov, različne izmenjave in konzultacije), Knjižnica Franceta Balantiča 

Kamnik (skupni projekti, izobraževanje, pripovedovalstvo, Predbralna značka Veronikin 

zaklad, stalni pedagoški obiski otrok v knjižnici …), Plavalni klub Kamnik (projekt Ne 

bojim se vode in sodelovanje na letovanju na morju), Policijska postaja Kamnik 

(preventivne in izobraževalne akcije, predvsem projekt Abeceda prometne varnosti), 

Folklorna skupina Kamnik (ohranjanje otroškega plesnega izročila), Dom kulture 
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Kamnik (kulturno sodelovanje, izobraževanje, gostovanja …), Medobčinski muzej 

Kamnik, Galerija Mihe Maleša (pedagoško in kulturno sodelovanje; likovni natečaj vrtca 

Zarja in različni pedagoški programi), Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik 

(preventivne in izobraževalne akcije), Kulturno društvo Pridenmožic Kamnik 

(izobraževalne delavnice, podpora pri hišnih dogodkih …) ter Arboretum Volčji Potok 

(izmenjava vsebin in gostovanja z likovno razstavo, priprava delavnic, sodelovanje z 

biologi).  

Vsako šolsko leto ugasne kakšno staro in se vzpostavi kakšno novo sodelovanje. 

V veliko primerih se strokovna sodelovanja prepletajo z družabnim kontekstom. Z vsemi 

prej naštetimi partnerji imamo bogato in sproščeno sodelovanje, ki presega strogo in 

obvezno formalnost. 

4. Koliko vzgojiteljev se samostojno odloči za sodelovanje vrtca z določeno 

institucijo v lokalnem okolju? 

Vzgojitelji se samostojno odločijo in povabijo k sodelovanju posameznike za dopolnitev 

vzgojnega programa v oddelku. V teh praksah gre predvsem za sodelovanje staršev, starih 

staršev in drugih v oddelku, medinstitucionalno sodelovanje se dogaja na nivoju vrtca kot 

celote. 

Pri izvedbi skupnih dogodkov vzgojitelji samoiniciativno povabijo k sodelovanju različne 

osebe, ki dopolnijo in popestrijo pripravljeni vzgojni program. To so: različni rokodelski 

umetniki, rejci malih živali, izvajalci posebnih spretnosti … 

5. Kakšno je vaše mnenje o sodelovanju vrtca z lokalnim okoljem, kje vidite 

prednosti? 

Sodelovanje vrtca z lokalnim okoljem je nujno in kot sem že rekla: Sodelovanje je 

vitalnost, vitalnost je odzivnost, odzivnost je odgovor vrtca na potrebe v lokalnem okolju.  

6. Menite, da je sodelovanja z institucijami v lokalnem okolju v Zasebnem vrtcu 

Zarja dovolj? 

Sodelovanje z institucijami v lokalnem okolju mora biti stalno predmet ustrezne 

evalvacije. Na podlagi evalvacijskih rezultatov spreminjamo intenziteto in nabor 

sodelovanja in tako odgovarjamo na signale iz okolja. Želela bi si več sodelovanja, da bi 

bilo več predlogov za sodelovanje s strani strokovnih sodelavcev. 
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Priloga 3 

Anketni vprašalnik za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev 

Anketni vprašalnik 

Spoštovani vzgojitelj/-ica, pomočnik/-ica vzgojitelja/-ice! 

Sem Anja Pirc, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. 

Študij zaključujem z diplomskim delom z naslovom Primerjava sodelovanja javnega in 

zasebnega vrtca z institucijami v lokalni skupnosti. Ker potrebujem čim bolj konkretne 

rezultate, Vas prosim, da mi pri tem pomagate tako, da izpolnite vprašalnik. Anketni 

vprašalnik je anonimen, pridobljeni rezultati pa bodo uporabljeni le za študijske 

namene. 

Za odgovore se Vam iskreno zahvaljujem ter Vas lepo pozdravljam. 

 Anja Pirc 

 

Pri spodnjih vprašanjih obkrožite izbrani odgovor oziroma dopišite manjkajočega.  

1. Kako pomembno se Vam zdi sodelovanje vrtca z lokalnim okoljem/lokalno 
skupnostjo? 

a) Zelo pomembno. 
b) Pomembno. 
c) Delno pomembno. 
d) Manj pomembno. 
e) Nepomembno.  

 
2. Kako pogosto sodelujete z lokalnim okoljem/lokalno skupnostjo? 

a) Nikoli. 
b) Tedensko. 
c) Mesečno. 
d) Ob posebnih dogodkih. 
e) Drugo:________________________________________________________ 

 
3. S katerimi institucijami v lokalnem okolju/lokalni skupnosti najpogosteje (tedensko, 

mesečno) sodelujete? 
a) Z gasilskim društvom. 
b) S kmetijo.  
c) S knjižnico. 
d) Z občino. 
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e) S policijsko postajo. 
f) Z drugimi šolami in vrtci. 
g) Z veterinarsko ambulanto. 
h) Drugo:________________________________________________________ 

 

4. Kdo je najpogosteje pobudnik sodelovanja vrtca oziroma oddelka z lokalnim 
okoljem? 

a) Vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja. 
b) Ravnatelj/direktor vrtca. 
c) Starši. 
d) Otroci. 
e) Institucije v lokalni skupnosti. 
f) Drugo:________________________________________________________ 

 
5. Na podlagi česa se odločite za sodelovanje z lokalnim okoljem? 

a) Na podlagi različnih projektov v vrtcu.  
b) Na podlagi različnih dogodkov.  
c) Na podlagi sodelovanj z lokalnim okoljem v okviru obogatitvenih 

dejavnosti. 
d) Na podlagi sodelovanj z lokalnim okoljem v okviru dnevnih dejavnosti. 
e) Drugo:________________________________________________________ 

 

6. Kakšne so po vašem mnenju prednosti sodelovanja z okoljem ? (Lahko obkrožite 
več odgovorov.) 

a) Vključenost vrtca v širši družbeni prostor. 
b) Vplivanje na otrokov odnos do življenjske realnosti. 
c) Otroci spoznavajo značilnosti okolja, ki jih obdaja. 
d) Otroci pridobijo občutek pripadnosti vrtcu in lokalni skupnosti.  
e) Spoznavanje kulturne dediščine.  
f) Soustvarjanje kulture okolja.  
g) Drugo:________________________________________________________ 

 

7. Menite, da sodelovanje vrtca z lokalnim okoljem prinaša tudi slabosti? 
a) Da. 
b) Ne.  

 
Če ste obkrožili da, naštejte slabosti: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 



Pirc, A. (2018). Primerjava sodelovanja javnega in zasebnega vrtca z institucijami v lokalni 
skupnosti. 

 

42 
 

Prosim, če obkrožite še spodnje odgovore.  

Skupno število let v vzgoji in izobraževanju: 

a) Od 0 do 5 let. 
b) Od 5 do 10 let. 
c) Od 15 do 20 let. 
d) 20 let in več.  

 
Starostna skupina otrok, s katerimi delate: 

a) 1. starostna skupina. 
b) 2. starostna skupina. 
c) Kombiniran oddelek.  

 
Delovno mesto, ki ga opravljate: 

a) Vzgojitelj predšolskih otrok. 
b) Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok.  

 
V kakšnem okolju se nahaja vrtec:  

a) V vaškem okolju. 
b) V mestnem okolju. 
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