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POVZETEK 

Namen magistrskega dela je analizirati razlike med organizacijo pedagoškega procesa v vrtcu 

in prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole ter ugotoviti, na kakšen način se 

razlike v organizaciji pedagoškega procesa med vrtcem in šolo kažejo v realizaciji planinskih 

vsebin.  

V raziskavo je bilo vključenih 70 vzgojiteljev in učiteljev, od tega 16 vzgojiteljev prve 

starostne skupine, 24 vzgojiteljev druge starostne skupine in 30 učiteljev prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja.  

Za ugotavljanje razlik med organizacijo pedagoškega procesa v vrtcu in prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju osnovne šole smo, na podlagi pregleda strokovne literature, 

dosedanjih raziskav s tega področja in preučitve zakonskih ter podzakonskih aktov, ki urejajo 

področje predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja, skonstruirali štiri dejavnike, ki 

smo jih v nadaljevanju razdelili na posamezne kazalnike.  

Dejavnike, ki kažejo na razlike med organizacijo pedagoških procesov, smo poimenovali: 

organizacijski, kadrovski, vsebinski in materialni. Navedene dejavnike smo razdelili na 

posamezne kazalnike, ki opredeljujejo razlike med pedagoškima procesoma.  

Podatke o izvajanju planinskih vsebin v vrtcu in osnovni šoli pa smo zbrali s pomočjo 

rekonstruiranega in prilagojenega anketnega vprašalnika. S statističnim programom SPSS, 

verzije 21, smo za potrebe analize uporabili kontingenčne tabele, hi-kvadrat preizkus, 

Kullbackov 2Ȋ preizkus, enosmerno analizo variance (ANOVA) oziroma Welsch preizkus ter 

Games-Howell oziroma Hochberg post hoc test. 

Raziskava je pokazala, da razlike med organizacijo pedagoških procesov vplivajo na izvajanje 

planinskih vsebin v vrtcu in šoli s področja vseh štirih skonstruiranih dejavnikov: 

organizacijskih, kadrovskih, vsebinskih in materialnih. Z analizo podatkov anketnega 

vprašalnika smo ugotovili, da vzgojitelji in učitelji v večini upoštevajo priporočila oziroma 

predpise glede vsebin s področja planinstva, ki so zapisana v Kurikulumu za vrtce (1999) in 

Učnem načrtu za športno vzgojo (2011). Rezultati raziskave so pokazali, da se med vzgojitelji 

in učitelji pojavljajo statistično značilne razlike v: pogostosti izvajanja dejavnosti v naravi,  

vrsti prevladujoče gibalne dejavnosti v naravi, izvajanju izletov in orientacijskih izletov,  

možnosti udeležbe staršev na izletih, organizaciji planinskega krožka in izvajanju dodatnih 

gibalnih/športnih programov s planinsko vsebino. Statistično značilne razlike med vzgojitelji 

in učitelji pa so se pokazale tudi pri posredovanju naslednjih teoretičnih planinskih vsebin: 

»Značilnosti okolice oz. območja, po katerem poteka pohod oz. sprehod« in »vpliv hoje na 

organizem«. Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi pri oceni naslednjih 

omejitvenih dejavnikov pri organizaciji in izvedbi praktičnih planinskih vsebin: 

»Pomanjkanje finančnih sredstev, potrebnih za plačilo spremljevalcev«, »neprimerna oprema 

otrok/učencev« in »v bližini je premalo izletniških točk za to starostno skupino«.  

Ključne besede: vzgojno-izobraževalni proces, kurikulum za vrtce, učni načrt za osnovno 

šolo, otrok, učenec, planinske vsebine 

 

 



 

ABSTRACT 

The purpose of the master's thesis is to analyze the differences between the organization of 

the pedagogical process in kindergarten and the first educational period of elementary school 

and to determine how the differences in the organization of the pedagogical process between 

kindergarten and school are reflected in the realization of hiking content. 

The study included 70 preschool and school teachers, 16 of whom taught the first age group, 

24 the second age group, and 30 taught students of the first educational period. 

In order to determine the differences between the organization of the pedagogical process in 

kindergarten and the first educational period of elementary school, based on a review of 

professional literature, previous research in this field and an examination of the statutory and 

implementing regulations governing the field of preschool education and elementary 

education, four factors were constructed and subsequently divided into individual indicators. 

The factors that point to the differences between the organization of pedagogical processes 

were named as follows: organizational, personnel, content and material. The above factors 

were divided into individual indicators that define the differences between pedagogical 

processes. 

Data on the realization of hiking content in kindergarten and elementary school were collected 

using a reconstructed and adapted survey questionnaire. With the help of the statistical 

program SPSS version 21, an analysis was carried out using contingency tables, the chi-

square test, Kullback's 2Ȋ test, the one-way variance analysis (ANOVA) or Welsch Test and 

the Games-Howell or Hochberg's post hoc test. 

The research has shown that the differences between the organization of pedagogical 

processes influence the realization of hiking contents in kindergarten and school in all four 

factors: organizational, personnel, content and material. By analyzing the data of the survey 

questionnaire, it has been found that the preschool and school teachers mostly follow the 

recommendations and regulations regarding hiking contents, which are written in Kurikulum 

za vrtce [Kindergarten Curriculum] (1999) and Učni načrt za športno vzgojo [Physical 

Education Curriculum] (2011). The results of the research have shown that there are 

statistically significant differences between the preschool and school teachers in the frequency 

of performing activities in nature, in the type of the prevailing physical activity in nature, in 

carrying out excursions and orientation excursions, in the possibility of parental attendance on 

excursions, in the organization of the hiking club, and in the implementation of 

physical/sports programs with hiking content. Statistically significant differences between 

preschool and school teachers have also been revealed in the teaching of the following 

theoretical hiking content: “The characteristics of the surrounding area or the area where the 

hike or walk is taking place” and “the impact of walking on the organism”. Statistically 

significant differences have also been demonstrated in the assessment of the following 

limiting factors in the organization and implementation of practical hiking content: “Lack of 

financial resources for paying escorts”, “unsuitable equipment for children/students” and 

“there are not enough excursion sites for this age group nearby”. 

Keywords: educational process, kindergarten curriculum, elementary school curriculum, 

child, student, hiking content 

 



 

KAZALO VSEBINE 

1 UVOD ..................................................................................................................................... 1 

2 PREDMET IN PROBLEM .................................................................................................. 2 

2. 1 SISTEM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI ...................... 2 

2. 1. 1 Splošna načela vzgoje in izobraževanja ................................................................... 3 

2. 1. 2 Faze izobraževalnega sistema v republiki Sloveniji ................................................. 4 

2. 2 SLOVENSKI SISTEM PREDŠOLSKE VZGOJE .......................................................... 5 

2. 2. 1 Temeljni predpisi na področju predšolske vzgoje v Sloveniji .................................. 5 

2. 2. 2 Podzakonski predpisi na področju predšolske vzgoje v Sloveniji ............................ 6 

2. 2. 3 Organizacija dela v vrtcih in vrtčevski programi ..................................................... 7 

2. 2. 4 Sodelovanje med vrtcem in starši ........................................................................... 10 

2. 2. 5 Kurikulum za vrtce ................................................................................................. 11 

2. 3 SLOVENSKI SISTEM OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA ....................... 12 

2. 3. 1 Temeljni predpisi na področju osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji .......... 12 

2. 3. 2  Podzakonski predpisi na področju osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji ... 13 

2. 3. 3 Organizacija osnovnošolskega izobraževanja ........................................................ 13 

2. 3. 4 Izobraževalni program osnovne šole ...................................................................... 15 

2. 3. 5 Dokumenti osnovne šole......................................................................................... 16 

2. 3. 6 Sodelovanje šole s starši ......................................................................................... 17 

2. 4 POMEN GIBANJA V OTROKOVEM RAZVOJU ...................................................... 19 

2. 4. 1 Gibalni razvoj ......................................................................................................... 19 

2. 4. 2 Gibalna dejavnost ................................................................................................... 19 

2. 4. 3 Pomen gibalnih dejavnosti v vrtcu in šoli .............................................................. 20 

2. 5 PLANINSKA DEJAVNOST V SLOVENIJI ................................................................ 21 

2. 5. 1 Planinska zveza Slovenije (PZS) ............................................................................ 21 

2. 6 PLANINSKE VSEBINE V VRTCU ............................................................................. 22 

2. 6. 1 Planinstvo kot obogatitvena dejavnost v vrtcu ....................................................... 23 

2. 7 PLANINSKE VSEBINE V PRVEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU 

OSNOVNE ŠOLE ................................................................................................................. 25 

2. 7. 1 Planinstvo kot obogatitvena dejavnost v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

osnovne šole....................................................................................................................... 27 

2. 8 USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE PLANINSKIH VSEBIN V VRTCU IN ŠOLI .. 28 

2. 8. 1 Mentor planinske skupine ....................................................................................... 28 

2. 9 DOSEDANJE RAZISKAVE IN UGOTOVITVE ......................................................... 29 

3 CILJI .................................................................................................................................... 32 

4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ..................................................................................... 32 

5 METODE DELA ................................................................................................................. 32 



 

5. 1 RAZISKOVALNI VZOREC ......................................................................................... 32 

5. 2 VZOREC SPREMENLJIVK ......................................................................................... 34 

5. 3  ORGANIZACIJA IN POTEK ZBIRANJA PODATKOV ........................................... 34 

5. 4 METODE OBDELAVE PODATKOV .......................................................................... 34 

6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ............................................................................. 36 

6. 1 REZULTATI PO VPRAŠANJIH .................................................................................. 37 

6. 2 REZULTATI PO RAZISKOVALNIH VPRAŠANJIH ................................................. 44 

6.  2. 1 Izbrani kazalniki razlik med organizacijo pedagoškega procesa v vrtcu in prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole ................................................................ 44 

6. 2. 2  Pomen razlik glede na realizacijo planinskih vsebin v vrtcu in prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju osnovne šole .............................................................................. 49 

7  RAZPRAVA ....................................................................................................................... 65 

8 SKLEP .................................................................................................................................. 69 

9 LITERATURA IN VIRI ..................................................................................................... 70 

10 PRILOGA .......................................................................................................................... 75 

 

KAZALO PREGLEDNIC IN SLIK 

Tabela 1: Povzetek normativov za število spremljevalcev v vrtcu (Stritar, 1998, str. 19) ...... 23 

Tabela 2: Praktične in teoretične vsebine s sklopa pohodništvo v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju (Kovač idr., 2011, str. 14) ................................................................ 26 

Tabela 3: Povzetek normativov za število spremljevalcev v osnovni šoli (Učni načrt za 

športno vzgojo, 2011, str. 44) ................................................................................................... 26 

Tabela 4: Struktura vzorca vzgojiteljev oziroma učiteljev, glede na starostno skupino .......... 32 

Tabela 5: Pogostost izvajanja dejavnosti v naravi ................................................................... 38 

Tabela 6: Posredovanje teoretičnih planinskih vsebin ............................................................. 41 

Tabela 7: Izbrani kazalniki razlik s področja organizacijskih dejavnikov ............................... 44 

Tabela 8: Izbrani kazalniki razlik s področja kadrovskih dejavnikov ...................................... 46 

Tabela 9: Izbrani kazalniki razlik s področja vsebinskih dejavnikov ...................................... 47 

Tabela 10: Izbrani kazalniki razlik s področja materialnih dejavnikov ................................... 47 

Tabela 11: Pogostost organiziranja načrtovane gibalne aktivnosti glede na profil .................. 50 

Tabela 12: Pregled izvajanja dejavnosti v naravi po mesecih glede na profil ......................... 50 

Tabela 13: Pregled povprečnega mesečnega izvajanja dejavnosti v naravi glede na profil .... 51 

Tabela 14: Rezultati Games-Howell post hoc testa za ugotavljanje statistično pomembnih 

razlik v povprečnem izvajanju števila ur dejavnosti  naravi med posameznimi skupinami .... 51 

Tabela 15: Pregled izvajanja gibalnih dejavnosti glede na profil ............................................ 52 

Tabela 16: Statistična značilnost razlik v izvajanju najpogostejše gibalne dejavnosti med 

skupinami ................................................................................................................................. 52 

Tabela 17: Pogostost izvajanja sprehodov glede na profil ....................................................... 53 

Tabela 18: Število izvajanj izletov glede na profil ................................................................... 53 

Tabela 19: Statistična značilnost razlik v številu izvajanj izletov med skupinami .................. 53 

Tabela 20: Število izvajanj orientacijskih izletov glede na profil ............................................ 54 



 

Tabela 21: Statistična značilnost razlik v številu izvajanj orientacijskih izletov glede na profil

 .................................................................................................................................................. 54 

Tabela 22: Pregled omejitvenih dejavnikov (ovir) glede na profil .......................................... 55 

Tabela 23: Rezultati Hochberg post hoc testa za ugotavljanje statistično pomembnih razlik 

med skupinami za omejitveni dejavnik »Pomanjkanje finančnih sredstev, potrebnih za plačilo 

spremljevalcev« ........................................................................................................................ 57 

Tabela 24: Rezultati Hochberg post hoc testa za ugotavljanje statistično pomembnih razlik 

med skupinami za omejitveni dejavnik »Neprimerna oprema otrok/učencev« ....................... 58 

Tabela 25: Rezultati Games-Howell post hoc testa za ugotavljanje statistično pomembnih 

razlik med skupinami za omejitveni dejavnik »V bližini je premalo izletniških točk za to 

starostno skupino« .................................................................................................................... 58 

Tabela 26: Pregled možnosti udeležitve staršev na izletih glede na profil .............................. 59 

Tabela 27: Statistična značilnost razlik v možnosti udeležbe staršev na izletih med skupinami

 .................................................................................................................................................. 59 

Tabela 28: Pregled deleža imetnikov licence PZS med  vzgojitelji in učitelji ......................... 59 

Tabela 29: Pregled stopnje pogostosti posredovanja teoretičnih planinskih vsebin ................ 60 

Tabela 30: Rezultati Hochberg post hoc testa za ugotavljanje statistično pomembnih razlik 

med skupinami za vsebino »Značilnosti okolice oz. območja (geografske, naravoslovne, 

zgodovinske), po katerem poteka pohod oz. sprehod« ............................................................ 62 

Tabela 31: Rezultati Games-Howell post hoc testa za ugotavljanje statistično pomembnih 

razlik med skupinami za vsebino »Vpliv hoje na organizem« ................................................. 62 

Tabela 32: Pregled deleža organizacije planinskega krožka .................................................... 63 

Tabela 33: Statistična značilnost razlik v organizaciji planinskega krožka glede na profil ..... 63 

Tabela 34: Pregled deleža izvajanja gibalnih/športnih programov .......................................... 64 

Tabela 35: Statistična značilnost razlik v izvajanju gibalnih/športnih programov glede na 

profil ......................................................................................................................................... 64 

 

Slika 1: Struktura šolskega sistema 2015/16 – Slovenija (Eurydice, 2018)............................... 5 

Slika 2: Struktura vzorca vzgojiteljev oziroma učiteljev, glede na starostno skupino ............. 33 

Slika 3: Delovna doba vzgojiteljev oziroma učiteljev ............................................................. 33 

Slika 4: Pogostost organiziranja načrtovane gibalne aktivnosti ............................................... 37 

Slika 5: Pogostost izvajanja sprehodov .................................................................................... 38 

Slika 6: Izvajanje izletov .......................................................................................................... 39 

Slika 7: Izvajanje orientacijskih izletov ................................................................................... 39 

Slika 8: Pregled ovir, s katerimi se srečujejo vzgojitelji in učitelji pri organizaciji in izvedbi 

športnih/gibalnih dejavnosti s planinsko vsebino ..................................................................... 40 

Slika 9: Udeležba staršev na izletih .......................................................................................... 41 

Slika 10: Organizacija planinskega krožka .............................................................................. 42 

Slika 11: Izvajanje gibalnih/športnih programov ..................................................................... 43 



 





Zavrl, E. (2019). Razlike v izvajanju planinskih vsebin med vrtcem in šolo. Magistrsko delo. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta 
 
 

1 
 

1 UVOD 

Temeljni otrokovi potrebi sta vsekakor potreba po gibanju in igri, česar bi se morali zavedati 

prav vsi, ki kakor koli delamo s predšolskimi otroki.  

Pri prehodu iz vrtca v šolo se pojavita dva ključna dejavnika, ki najbolj vplivata na upad 

gibanja. Z vstopom v šolo se poveča vedenje sedečega življenja, poleg tega pa se začenja 

obdobje adolescence, za katero je značilno, da otroci oziroma mladostniki več časa posvetijo 

sebi, izgradnji osebne identitete, podobi, družabnim omrežjem, svoj prosti čas preživljajo za 

računalniki in drugimi socialnimi mediji. Vedno bolj pa zanemarjajo hojo, ki predstavlja 

osnovni način gibanja. 

Številne raziskave na področju gibanja kažejo na pomanjkanje gibanja med otroki in 

mladostniki, kar vpliva na to, da imamo v Sloveniji visok delež čezmerno težkih otrok, 

posledica tega pa je njihova nizka gibalna učinkovitost. Najpomembnejšo vlogo pri 

spodbujanju gibanja otrok imajo v zgodnjem otroštvu starši in vzgojitelji, zato je pomembno, 

da jim hojo približajo kot eno najprijetnejših oblik gibanja. Pri prehodu iz vrtca v šolo pa 

pomembno vlogo dobijo tudi učitelji in športni pedagogi, saj je planinstvo oziroma gorništvo 

del osnovnošolskega učnega načrta pri predmetu šport. Vrtec oziroma šola lahko planinske 

vsebine udejanja v okviru obveznega programa in dodatnih programov. Čeprav so planinske 

vsebine zajete tako v kurikulumu za vrtce kot tudi v učnem načrtu za športno vzgojo, jih 

nekateri vzgojitelji oziroma učitelji uresničujejo bolj, nekateri manj.  

Namen tega magistrskega dela je proučiti razlike med organizacijo pedagoškega procesa v 

vrtcu in prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole ter ugotoviti, na kakšen način 

se razlike v organizaciji med navedenima pedagoškima procesoma kažejo v realizaciji 

planinskih vsebin.  
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2 PREDMET IN PROBLEM 

V magistrskem delu analiziramo razlike med organizacijo pedagoškega procesa v vrtcu in 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole ter preučujemo, na kakšen način se 

razlike v organizaciji med navedenima procesoma kažejo v realizaciji planinskih vsebin.  

V teoretičnem delu se zato najprej osredinimo na splošno področje predšolske vzgoje in 

osnovnošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji. V nadaljevanju posebno pozornost 

namenimo področju gibanja in vpliva tega na gibalni razvoj otrok. V povezavi s tem 

osvetlimo področje planinske dejavnosti v Sloveniji in opredelimo cilje ter vsebine, s katerimi 

so v kurikulumu za vrtce in učnem načrtu za športno vzgojo zastopane planinske vsebine. 
 

2. 1 SISTEM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Vzgoja in izobraževanja sta procesa, ki ju uresničujemo s prepletanjem in dopolnjevanjem 

drugega z drugim. Ne moremo vzgajati, ne da bi hkrati izobraževali in ne moremo 

izobraževati, ne da bi hkrati tudi vzgajali. Le na tak način lahko v procesu poučevanja 

dosežemo zadane vzgojno-izobraževalne cilje.   

Proces vzgoje tako poteka vzporedno s procesom izobraževanja, saj cilje vzgoje uresničujemo 

skozi različne vsebine, metode in oblike dela, zato vzgajamo takrat, ko neposredno 

izobražujemo.  

Vzgoja in izobraževanje sta temeljni človekovi pravici. Ažman, Jazbec, Jazbec, Peršolja in 

Pollak (2001) izobraževanje opredeljujejo kot obvladovanje določenega znanja ali spretnosti, 

vzgojo pa razumejo predvsem kot zavedanje pomena in upoštevanje naučene vsebine ter 

njeno dosledno uporabo v praksi.  

Izobraževanje je proces, ki ljudem skozi učenje in praktične vsebine omogoča pridobivanje 

znanja, navad, razvijanje spretnosti in usposabljanje za delovanje v družbi (Muršak, 2012). 

Jereb (1998) pa izobraževanje opredeljuje kot družbeno-delovni sistem, ki pomaga pri 

uresničevanju vzgojnih in izobraževalnih ciljev.  

Čeprav gre za organizirano dejavnost družbe, ki jo izvajajo tako javne kot zasebne 

izobraževalne ustanove, se naše izobraževanje nikoli zares ne zaključi, saj se, zaradi 

spreminjanja družbe in življenjskih okoliščin, učimo vse življenje. 

Sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (RS) povečini zaznamuje temeljita in 

vsestranska prenova, ki s temeljnim dokumentom o prenovi, Beli knjigi o vzgoji in 

izobraževanju (1995), v ospredje postavlja: odprtost in preglednost javnega sistema vzgoje in 

izobraževanja, pravno nevtralnost, izbirnost na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, 

demokratičnost, avtonomnost in enake možnosti ter kakovostno učenje (Vzgoja in 

izobraževanje v Republiki Sloveniji, 2000).  

T. Taštanoska (2017, str. 10) kot temeljni cilj sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji 

navaja »zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, veroizpoved, 

socialno in kulturno poreklo, rasno, etnično in narodno pripadnost ter telesno in duševno 

konstitucijo oziroma invalidnost«. 
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V Sloveniji sistem vzgoje in izobraževanja deluje kot javna služba, ki jo izvajajo javni in 

zasebni zavodi, z upoštevanjem javno veljavnih zakonov (prav tam). 

Slovenski izobraževalni sistem danes deluje kot enoten sistem, sestavljen pa je iz primarnega, 

sekundarnega in terciarnega izobraževanja. Primarno izobraževanje v RS predstavljata 

predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport Republike Slovenije, 2018).  

Dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja opravlja Ministrstvo Republike Slovenije za 

izobraževanje, znanost in šport, država pa ima pri tem vlogo regulatorja, ustanovitelja, 

financerja in nadzornika. Kot je določeno v ustavi Republike Slovenije, je v Sloveniji 

izobraževanje svobodno in avtonomno (Eurydice, 2018).  

V RS je ustanoviteljica javnih vrtcev in osnovnih šol občina, medtem ko država ustanavlja 

javne srednje, višješolske in visokošolske zavode, zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami ter dijaške in študentske domove (Eurydice, 2018). 

Programi predšolske vzgoje se financirajo iz proračuna občine, plačil staršev in drugih virov, 

osnovnošolsko izobraževanje pa iz proračuna občine, države ter drugih virov (Taštanoska, 

2017).  

2. 1. 1 Splošna načela vzgoje in izobraževanja 

Splošna načela vzgoje in izobraževanja, opredeljena v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju 

(2011), so naslednja: 

Človekove pravice in dolžnosti 

»V Republiki Sloveniji temeljne vrednote vzgoje in izobraževanja izhajajo iz skupne 

evropske dediščine političnih, kulturnih in moralnih vrednot« (str. 13). Človekove pravice 

zajemajo tako pravice posameznika kot kolektivne pravice, katerih temelj sta svoboda in 

enakost tako posameznika kot skupin. Med drugim človekove pravice vključujejo tudi pravico 

do zdravega naravnega in spodbujajočega družbenega okolja. Človekove pravice vselej s 

seboj prinašajo tudi dolžnosti, na katere velikokrat pozabljamo, čeprav sovpadajo z 

veljavnimi pravicami. Pri vzgoji si moramo tako prizadevati, da bi učenci privzeli tako norme 

in vrednote, ki so vključene v človekove pravice, kot tudi dolžnosti do drugih in ustreznih 

ravnanj (Bela knjiga, 2011). 

Avtonomija 

Že v Beli knjigi (1995) je med najpomembnejšimi idejami o prenovi zapisano načelo o 

avtonomiji šole in učiteljev, ki pravi: »Učiteljstvo mora biti na svojem področju delovanja 

suvereno in avtonomno, in sicer predvsem na metodičnem področju, medtem ko vzgojno-

izobraževalne cilje, standarde in vsebino opredeljuje nacionalni kurikulum.« (str. 91–92). 

Kuščer (1999) pa učiteljevo avtonomijo opredeli kot »svobodno in samostojno izbiro 

didaktičnega koncepta učenja in poučevanja, izbiro metod in tehnik ter oblik dela« (str. 29).  

V Beli knjigi (2011, str. 13) je pojem avtonomije, opredeljen kot »oblikovanje samostojnega, 

razmišljujočega in odgovornega individuuma, ki se pri svojem delu opira na kakovostno 

pridobljeno znanje in socialne ter druge spretnosti«, kar predstavlja temeljni vzgojno-

izobraževalni cilj. 
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Večja stopnja strokovne avtonomije pa strokovnim delavcem v vrtcih in šolah nalaga tudi 

večjo stopnjo odgovornosti za načrtovanje in izvedbo vzgojno-izobraževalnega procesa.  

Pravičnost 

Pravičnost v izobraževanju predstavlja temelj družbene pravičnosti, velikokrat pa jo 

izenačujemo z enakimi izobraževalnimi možnostmi, kar je nujni pogoj za zagotavljanje 

enakih možnosti za uspeh vseh državljanov. Država je zato dolžna vsakemu državljanu 

zagotoviti enake izobraževalne možnosti. Poleg tega mora pravičnost v izobraževanju vedno 

zagotoviti enako, nepristransko obravnavo vseh učencev, tako pri ocenjevanju znanja kot pri 

kaznovanju, nagrajevanju itn. (Bela knjiga, 2011). 

Kakovost 

Pravica do kakovostne vzgoje in izobraževanja je pomembno načelo vzgojno-izobraževalnega 

sistema, katerega cilj je vzgoja avtonomnih in razsodnih posameznikov. Pri zagotavljanju 

omenjene pravice je z vidika posameznika treba v ospredje postaviti tudi pravico do 

kakovostne izvedbe vzgojno-izobraževalnega procesa oziroma pouka in vzgoje, ki 

posamezniku omogoča pridobitev kakovostnega znanja in izobrazbe. Kakovosten šolski 

sistem pa mora med drugim zadovoljevati tudi otrokove oziroma učenčeve temeljne potrebe, 

kot so potreba po varnosti, sprejetosti, sodelovanju, samospoštovanju itn. (prav tam). 

2. 1. 2 Faze izobraževalnega sistema v republiki Sloveniji 

Slovenski sistem vzgoje in izobraževanja je organiziran po sedmih ravneh izobraževanja: 

 Predšolska vzgoja: je neobvezna in zajema splošno predšolsko vzgojo ter oskrbo v vrtcu. 

Otroci se v vrtec vključujejo od 11. meseca starosti pa vse do vstopa v osnovno šolo.  

 Osnovnošolsko izobraževanje: je obvezno in poteka od 6. do 15. leta starosti. 

Organizirano je kot devetletna osnovna šola.  

 Srednješolsko izobraževanje: poteka od dveh do pet let, vanj so vključeni dijaki stari od 

15 do 19 let. Izobraževalni programi na tej ravni zajemajo poklicne in strokovne šole ter 

splošne gimnazije.  

 Visokošolsko izobraževanje (terciarno izobraževanje): vključuje višje strokovno 

izobraževanje in visokošolsko izobraževanje ter poteka na univerzah, visokošolskih 

zavodih in strokovnih šolah.  

 Izobraževanje odraslih: je zaznamovano s precejšnjo raznolikostjo programov in 

institucij (Eurydice, 2018). 

V nadaljevanju je predstavljeno izobraževanje v Sloveniji po stopnjah ISCED: 

 ISCED 0: v predšolsko vzgojo v Sloveniji so vključeni otroci od 1. do 6. leta starosti. 

 ISCED 1: na tej stopnji se začne obvezno izobraževanje in poteka od 6. do 12. leta 

starosti v osnovni šoli.  

 ISCED 2: stopnja vključuje nadaljevanje obveznega izobraževanja v osnovni šoli od 

12. do 15. leta starosti in skupaj z ISCED 1 tvori t. i. enotno strukturo (»single 

structure«), saj učenci prehoda med primarno in nižjo sekundarno stopnjo ne občutijo.  

 ISCED 3: stopnja predstavlja neobvezno srednješolsko izobraževanje po 15. letu 

starosti, ki poteka v gimnazijah, srednjih poklicnih in strokovnih šolah.  

 ISCED 5 – 7: poteka na univerzah, visokošolskih zavodih in strokovnih šolah.  
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Slika 1: Struktura šolskega sistema 2015/16 – Slovenija (Eurydice, 2018) 

 

2. 2 SLOVENSKI SISTEM PREDŠOLSKE VZGOJE 

Predšolska vzgoja v Sloveniji je namenjena otrokom od enega leta starosti do obveznega 

vstopa v osnovno šolo in ni obvezna. O otrokovem vpisu v vrtec odločajo starši. Predšolsko 

vzgojo izvajajo javni in zasebni vrtci, po potrebi mrežo javnih vrtcev dopolnjujejo zasebni 

vrtci s koncesijo. Ustanovitelji javnih vrtcev so lokalne skupnosti, ki vrtce ustanavljajo v 

skladu s potrebami lokalnega prebivalstva. Programe predšolske vzgoje izvajajo vzgojitelji in 

vzgojiteljice ter njihovi pomočniki ter pomočnice (Taštanoska, 2017). 

2. 2. 1 Temeljni predpisi na področju predšolske vzgoje v Sloveniji 

Področje predšolske vzgoje v Sloveniji urejata dva zakona: 

 Zakon o vrtcih (ZVrt) (Ur. l. RS, št. 100/05); 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) (Ur. l. RS, št. 

16/07). 

Zakon o vrtcih 

Zakon o vrtcih (ZVrt) je bil sprejet leta 1996, z njim pa so bili v RS prvič zakonsko določena 

merila, ki so ključna za zagotavljanje kakovostnega izvajanja dela v vrtcu. »(Npr. število 

otrok v oddelku, razmerje med številom otrok in odraslih v oddelku, stopnja izobrazbe 

vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja itn.)« (Bela knjiga, 2011, str. 73). Na oblikovanje teh so 

pomembno vplivala izhodišča, opredeljena v Beli knjigi iz leta 1995 (prav tam). 

Zakon zajema naslednje vsebinske sklope: temeljne določbe, občasno varovanje otrok na 

domu, financiranje, povezovanje v skupnosti, zaposlene v vrtcu, zbiranje in varstvo osebnih 

podatkov, nadzor, kazenske določbe in predhodne ter končne določbe (»Zakon o vrtcih 

[ZVrt]«, 2005). 

Zakon o vrtcih ureja področje predšolske vzgoje, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci ter 

določa temeljne naloge vrtcev. Ti so staršem pomagati pri celoviti skrbi za otroke, vplivati na 

kakovost življenja družin in otrok ter ustvarjati pogoje za razvoj otrokovih telesnih in 

duševnih sposobnosti (»ZVrt«, 2005, 2. čl.). Z zakonom so opredeljeni cilji in načela 

predšolske vzgoje, programi vrtca, oddelki, zagotavljanje vključevanja otrok v programe, vpis 

in sprejem otrok, financiranje, zaposleni v vrtcu, izobrazbeni pogoji in obveznosti vzgojitelja 

in pomočnika vzgojitelja, zbiranje in varstvo podatkov ter druge obveznosti, ki se nanašajo na 

kakovostno izvajanje vzgoje v vrtcu (prav tam).  
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Načela in cilji predšolske vzgoje 

Temeljna načela predšolske vzgoje v vrtcih so usklajena s splošnimi načeli celotne vzgoje in 

izobraževanja, pri čemer v ospredje postavljajo: zagotavljanje enakih možnosti glede 

vključitve in izbire programov predšolske vzgoje; zagotavljanje enakih možnosti za optimalen 

razvoj vseh otrok, pri čemer se upošteva različnost med otroki in upošteva pravica do izbire in 

drugačnosti; zagotavljanje možnosti za vključevanje in optimalni razvoj otrok iz različnih 

robnih skupin; zagotavljanje avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti strokovnih delavcev 

v vzgoji in izobraževanju; spodbujanje sodelovanja vrtca z okoljem; spodbujanje otrokovega 

telesnega in duševnega razvoja; spremljanje kakovosti delovanja vrtca ter zagotavljanje 

stalnega notranjega razvoja (Bela knjiga, 2011). 

Iz opredeljenih načel so neposredno izpeljani cilji predšolske vzgoje, ki so natančno zapisani 

v 4. členu Zakona o vrtcih (2005).  

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju ZOFVI) je 

zagotovo eden pomembnejših zakonov na področju vzgoje in izobraževanja. »ZOFVI ureja 

pogoje za opravljanje nalog ter določa način upravljanja in financiranja vzgoje in 

izobraževanj« (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja [ZOFVI], 2007, 

1. čl.). Poleg naštetega so v zakonu opredeljeni tudi »vsebina in postopek sprejemanja 

programov za predšolske otroke in njeno financiranje ter izobrazbeni pogoji in delovna 

obveznost strokovnih delavcev vrtca« (prav tam.). 

2. 2. 2 Podzakonski predpisi na področju predšolske vzgoje v Sloveniji 

Področje predšolske vzgoje v Sloveniji poleg opredeljenih temeljnih zakonov urejajo 

podzakonski pravni akti, s katerimi podrobneje urejamo vsebino hierarhično višjih pravnih 

aktov (Zavašnik Arčnik in Erčulj, 2015). 

V nadaljevanju poudarjamo le tiste podzakonske predpise, ki so bili za analizo razlik med 

pedagoškima procesoma v našem magistrskem delu ključni.  

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (2014) vsebuje 38 

členov, ki se nanašajo na določbo normativov oziroma pogojev, na podlagi katerih se 

sistematizirajo delovna mesta. Poleg tega so v pravilniku opredeljeni pogoji za oblikovanje 

oddelkov vrtčevskih programov ter pogoji za spremstvo otrok. 

Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v 

programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s 

posebnimi potrebami (2012) določa izobrazbene pogoje za opravljanje poklica vzgojitelja 

predšolskih otrok, pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok, svetovalnega delavca in drugih 

strokovnih delavcev v programih predšolske vzgoje. 

Pravilnik o dokumentaciji o vrtcih (2012) določa oziroma opredeljuje dokumentacijo, ki 

mora biti vodena s strani vrtca, ki izvaja program predšolske vzgoje. Navedene določbe v 

omenjenem pravilniku veljajo za vrtce, ki opravljajo javno-veljavne programe.  

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 

(2003) vsebuje 24 členov, ki opredeljujejo postopek, po katerem se določajo osnovni elementi 
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za oblikovanje cen programov v javnih vrtcih. Med drugim so v pravilniku določene tudi 

posebnosti pri oblikovanju cen. 

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (2006) določa postopek, po katerem starši 

uveljavljajo pravico do znižanega plačila za vrtce, ki izvajajo javne programe predšolske 

vzgoje. S pravilnikom je opredeljena tudi lestvica plačilnih razredov, ki starše razvršča v 

razrede, glede na bruto mesečni prihodek, na podlagi katerega starši plačajo določen odstotek 

cene programa, v katerega je otrok vključen. S pravilnikom je določeno tudi uveljavljanje 

znižanega oz. oprostitvenega plačila, če imajo starši v vrtec vključena dva ali več otrok.  

Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja 

plačil staršev (2008) vsebuje člene, ki določajo, na kakšen način in po kakšen postopku se iz 

državnega proračuna zagotavljajo sredstva za razne namene, ki med drugim vključujejo tudi 

sofinanciranje plačila staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok.  

2. 2. 3 Organizacija dela v vrtcih in vrtčevski programi 

V slovenske javne vrtce se vključujejo otroci stari od 11 mesecev, v omenjeni instituciji jih 

nato vzgajajo in izobražujejo do vstopa v šolo. V tem poglavju bomo podrobneje prikazali 

osrednje značilnosti predšolske vzgoje glede na različne starostne skupine in vzgojne načine.  

Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih: 

 prvo starostno obdobje: otroci, stari od enega (najmanj 11 mescev) do treh let in  

 drugo starostno obdobje: otroci od treh do šestih let oziroma do vstopa v šolo (Bela 

knjiga, 2011).  

Programe v posameznem oddelku izvajata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice. 

Pedagoško in poslovno vodenje vrtca je dodeljeno ravnatelju, v večjih vrtcih je lahko 

zaposlen tudi en pomočnik ravnatelja ali več. Vzgojiteljica in pomočnica sta skupaj z otroki v 

vsakem oddelku vrtca, skupaj pripravljata, načrtujeta in izvajata vzgojno delo, sodelujeta s 

starši in pri organizaciji življenja ter dela v vrtcu nasploh (Eurydice, 2018).  

V slovenskih javnih ter zasebnih vrtcih so otroci razvrščeni v starostno homogene, heterogene 

ali kombinirane oddelke, pri čemer so v homogene oddelke vključeni otroci v starostnem 

razponu enega leta, v heterogene oddelke otroci prvega ali drugega starostnega obdobja, v 

kombinirane pa otroci prvega in drugega starostnega obdobja. Poleg različnih oddelkov vrtci 

lahko ponudijo različne programe glede na trajanje in organizacijo. Tako lahko vrtci ponujajo 

dnevne, poldnevne in krajše programe, pri čemer dnevni program traja od šest do devet ur in 

lahko poteka dopoldne, popoldne, ves dan ali izmenično, poldnevni program traja od štiri do 

šest ur ter lahko poteka dopoldne, popoldne ali izmenično, medtem ko krajši program traja od 

240 do 720 ur letno in je lahko organiziran strnjeno ali pa razporejen med šolskim letom. 

Tako dnevni kot poldnevni in krajši programi so namenjeni otrokom od enega leta starosti do 

vstopa v šolo (Bela knjiga, 2011). Krajši programi se izvajajo predvsem na demografsko 

ogroženih območjih in v oddaljenih krajih (Eurydice, 2018).  

Časovno trajanje programa in zaporedje dejavnosti ni natančno določeno, temveč vzgojiteljice 

prilagajajo razpored dejavnosti v okviru odpiralnega časa vrtca glede na posebnost v 

starostnih oddelkih, prihode in odhode otrok, čas prehranjevanja in bioritem otrok ter potrebe 

staršev (Eurydice, 2018). »Programi omogočajo: 
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 prepletanje vodenih in spontanih dejavnosti; 

 spodbujajo celovitost otrokovega razvoja in  

 zagotavljajo zastopanost vseh področij dejavnosti, ki so navedene v kurikulumu 

(prav tam)«.  

V nadaljevanju bomo predstavili ključne kazalnike kakovosti na področju organizacije dela in 

življenja v vrtcu, ki so po besedah Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič in Poljanšek (2009a, v 

Bela knjiga, 2011) prepoznani kot ključni strukturni kazalci kakovosti izvajanja predšolske 

vzgoje. Ti so: število otrok v oddelku, razmerje med številom otrok in odraslih v oddelku ter 

čas skupne prisotnosti vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja v oddelku. 

Kot je opredeljeno z Zakonom o vrtcih (2005, 17. čl.), »število otrok v oddelku prvega 

starostnega obdobja ne sme presegati dvanajst otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja 

pa dvaindvajset otrok«. Normative o številu otrok natančneje določa  Pravilnik o normativih 

za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (2014), ki ga izda minister za šolstvo, in sicer: 

 »v oddelku prvega starostnega obdobja je lahko najmanj 9 in največ 12 otrok, če je 

oddelek starostno homogen (če so v njem otroci v starostnem razponu do enega leta); 

 v starostno heterogenem oddelku prvega starostnega obdobja je najmanj 7 in največ 10 

otrok; 

 v starostno homogenem oddelku 3- do 4-letnih otrok je najmanj 12 in največ 17 otrok; 

 v starostno homogenem oddelku 4 do 5 in 5 do 6 let starih otrok je najmanj 17 in 

največ 22 otrok; 

 v starostno heterogenem oddelku drugega starostnega obdobja je najmanj 14 in največ 

19 otrok; 

 v starostno kombiniranem oddelku, v katerem so predšolski otroci obeh starostnih 

obdobij, je lahko najmanj 10 in največ 17 otrok (Eurydice, 2018).« 

Dnevni program v vrtcu v oddelku prvega starostnega obdobja izvajata vzgojitelj in vzgojitelj 

predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja skupaj vsaj šest ur dnevno, medtem ko v oddelku 

drugega starostnega obdobja vsaj štiri ure dnevno. Poldnevni program v oddelku prvega 

starostnega obdobja izvajata skupaj vsaj tri ure dnevno, medtem ko v oddelku drugega 

starostnega obdobja izvajata vsaj dve uri dnevno (»ZVrt«, 2005, 17. člen). Razmerje med 

številom otrok in odraslih je v oddelku prvega starostnega obdobja šest ur dnevno 6 : 1, v 

oddelku drugega starostnega obdobja pa štiri ure dnevno 11 : 1. V vrtcih s fleksibilnim 

normativom pa je to razmerje (v enakem obsegu ur) 7: 1 in 12 : 1 (Bela knjiga, 2011). 

Letna organizacija predšolske vzgoje 

Programi predšolske vzgoje se v vrtcih izvajajo vse delovne dni, neprekinjeno vse leto (z 

izjemo nekaterih zasebnih vrtcev, ki so v poletnem času zaprti od enega do dveh tednov) 

(Eurydice, 2018).  

Posamezen vrtec ima lahko več organizacijskih enot, glede na zmanjšano udeležbo otrok v 

določenem času (na primer v poletnih mesecih, pred ali med delovnimi dnevi v času 

praznikov) pa lahko vrtec izvede združevanje otrok iz različnih enot (program se izvaja v eni 

od enot vrtca in ga obiskujejo otroci iz različnih enot) (prav tam).  
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Organizacijo in podrobno vsebino življenja in dela vrtca vrtec določi z letnim delovnim 

načrtom (LDN), ki ga sprejme svet vrtca in je usklajen z občino, v kateri je vrtec (prav tam). 

Z letnim delovnim načrtom vrtca je določena organizacija in obratovalni čas vrtca, program 

dela, vzgoja in varstvo otrok v vzgojno-varstvenih družinah, razporeditev otrok v oddelke, 

delo strokovnih in drugih delavcev, sodelovanje s starši, sodelovanje z vzgojno-

izobraževalnimi, zdravstvenimi in drugimi organizacijami, mentorstvo pripravnikom, 

dejavnosti za vključevanje vrtca v okolje, sodelovanje s šolami, ki izobražujejo delavce za 

potrebe vzgoje predšolskih otrok, program strokovnega izpopolnjevanja delavcev, program 

dela strokovnih organov ter kadrovske, materialne in druge razmere, ki so potrebne za 

uresničitev vzgojnega procesa (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010).  

Glede na LDN vzgojiteljica pripravi letni načrt za posamezno področje za svojo skupino otrok 

na podlagi kurikuluma za vrtce. Zajec idr. (2010) poudarjajo, da je pri načrtovanju 

posameznih področij treba upoštevati posebnosti vrtca in otrok (materialne, kadrovske, 

geografske in podnebne razmere ter tradicijo in interese otrok). V skladu s priporočili 

kurikuluma za vrtce se vzgojiteljice samostojno, na podlagi njihove strokovne presoje 

odločijo, koliko časa bodo posvetili posameznim predlaganim vsebinam (prav tam).  

Dnevna in tedenska organizacija predšolske vzgoje 

Poslovni čas vrtcev ni zakonsko določen. Vrtec vsako leto glede na potrebe staršev v vrtec 

vključenih otrok v skladu z LDN-jem določi poslovni čas vrtca, ki pa je lahko daljši od 

trajanja programa. Pri načrtovanju poslovnega časa vrtca mora vrtec upoštevati Pravilnik o 

normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Povprečen 

poslovni čas večine slovenskih vrtcev je med 10 do 11,5 ur dnevno (Bela knjiga, 2011).  

L. Marjanovič Umek idr. (2009a, v Bela knjiga, 2011) so v raziskavi o organizaciji predšolske 

vzgoje in vrtčevskih programih ugotovili, da največ vrtcev svoja vrata odpre ob 5.30, vsi vrtci 

pa se odprejo najkasneje do 7. ure. Največji delež vrtcev se zapre ob 16.30, vsi vrtci pa se 

zaprejo najkasneje do 17.30. Rezultati raziskave so pokazali, da večina otrok v vrtec pride ob 

8. uri, iz vrtca pa jih večina odide ob 15. uri. S poslovnim časom vrtca je zadovoljnih kar 

88 % staršev, medtem ko je 34 % staršev z delovnim časom vrtca nezadovoljnih, čeprav 

imajo starši možnost vplivanja na poslovni čas vrtca. Otroci se iz različnih skupin na začetku 

in na koncu poslovalnega časa vrtca združujejo v dežurni igralnici. Otrok je lahko v vrtcu 

največ devet ur dnevno (Eurydice, 2018).  

L. Marjanovič Umek idr. (2009a, v Bela knjiga, 2011) so v zgoraj omenjeni raziskavi 

ugotovili tudi, da je v šolskem letu 2009/2010, 97 % vrtcev izvajalo dnevni program, 43 % 

vrtcev poldnevni program, krajši program pa je izvajalo 12 % vrtcev. Skoraj polovica staršev 

(48 %) meni, da bi moral vrtec poleg dnevnega programa ponuditi še druge programe (npr. 

programe, v katerih bi lahko sodelovali tudi starši in ki bi jih vrtec izvajal enkrat ali dvakrat 

tedensko v popoldanskem času v prostorih vrtca).  

V okviru kurikuluma vrtec organizira tudi tako imenovane obogatitvene dejavnosti oziroma 

nadstandardni program, v katerega sodijo obiski predstav, knjižnic, muzejev, izvajanje 

interesnih dejavnosti (na primer pevskega zbora ter drugih glasbenih, plesnih, likovnih, 

športnih dejavnosti ...), projektov, obisk kmetije, plavalnega, kolesarskega ali smučarskega 

tečaja. Z vključevanjem omenjenih dejavnosti vrtci bogatijo program, ponujajo pa jih vsem 

otrokom. Vrtec lahko organizira tudi dodatne interesne dejavnosti (na primer učenje tujih 
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jezikov, plesni tečaj itn.) za zainteresirane otroke oziroma starše po koncu skupnega programa 

in so dodatno plačljive (Eurydice, 2018).  

V nadaljevanju je opisana značilna dnevna rutina v vrtcu, ki se začne z jutranjim sprejemom 

otroka, nato sledijo dejavnosti: 

 »ko pride otrok v vrtec, si izbere dejavnosti po želji; 

 sledi priprava na zajtrk, ki vključuje nego, pospravljanje in urejanje igralnice in 

podobno; 

 po zajtrku se začnejo vodene dejavnosti po programu, ki se prepletajo z igro po želji 

otrok v igralnicah in na prostem; 

 med tem je dopoldanska malica in gibalni odmori oziroma gibalne minute, navadno ob 

glasbi, pogosti so sprehodi in izleti ali obiski bližnje telovadnice; 

 kosilo, ki mu sledi počitek otrok po kosilu (spanje ali mirne dejavnosti); 

 počitku sledi popoldanska malica; 

 popoldanske dejavnosti so po izbiri in željah otrok, v igralnicah in na prostem (prav 

tam). 

2. 2. 4 Sodelovanje med vrtcem in starši 

Kurikulum za vrtce (1999) sodelovanje med vrtcem in starši opredeljuje kot enega izmed 

pomembnejših vidikov kakovosti predšolske vzgoje, saj ravno to sodelovanje pomembno 

vpliva na ustrezno dopolnjevanje »družinske in institucionalne vzgoje« (str. 13). Kurikulum v 

ospredje postavlja pravico staršev do aktivnega sodelovanja pri načrtovanju dela v vrtcu in 

oddelku, pri čemer poudarja, da morajo starši upoštevati strokovno avtonomijo vrtca. 

L. Marjanovič Umek (2001) v ospredje postavlja kakovostno in raznovrstno sodelovanje vrtca 

s starši, v okviru različnih dejavnosti, kot so izleti, orientacijski izleti, športni dopoldnevi in 

popoldnevi, zimovanja, letovanja ipd. Bahovec idr. (2007) sodelovanje vrtca s starši 

opredeljujejo kot pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, pri čemer v ospredje 

postavljajo delitev odgovornosti in različnih pristojnosti. Vrtec mora pri uresničevanju ciljev 

kurikuluma za vrtce upoštevati načelo sodelovanja s starši, ki opredeljuje slednje:  

 staršem omogočiti javno dostopno pisno in ustno obvestilo o različnih programih v 

vrtcu; 

 pravico staršev do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku 

z vzgojiteljem in pomočnikom ter svetovalno službo; 

 pravico staršev do postopnega uvajanja otrok v različne programe vrtca; 

 pravico staršev do sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku 

ter po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovanje pri vzgojnem delu, pri čemer so 

starši dolžni upoštevati strokovno avtonomnost vrtca; 

 spoštovanje zasebnega življenja družin, njihove kulture, identitete, jezika, svetovnega 

nazora, vrednot, prepričanj, stališč, navad in običajev, upoštevanje pravice do 

zasebnosti in varstva osebnih podatkov ter 

 zagotavljanje sprotnega informiranja staršev ter seznanjanja z njihovimi pravicami in 

dolžnostmi (Bahovec idr., 2007).  

 

Tudi L. Marjanovič Umek (2001) poudarja pomen upoštevanja strokovne avtonomnosti 

vzgojiteljice. Starši se lahko skupaj z vzgojiteljico, pomočnico vzgojiteljice in svetovalnimi 

delavkami vrtca pogovorijo o pozitivnem vplivu družinskega okolja na otrokov gibalni razvoj.  
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Formalne oblike sodelovanja s starši 

J. Lepičnik Vodopivec (2012) formalne oblike sodelovanja s starši opredeljuje kot tiste, ki so 

predpisane in določene z zakonom. So posebej organizirane in časovno ter prostorsko 

načrtovane. Kot pomembno značilnost formalnih oblik sodelovanja navaja frontalno 

podajanje informacij od vzgojitelja do staršev. Mednje uvrščamo govorilne ure, roditeljske 

sestanke, pisna sporočila ter sodelovanje staršev v svetu vrtca in svetu staršev.  

Neformalne oblike sodelovanja s starši 

Neformalne oblike sodelovanja pa so opredeljene kot »spontane, nenačrtovane priložnosti za 

pogovore med vzgojitelji in starši, ki ustvarjajo boljšo klimo ter pozitivno vplivajo na 

medsebojno sodelovanje« (prav tam, str. 28).  

Med neformalne oblike sodelovanja uvrščamo naslednje dejavnosti:  

 uvajalno obdobje otrok v vrtec, 

 udeležba staršev na dnevih odprtih vrat, 

 sodelovanje staršev v šolah za starše, 

 sodelovanje v skupnih projektih in delavnicah in  

 sodelovanje staršev na izletih in piknikih (prav tam). 

2. 2. 5 Kurikulum za vrtce  

Kurikulum za vrtce je temeljni nacionalni dokument, namenjen strokovnim delavcem v vrtcu 

(Bahovec idr., 2007). Je procesno-razvojno naravnan, kar pomeni, da je v ospredju proces, 

temelječ na ciljih, ki so prilagojeni razvojni stopnji otroka (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in 

Šimunič, 2010). Oblikovan je za tako imenovane dnevne programe in hkrati predstavlja 

ustrezno strokovno podlago za izvajanje dela v različnih programih, pri čemer je treba 

upoštevati posebnosti, ki jih na različnih ravneh organizacije življenja in dela, izbire ciljev, 

dejavnosti in različnih pristopov ter metod prinašajo različni programi. V kurikulumu so 

opredeljeni temeljni cilji in iz njih izpeljana načela predšolske vzgoje, kot tudi spoznanja o 

otrokovem celostnem dojemanju in razumevanju sveta, razvoju, učenju, vzpostavljanju 

interakcij z vrstniki in odraslimi ter razvoju lastne družbenosti in individualnosti. V njem so 

zapisani tudi globalni cilji in v nadaljevanju iz njih izpeljani cilji na posameznih področjih 

(Bahovec idr., 2007). 

V prvem delu kurikuluma so zapisani splošni cilji in iz njih izpeljana načela. Zapisana so tudi 

temeljna strokovna izhodišča, z jasnim poudarkom na učenju ter razvoju v predšolskem 

obdobju, vsakodnevnih dejavnostih v vrtcu, spodbujanju pozitivnih interakcij in spoštljivega 

govora ter sodelovanju s starši. V drugem delu so predstavljena področja dejavnosti v vrtcu, 

ki so skupna tako za prvo kot drugo starostno obdobje. Kurikulum vključuje dejavnosti, ki jih 

uvrščamo v naslednja področja: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika 

(Bahovec idr., 2007). Nekateri primeri dejavnosti so glede na razvojno-psihološke 

specifičnosti različno starih otrok ločeni na prvo in drugo starostno obdobje. Za vsako 

posamezno področje so opredeljeni cilji, primeri dejavnosti ter vloga odraslih. V kurikulumu 

je mogoče zaslediti tudi nekatere medpodročne dejavnosti, kot so skrb za zdravje, moralni 

razvoj, prometna vzgoja, ki so posredno vpeta v druga področja in predstavljajo del načina 

življenja otrok v vrtcu (Bela knjiga, 2011). Vzgojitelju je pri realizaciji vsebin zagotovljena 

avtonomnost, kar pomeni, da glede na okoliščine, aktualnost, socialni kontekst, izbiro metod 
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in načinov dela po svoji strokovni usposobljenosti določa, kdaj, kako, na kakšen način in s 

katerimi vsebinami bo zasegel zastavljene cilje. Pri tem pa mora upoštevati kadrovske, 

materialne in organizacijske pogoje, v vrtcu, kjer deluje (Zajec idr., 2010).  

2. 3 SLOVENSKI SISTEM OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA 

Osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji je skladno z ustavo RS obvezno in je od šolskega 

leta 2008/2009 organizirano kot enotna devetletna osnovna šola, vanjo pa se vključujejo 

učenci od šestega do petnajstega leta starosti (Eurydice, 2018). Pred uvedbo devetletne 

osnovne šole smo izvajali osemletni program izobraževanja. Ustanoviteljice so občine, 

financirano pa je iz občinskega in državnega proračuna (prav tam). »Osnovnošolsko 

izobraževanje izvajajo javne in zasebne šole in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami (Taštanoska, 2017, str. 19). Slovenija ima dobro razvejano mrežo 

osnovnih šol po celotnem območju, kar zagotavlja, da lahko učenci obiskujejo šolo čim bližje 

domu. Šole pri nas so ali samostojne ali matične, slednje vključujejo podružnice. Osnovni šoli 

so lahko priključene tudi enote ali oddelki vrtca, osnovne šole s prilagojenim programom, 

lahko pa je osnovna šola tudi organizacijska enota drugega vzgojno–izobraževalnega zavoda. 

Poleg vključevanja v javne osnovne šole lahko starši svoje otroke vpišejo tudi v zasebne 

osnovne šole ali pa jih izobražujejo na domu, vendar pa se na omenjena načina izobražuje 

manj kot 1 % otrok v Sloveniji (Eurydice, 2018).   

2. 3. 1 Temeljni predpisi na področju osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji 

Področje osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji urejata dva zakona: 

 Zakon o osnovnih šolah (ZOsn) (Ur. l. RS št. 81/06),  

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) (Ur. l. RS, št. 

16/07). 

Zakon o osnovni šoli 

Zakon o osnovni šoli (v nadaljevanju ZOsn) je bil sprejet leta 1996, z njim pa so bili prvič 

določeni splošni cilji osnovnošolskega izobraževanja. Med drugim ZOsn daje staršem pravico 

do izbire načina izobraževanja, določa sestavine in obseg obveznega in neobveznega 

programa osnovne šole, ureja vpis otrok v šolo, opredeljuje pravice in dolžnosti učencev, 

osnovna pravila za preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje iz razreda v razred in 

izdajanje spričeval. Poleg naštetega, zakon ureja tudi osnovnošolsko izobraževanje učencev s 

posebnimi potrebami, pravice učencev tujcev (migrantov), izobraževanje na domu 

ter osnovnošolsko izobraževanje odraslih. Zakon daje ministru možnost, da določena področja 

natančneje uredi s pravilniki, navodili, smernicami, ki jih bomo podrobneje predstavili v 

nadaljevanju (Eurydice, 2018). 

Načela osnovnošolskega izobraževanja so naslednja (Bela knjiga, 2011, str. 114–117): 

 zagotavljanje enakih možnosti za doseganje splošne izobrazbe, kakovostnega in 

trajnega znanja; 

 spodbujanje otrokovega razvoja; 

 enake možnosti in optimalni razvoj posameznika; 

 nudenje takojšnje pomoči učencem, ko imajo težave; 

 sodelovanje strokovnih delavcev šole s starši; 
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 razvijanje komunikacijskih sposobnosti učencev; 

 sodelovanje šole z okoljem; 

 razvijanje odgovornega odnosa do ljudi in okolja; 

 oblikovanje in širjenje nacionalne kulture in spodbujanje medkulturnosti; 

 oblikovanje zavesti o zavedanju lastne identitete. 

V skladu z načeli so zastavljeni tudi cilji osnovnošolskega izobraževanja, ki so natančno 

opredeljeni v 2. členu ZOsn (2006). 

2. 3. 2  Podzakonski predpisi na področju osnovnošolskega izobraževanja v 
Sloveniji 

Področje osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji poleg ZOsn (2006) in ZOFVI (2007) 

urejajo naslednji podzakonski predpisi. Tudi v tem delu bomo poudarili zgolj tiste predpise 

oziroma pravilnike, ki smo jih uporabili za analizo razlik med pedagoškima procesoma.  

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (2012) opredeljuje dokumentacijo, ki mora biti 

vodena oziroma izdana za program osnovne šole, prilagojene izobraževalne programe in  

posebne programe osnovnošolskega izobraževanja.  

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu 

osnovne šole (2011) določa izobrazbo, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v 

izobraževalnem programu osnovne šole. 

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (2012) ureja šolski koledar za osnovne šole 

ter osnovne šole in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami, ki izvajajo program osnovne šole. Poleg šolskega koledarja so s pravilnikom 

določeni tudi razporeditev pouka, pouka prosti dnevi in razporeditev ter trajanje šolskih 

počitnic za učence ter razporeditev letnega dopusta, strokovnega izobraževanja ter nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev. 

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (2007) določa 

pogoje za izvajanje osnovnošolskega programa, ki se nanašajo na delovno obveznost 

strokovnih delavcev, ravnateljev in pomočnikov ravnateljev. Poleg tega normativi vključujejo 

merila za oblikovanje svetovalne službe, knjižnice, administrativne, računovodske in tehnične 

službe ter merila za oblikovanje oddelkov in učnih skupin. Pravilnik določa tudi elemente za 

sistemizacijo delovnih mest za obvezni in razširjeni program (Pravilnik o normativih in 

standardih za izvajanje programa osnovne šole, 2007, 1. čl.). 

2. 3. 3 Organizacija osnovnošolskega izobraževanja 

V Sloveniji v osnovno šolo vstopijo otroci, ki v koledarskem letu vpisa dopolnijo šest let. S 

šestimi leti torej začnejo obvezno izobraževanje (Bela knjiga, 2011). Učenec zaključi obvezno 

osnovnošolsko šolanje po devetih letih izobraževanja, in ko uspešno konča deveti razred 

(»ZOsn«, 2006, 3. člen). V tem poglavju bomo podrobneje predstavili organizacijo dela v 

osnovni šoli in dokumente, ki določajo program osnovnošolskega izobraževanja.   
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Starostne ravni in oddelki  

Osnovna šola je razdeljena na tri vzgojno-izobraževalna obdobja oziroma triade. Prva triada 

traja od 1. do 3. razreda, druga od 4. do 6. razreda in tretja od 7. do 9. razreda (Bela knjiga, 

2011). V vsakem posameznem razredu so učenci iste starosti, učenci istega razreda pa so 

razporejeni v oddelke, pri čemer so v manjših šolah oblikovani kombinirani oddelki, v katerih 

so učenci dveh ali tudi več razredov (Taštanoska, 2017). V skladu z ZOsn (2006) je v enem 

oddelku lahko največ 28 učencev, od 4. razreda naprej pa se lahko učenci pri pouku 

slovenščine, matematike in tujega jezika delijo v manjše skupine. Poleg navedenih predmetov 

se lahko učenci v manjše skupine, zaradi zagotavljanja varnosti, delijo tudi pri pouku 

gospodinjstva, športne vzgoje, tehnike in tehnologije, likovne vzgoje in nekaterih izbirnih 

predmetov (Eurydice, 2018).  

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju učence poučuje učitelj razrednega pouka. V 1. 

razredu osnovne šole pouk hkrati izvajata učitelj razrednega pouka in vzgojitelj predšolskih 

otrok, izjemoma lahko poučujeta tudi dva učitelja razrednega pouka. Vzgojitelj predšolskih 

otrok oziroma drugi učitelj poučuje polovico ur pouka. Pouk glasbene umetnosti, likovne 

umetnosti in športa lahko s sodelovanjem učitelja razrednega pouka izvaja tudi učitelj 

predmetnega pouka.  

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju poučuje:  

 »v 4. razredu učitelj razrednega pouka, tuji jezik, glasbeno umetnost, likovno 

umetnost in šport pa tudi učitelj predmetnega pouka, vendar ne več kot dva predmeta; 

 v 5. razredu učitelj razrednega pouka, tuji jezik, glasbeno umetnost, likovno umetnost 

in šport pa tudi učitelj predmetnega pouka, vendar ne več kot tri predmete in 

 v 6. razredu učitelj predmetnega pouka, lahko pa tudi učitelj razrednega pouka 

(»ZOsn«, 2006, čl. 38).« 

V oddelkih podaljšanega bivanja lahko vzgojno-izobraževalno delo izvajajo učitelji 

razrednega in predmetnega pouka, vzgojitelji predšolskih otrok in svetovalni delavci. Jutranje 

varstvo lahko izvaja, kdor izpolnjuje pogoje za strokovnega delavca v osnovni šoli. (prav 

tam). 

Letna organizacija pouka 

Šolsko leto se začne s 1. septembrom in konča z 31. avgustom naslednje leto, s tem, da se 

pouk izvaja do 24. junija (38 tednov), medtem ko za učence 9. razreda pouk poteka do 15. 

junija. Razdeljeno je na dve ocenjevalni obdobji, pri čemer se prvo zaključi 31. januarja. 

Učenci imajo v šolskem letu jesenske, novoletne, zimske, prvomajske in daljše poletne 

počitnice (Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole, 2012). Pouka prosti dnevi so tudi 

državni prazniki, poleg tega pa lahko učenci uporabijo še pet dni prostih dni po lastni izbiri 

(Eurydice, 2018).  

Dnevna in tedenska organizacija pouka  

Pouk poteka od ponedeljka do petka, izjemoma lahko pouk v posameznem tednu poteka šest 

dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole (»ZOsn«, 2006, čl. 34). Tedenska 

obveznost učencev po obveznem programu (brez ur oddelčne skupnosti) je v prvem vzgojno-
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izobraževalnem obdobju lahko največ do 24 ur pouka na teden, v drugem obdobju največ 26 

ur tedensko in v tretjem največ 30 ur pouka (prav tam, čl. 35). Pouk poteka dopoldne in se 

praviloma ne začenja pred 8. uro zjutraj (Eurydice, 2018). Ura pouka traja praviloma 45 minut 

(»ZOsn«, 2006, čl. 35).  

Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo, za učence od 1. do 5. razreda pa pouk 

podaljšanega bivanja, v času katerega se učenci dodatno izobražujejo, delajo domače naloge, 

se igrajo ali pa obiskujejo dodatne interesne dejavnosti. Za vse učence mora šola organizirati 

tudi neobvezni dopolnilni in dodatni pouk ter interesne dejavnosti (Eurydice, 2018).  

Del pouka lahko šola izvede tudi v obliki šole v naravi, to je organizirana oblika vzgojno-

izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali več dni izven prostora šole (MIZŠ, 2018). Šole 

v naravi se po navadi izvajajo v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti ter v drugih 

planinskih, počitniških in podobnih domovih (Eurydice, 2018).  

2. 3. 4 Izobraževalni program osnovne šole  

Program osnovne šole predstavlja izobraževalni program, ki je sestavljen iz obveznega in 

razširjenega dela. Prvi obsega obvezne predmete, izbirne predmete v tretjem vzgojno-

izobraževalnem obdobju in ure oddelčne skupnosti, drugi pa obsega podaljšano bivanje, 

jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti ter druge neobvezne 

izbirne predmete (Eurydice, 2018). 

Program je določen s predmetnikom in učnimi načrti za obvezne in neobvezne predmete ter 

smernicami in koncepti, ki opredeljujejo druge oblike dela z učenci (jutranje varstvo, 

interesne dejavnosti, šola v naravi itn.) in medpredmetna področja (npr. dnevi dejavnosti) ter 

drugimi dokumenti, ki usmerjajo delo strokovnih delavcev šole. S programom šole je med 

drugim določeno tudi, katera znanja morajo imeti učitelji posameznega predmeta. Podlage za 

izobraževalni program pripravi Zavod RS za šolstvo, predmetnike in učne načrte določi 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje, za njihovo sprejetje in objavo teh pa skrbi 

minister. S šolskim letom 2011/12 so osnovne šole začele uvajati posodobljene učne načrte za 

obvezne predmete, med glavna načela posodobljenih učnih načrtov pa sodijo: avtonomija, 

odgovornost in samoregulacija šole in učitelja, fleksibilnost, odprtost in izbirnost, celostni 

pristop in interdisciplinarno povezovanje (prav tam).  

Razširjen program osnovne šole 

Poleg obveznega programa morajo vse osnovne šole omogočiti tudi izvajanje razširjenega 

programa, ki je za učence neobvezen in brezplačen. Razširjen program zajema:  

 »neobvezni izbirni predmeti (1. razred: pouk tujega jezika; 4.–6. razred: pouk drugega 

tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike; 7.–9. razred: pouk drugega 

tujega jezika); 

 dopolnilni pouk (za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju); 

 dodatni pouk (za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde 

znanja); 

 jutranje varstvo (za učence 1. razreda; največ dve uri pred poukom); 

 podaljšano bivanje (za učence 1.–5. razreda; učenci v tem času opravljajo domače 

naloge, se učijo, sodelujejo v različnih dejavnostih, se prehranjujejo; najpogosteje 

poteka 5 ur dnevno, lahko tudi več); 
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 interesne dejavnosti (namenjene razvijanju različnih interesov učencev) (Eurydice, 

2018)«. 

2. 3. 5 Dokumenti osnovne šole 

V skladu s predpisi Pravilnika o šolski dokumentaciji (2012) mora šola na začetku šolskega 

leta pripraviti vso potrebno dokumentacijo, v kateri je opredeljeno načrtovanje delovanja šole 

kot enotne institucije in načrtovanje izvajanja učnih ur. Na podlagi predpisov in zakonov, ki 

so določeni s strani MIZŠ (2018), mora šola ob upoštevanju učnega načrta pripraviti naslednje 

dokumente. 

Predmetnik 

»Predmetnik za osnovno šolo določa: 

 število ur pouka obveznih in izbirnih predmetov ter dneve dejavnosti po razredih, 

 izbirne predmete, 

 število ur oddelčne skupnosti, 

 obseg dejavnosti neobveznega razširjenega dela programa osnovne šole in 

 minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta (Eurydice, 2018).« 

V skladu z ZOsn (2006) šola poleg pouka obveznih predmetov organizira in izvaja tudi dneve 

dejavnosti z medpredmetnimi povezavami. Vsako šolsko leto mora šola izvesti 15 dni 

dejavnosti, s kulturno, športno, tehniško in naravoslovno vsebino. Posamezni dan dejavnosti 

traja pet šolskih ur, najpogosteje pa potekajo v obliki terenskega, projektnega, praktičnega ali 

laboratorijskega dela (Eurydice, 2018).  

Letni delovni načrt 

Letni delovni načrt (LDN) je osrednji dokument šole, v katerem so določeni: vsebina, obseg 

in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim 

načrtom. Določa tudi obseg, vsebino in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih 

izvaja šola. Določijo se dela šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, 

dejavnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja 

zdrav razvoj učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in 

drugih delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi 

institucijami, vzgojnimi posvetovalnicami oziroma svetovalnimi središči, sodelovanje z 

zunanjimi sodelavci in druge naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole. Letni 

delovni načrt sprejme svet osnovne šole v skladu z zakonom in drugimi predpisi najkasneje 

do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu (»ZOsn«, 2006, 31. člen). 

Vzgojni načrt  

Z vzgojnim načrtom v skladu s 60. d členom ZOsn šola določi načine doseganja in 

uresničevanja ciljev in vrednot iz 2. člena ZOsn. Vsebuje vzgojna načela, vzgojne dejavnosti 

(proaktivne in preventivne), vzgojne postopke (pohvale, priznanja, nagrade itd.), vzgojne 

ukrepe in oblike vzajemnega sodelovanja s starši ter njihovo vključevanje v uresničevanje 

vzgojnega načrta. Z izvajanjem naštetih dejavnosti šola razvija varno in spodbudno okolje za 

doseganje ciljev iz 2. člena ZOsn. Vzgojni načrt v sodelovanju pripravijo strokovni delavci 

šole, učenci ter starši in je del letnega delovnega načrta. Na predlog ravnatelja ga sprejme svet 
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šole, o njegovem uresničevanju pa ravnatelj najmanj enkrat letno poroča svetu staršev in svetu 

šole (»ZOsn«, 2006, 60. d člen). 

Učni načrt za osnovno šolo 

Učni načrti za posamezne predmete vsebujejo cilje pouka pri predmetu, okvirne vsebine in 

standarde znanj (tudi najnižje standarde znanj). V prilogi učnih načrtov najdemo specialno-

didaktična priporočila, ki učitelje spodbujajo k uporabi različnih didaktičnih pristopov, kar 

omogoča dejavno vlogo učencev pri pridobivanju znanja, razvoju spretnosti in kompetenc ter 

osredinjenost učnega procesa na učence. Učitelji se pri svojem delu znotraj okvirjev, 

določenih z učnimi načrti, samostojno odločajo za metode poučevanja, učno snov pa 

prilagajajo glede na okoliščine poučevanja (Eurydice 2018).  

Letna priprava 

Je dokument šole, ki predstavlja izvedbo učnega načrta. Letna priprava je zasnovana na 

podlagi šolske zakonodaje, učnega načrta, šolskega koledarja, letnega delovnega načrta šole, 

na njeno načrtovanje pa v veliki meri vplivajo tudi delovne izkušnje posameznih članov 

delovne skupine. Pri načrtovanju letne priprave je treba upoštevati posebnosti tako učencev 

kot šole (materialni, geografski, kadrovski, klimatski pogoji, tradicija in interes kraja). Učitelj 

jo lahko oblikuje po lastni presoji, vendar v skladu z učnim načrtom (Jakopin, 2011). 

Učna priprava 

Učna priprava predstavlja pripravo na pouk, ki je po šolski zakonodaji obvezna. Zapiše jo 

učitelj pred izvedbo posamezne učne ure, v njej pa so natančneje opredeljeni cilji, metode in 

oblike dela, potek in vsebina učne ure, učna sredstva, pripomočki … (Jakopin, 2011). Učitelju 

predstavlja strokovno podlago za optimalno uresničevanje učnega načrta. Načrtovanje 

vzgojno-izobraževalnega dela učitelju omogoča sprotno evalvacijo lastnega dela, poleg tega 

pa mu omogoča občutek gotovosti, varnosti in sproščenosti.  

2. 3. 6 Sodelovanje šole s starši 

Sodelovanje med šolo (učitelji) in domom (starši) je pomembno zlasti zaradi uresničitve 

skupnega cilja: boljše delo in razvoj učencev oziroma otrok ter njihove socializacije (Bela 

knjiga, 2011). Sodelovanje med šolo in starši je prisotno že celotno zgodovino šolstva, vendar 

pa v primerjavi s preteklostjo, starši danes v šoli iščejo vedno več nasvetov, po katerih so se 

pripravljeni ravnati (Rajgl, 2010). 

Na sodelovanje pomembno vplivajo tako objektivni kot subjektivni dejavniki, vendar pa 

imajo slednji na bolj konkretni ravni močnejši vpliv. Stališča učiteljev in staršev, vrednote in 

kultura šole in družine, motivacija učiteljev in staršev ter osebnostne značilnosti, tradicija, 

izkušnje in ambicije obojih, omogočajo, da ima sodelovanje med šolo in starši večjo moč, kot 

pa, če je omejeno le s formalnimi okvirji, ki sicer vzpostavljajo komunikacijo, vendar zgolj na 

formalni ravni. Subjektivni dejavniki tako pripomorejo k bolj »individualiziranemu« odnosu 

med učitelji in starši, ki omogočajo vzpostavitev tudi bolj neuradnih oblik sodelovanja (prav 

tam).  
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Sodelovanje med učitelji in starši ima na otroke/učence oziroma njihovo učenje, osebnostni 

razvoj in vedenje številne učinke. Kalin idr. (2009) poudarjajo naslednje: 

 splošno doseganje boljših ocen in boljši končni učni uspeh; 

 pogostejše opravljanje domačih nalog; 

 pogostejše vključevanje v šolske interesne dejavnosti in izvenšolske organizirane 

dejavnosti; 

 pogostejše prevzemanje odgovornosti, povezane s šolsko in oddelčno skupnostjo; 

 boljša samopodoba, večja discipliniranost, večja motivacija za šolsko učenje, višja 

poklicna inspiracija; 

 izbira zahtevnejših predmetov in programov; 

 izogibanje tveganemu in nevarnemu obnašanju, manj disciplinskih kazni. 

Za uspešno sodelovanje pa je vsekakor pomembno, da starši in učitelji razvijejo enakopraven, 

partnerski odnos, ki temeljni na zaupanju v uresničitev skupnega cilja.  

Sodelovanje staršev s šolo obsega formalne in neformalne oblike komuniciranja. Formalne 

oblike so opredeljene z zakoni in pravilniki ter zapisane v šolskih dokumentih. Med formalne 

oblike uvrščamo roditeljske sestanke, govorilne ure, pisna obvestila staršem itn. Naštete 

formalne oblike staršem zagotavljajo dostop do informacij o otrokovem delu v šoli, njihova 

značilnost pa je vzpostavljanje formalnega odnosa komuniciranja. Manj formalni, 

individualizirani odnosi pa nam omogočajo razvijanje medsebojnega zaupanja med učitelji in 

starši, še zlasti zaupanje staršev v učitelje. Neformalne oblike sodelovanja tako izhajajo iz 

potreb in interesov staršev in učiteljev ter tako bolj (osebno) zbližujejo učitelje in starše 

(Kalin, 2009).  

 

Intihar Kepec (2002, v Kornelija, 2010, str. 43) med najpogostejše neformalne oblike 

sodelovanja staršev s šolo uvršča: 

 vključevanje staršev v projekte, 

 sodelovanje staršev na razstavah in šolskih prireditvah, 

 dan odprtih vrat, 

 sodelovanje in pomoč staršev v delovnih in zbiralnih akcijah, 

 obiski staršev pri pouku, 

 vključevanje staršev v dneve dejavnosti, 

 vodenje interesnih dejavnosti s strani staršev, 

 svetovanje staršem za kakovostnejšo pomoč otroku doma. 

 

Sodelovanje med učitelji in starši ter medsebojna podpora je bistvena za uspeh in 

napredovanje otroka, zato je pomembno, da tako učitelji kot starši, uporabljajo tako formalne 

kot neformalne oblike sodelovanja, saj so oboji pomembni za soustvarjanje pozitivne klime 

ter zaupljivih odnosov med starši in učitelji.  

 

Svoje mesto ima v Kurikulumu za vrtce (1999) in Učnem načrtu za športno vzgojo (2011) 

tudi področje planinstva oziroma gorništva. V nadaljevanju bomo zato najprej opredelili 

področje gibanja v predšolskem in prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, predstavili 

področje planinske dejavnosti v Sloveniji, nato pa predstavili cilje, zapisane v kurikulumu za 

vrtce in učnem načrtu za športno vzgojo za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, s katerimi so 

v vrtcu in prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole zastopane planinske vsebine. 
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2. 4 POMEN GIBANJA V OTROKOVEM RAZVOJU 

Gibanje je sredstvo za spoznavanje sveta. Radovednost se pri otrocih najprej kaže na 

gibalnem področju, kar pa spodbuja razvoj intelektualnih sposobnosti (Bahovec idr., 2007). 

Skozi razvojne stopnje mora otrok osvojiti naslednje gibalne vzorce: plazenje, lazenje, 

plezanje, hoja, tek, skoki, manipulacije s predmeti itn. Zato je pomembno, da že v predšolski 

dobi veliko pozornosti posvetimo dejavnostim, ki vključujejo gibanje (Bivic, 2018). 

2. 4. 1 Gibalni razvoj 

Gibalni razvoj je odraz zorenja, ki določa univerzalno sosledje pojavljanja posameznih 

gibalnih sposobnosti v razvoju ter posameznikovih izkušenj, ki vplivajo zlasti na hitrost 

doseganja mejnikov v gibalnem razvoju (Videmšek in Pišot, 2007). 

Gallahue in Ozmun (2006, v Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010) pravita, da 

gibalni razvoj predstavljajo dinamične in nenehne spremembe v motoričnem vedenju, ki se 

kažejo v razvoju gibalnih sposobnosti ter gibalnih spretnosti.  

Videmšek in Visinski (2001) vzporedno z gibalnim razvojem poudarjata razvoj gibalnih 

sposobnosti. Celostni gibalni razvoj namreč določajo gibalne sposobnosti, ki so povečini 

odgovorne za izvedbo vseh naših gibov. S pomočjo gibalnih sposobnosti opravljamo gibalne 

naloge. Številni avtorji v ospredje postavljajo šest gibalnih sposobnosti: moč, hitrost, 

gibljivost, koordinacijo, ravnotežje, natančnost in vzdržljivost.  

L. Marjanovič Umek s sodelavci (2004, v Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010) 

poudarja, da je v prvih letih življenja razvoj najhitrejši, nato pa se nekoliko upočasni, vendar 

intenzivno napreduje vse do konca obdobja adolescence, ko se umiri in razvojne spremembe 

potekajo počasneje.  

2. 4. 2 Gibalna dejavnost 

Gibalna dejavnost spada med eno najpomembnejših področij v otrokovem razvoju. Z izbiro 

ustreznih gibalnih dejavnosti spodbujamo razvoj gibalnih in funkcionalnih spodobnosti 

(Videmšek in Visinski, 2001), poleg tega pa je gibalni razvoj tesno povezan z drugimi 

področji razvoja: zaznavnim, spoznavnim in čustveno-socialnim (Marjanovič Umek, 2001).  

Kremžar in Petelin (2001) gibanje opredeljujeta kot temelj harmoničnega osebnostnega 

razvoja, ki pomembno vpliva na razvoj govora in mišljenja, sposobnost učenja in socialno-

čustveni razvoj.  

Thelen (2000, v Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010) gibalno dejavnost opisuje 

kot del otrokovega vedenja, skozi katerega se nenehno vključuje v okolje.  

Videmšek in Visinski (2001) o pozitivnih učinkih gibalnih dejavnosti pravita: »Z različnimi 

gibalnimi dejavnostmi otrok pridobiva zaupanje v svoje telo in gibalne sposobnosti, si s tem 

gradi ustrezno predstavo o sebi, se potrjuje in si ustvarja čustveno vez z okoljem. Potreba po 

gibanju je otrokova primarna potreba, in ko obvladuje svoje telo, občuti veselje, ugodje, 

varnost, pridobi občutek samozaupanja in samozavesti« (str. 13). Hkrati poudarjata pomen 

predšolske športne vzgoje, katere bistvena naloga ni le zadovoljitev otrokove potrebe po 

gibanju, temveč njeni cilji segajo dlje; zajemajo tudi spoznavno, moralno in estetsko plat 

pedagoškega učinkovanja. »Z ustrezno izbranimi programi, oblikami in metodami dela lahko 
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v okviru športne vzgoje vplivamo tudi na razvoj in odnose med gibalnimi, spoznavnimi, 

čustvenimi in socialnimi komponentami otrokove osebnosti« (prav tam).  

Podobnega mnenja je tudi L. Marjanovič Umek (2001), ki pravi, da otrok ob razvijajočih se 

sposobnostih in spretnostih gradi na samozaupanju in samopodobi.  

Z dosedanjimi raziskavami je potrjeno, da ima pomanjkanje ustreznega gibalnega razvoja 

lahko za posledico ne le upočasnjen in neuravnotežen gibalni razvoj, ampak lahko vodi tudi v 

nepravilno rast, neustrezno razvitost živčnega sistema, v razne čustveno-socialne 

primanjkljaje ali pa celo v zakasnel intelektualni razvoj (Bezovnik, 2016). 

Gibalni razvoj je v razvoju človekovih funkcij v ospredju predvsem v prvih letih življenja, 

poteka pa od naravnih oblik gibanja do celostnih in skladnostno zahtevnejših športnih 

dejavnosti. V predšolskem obdobju si otrok gibalne izkušnje pridobiva predvsem z igro 

(Marjanovič Umek, 2001).  

2. 4. 3 Pomen gibalnih dejavnosti v vrtcu in šoli 

Predšolsko obdobje je obdobje temeljnega gibalnega razvoja, saj je v zgodnjem otroštvu 

otrokov organizem najbolj dovzeten za vplive okolja, kar pa vpliva na razvoj njegove 

osebnosti. Ena izmed temeljnih nalog vrtca je torej, da otrokom vsakodnevno omogoči in jih 

spodbuja, da z različnimi gibalnimi dejavnostmi tako znotraj kot na prostem spoznavajo in 

razvijajo gibalne ter z njimi povezane druge sposobnosti in lastnosti (Videmšek in Visinski, 

2001).  

Tudi Videmšek, Stančevič in Zajec (2012) v ospredje postavljajo pomen gibalnih izkušenj, ki 

predstavljajo osnovo poznejšim zahtevnejšim gibalnim vzorcem.  

Pri mlajših šolskih otrocih gibalni razvoj poteka dokaj skladno s telesnim. Gibalni razvoj 

otrok se kot že omenjeno, upočasnjeno, vendar kljub temu intenzivno nadaljuje v šolskem 

obdobju, zato je pomembno, da s skrbno načrtovanimi in izbranimi športnimi aktivnostmi ter 

gibalnimi dejavnostmi pripomoremo k razvoju in vzgoji otroka, pri čemer ima pomembno 

vlogo spoznavanje in usvajanje različnih načinov gibanja. Z ustreznimi športnimi aktivnostmi 

se razvoj zlasti izpopolnjuje v moči, hitrosti, natančnosti in prefinjenosti gibov. Z vstopom v 

osnovno šolo se pojavljajo vse bolj zapletene gibalne aktivnosti, ki pa zahtevajo veliko 

stopnjo koordinacije različnih mišičnih struktur (Trost, 2015). 

Videmšek in Visinski (2001) poudarjata, da moramo učitelji in vzgojitelji pri izbiri gibalnih 

dejavnosti v vrtcu in šoli upoštevati različne potrebe in zmožnosti otrok, saj je le na tak način 

razvoj optimalen. 

Pišot in Jelovčan (2006) pa v ospredje postavljata pomembnost postopnosti v izbiri gibalnih 

nalog in njihovi zahtevnosti, za katero opozarjata, da je nujno potrebna.  
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2. 5 PLANINSKA DEJAVNOST V SLOVENIJI 

»Slovenski gornik je torej ljubitelj narave, gora in domovine, njegov odnos do ljudi je 

nesebičen in požrtvovalen, ceni človeške vrednote in humanizem ter si prizadeva za sožitje 

med ljudmi in naravo« (Drab, 2000, str. 13).  

Planinstvo lahko opredelimo kot splet športnih, kulturnih, gospodarskih in raziskovalnih 

dejavnosti, povezanih z gorsko naravo (Ažman, Jazbec, Jazbec, Peršolja in Pollak, 2001).  

Predstavlja športno, gospodarsko, raziskovalno, naravovarstveno, zaščitno-reševalno, 

humanitarno in kulturno dejavnost, povezano z gorsko naravo (Statut PZS). 

Zaradi številnih pozitivnih učinkov planinstva na srce in ožilje, dihala, presnovo in na gibalne 

sposobnosti je planinstvo postalo identiteta in pomembna vrednota slovenskega naroda 

(Ažman idr., 2001). 

Tudi Burnik, Petrovič, Gratej, Zubin in Jereb (2012) zagovarjajo rek, da je planinstvo oziroma 

gorništvo sestavni del identitete slovenskega naroda, saj je glede na število Slovencev, ki 

zahajajo v gore, to ena izmed najbolj priljubljenih športnih dejavnosti. Hkrati pa pojem 

planinstva opredeljujejo kot osnovno obliko človekovega gibanja, ki je varna, preprosta in 

primerna za vse.   

Drab (2000) pa opozarja na uporabo pojma planinstvo, pri čemer razlaga, da pojem 

planinstvo, ni najbolj ustrezno, saj označuje dejavnost na planinah. Kot ustreznejši izraz 

predlaga gorništvo, saj označuje gibanje v gorah. Opredeljuje ga kot »nekakšno življenjsko 

ideologijo vedno večjega števila ljudi. Je odnos med človekom in goro, pri čemer je potrebno 

veliko samopremagovanja, skromnosti, nesebičnosti in optimizma« (Drab, 2000, str. 10).  

O gorništvu kot življenjskemu stilu Slovencev piše tudi Strojin (1999, v Burnik idr., 2012), ki 

navaja, da je vsak dvajseti Slovenec član planinske organizacije, vsak peti Slovenec pa se ob 

koncih tedna odpravi v gore.  

Kristan (1993) pa v ospredje postavlja dejstvo, da je planinstvo del slovenske narodne 

identitete, pri čemer je samoumevno, da imajo pri omenjeni dejavnosti pomembno mesto tudi 

otroci.  

2. 5. 1 Planinska zveza Slovenije (PZS) 

Planinska dejavnost je v Sloveniji organizirana že od leta 1893. Eno največjih in najbolj 

množičnih nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji predstavlja Planinska zveza Slovenije, 

katere glavni cilj je povezovanje društev in zagotavljanje pogojev za planinstvo v Sloveniji ter 

tujini (Statut PZS). Društva v posameznih krajih oziroma občinah delujejo na različnih 

področjih planinstva; nekatera se tako ukvarjajo z vodništvom, alpinizmom, plezanjem, druga 

pa skrbijo za planinske poti in koče ter organizirajo različne dejavnosti, kot so pohodi, 

planinski tabori, zimovanja, turnosmučarski izleti, orientacijska tekmovanja, odprave v tuja 

gorstva itn. (Glavnik idr., 2011, v Verdev, 2017).  

Planinska zveza Slovenije združuje 285 društev, njena glavna vrednota pa je Častni kodeks 

slovenskih planincev, ki jo spoštuje in uresničuje planinska organizacija. Njena glavna načela 

so: celovito planinstvo in njegova promocija, usmerjenost k društvom, usposabljanje 

obiskovalcev gora za varnejše gibanje v gorah, varovanje gorske narave, strokovnost in 
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sodelovanje, preglednost delovanja in vključevanje javnosti v sprejemanje odločitev (Statut 

PZS).  

Ker je planinskih dejavnosti veliko, imajo društva različne odseke, ki se ukvarjajo z ožjim 

področjem planinstva, npr. »mladinski odsek skrbi za vzgojo in izobraževanje mladih 

planincev, vodniški odsek si v društvu prizadeva za izobraževanje strokovnega planinskega 

kadra, markacijski odsek skrbi za urejanje planinskih poti, turnokolesarski odsek organizira 

kolesarske ture itn.« (Verdev, 2017, str. 5).  

Zaradi spoznanja, kako pomembno je vključevanje otrok, mladostnikov in mladih v 

planinstvo, se je leta 1956 tako začelo obdobje načrtnega pedagoškega dela z mladimi, istega 

leta pa je Planinska zveza Slovenije ustanovila Mladinsko komisijo Planinske zveze Slovenije 

(v nadaljevanju MK PZS), katere cilj je bil vzgoja in izobraževanje mladih. MK še danes 

stremi k istemu cilju, to je, da skupaj z mladinskimi odseki, ki delujejo v okviru planinskih 

društev, skrbi za razširjenost planinstva med mladimi ter kakovostno izvajanje tega, spodbuja 

mladinsko organiziranost in delo ter usposablja strokovne kadre za vzgojo in izobraževanje 

mladih (Pravilnik MK PZS). 

Zaradi kulturnih, socialnih, psiholoških, zgodovinskih in geografskih dejavnikov je gorništvo 

tako prisotno v vseh pedagoških in izobraževalnih programih (Burnik idr., 2012). 

2. 6 PLANINSKE VSEBINE V VRTCU 

»Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Z gibanjem telesa je pogojeno 

zaznavanje okolice, prostora, časa in samega sebe« (Bahovec idr., 2007, str. 25). 

V Kurikulu za vrtce (1999) so za področje dejavnosti gibanja zapisani cilji, ki predstavljajo 

usmeritve za delo. Predlagane vsebine za prvo in drugo starostno skupino otrok ter navodila 

za njihovo izpeljavo pa predstavljajo različne poti in načine uresničevanja ciljev ter pomenijo 

strokovno ponudbo vzgojiteljici, ki glede na različne dejavnike (geografsko lego vrtca, 

materialne pogoje itn.) presodi, katere vsebine oziroma dejavnosti bo izbrala ter kdaj in na 

kakšen način jih bo izvedla. Določene cilje torej lahko uresničujemo z različnimi vsebinami, 

prav tako pa lahko z določenimi vsebinami uresničujemo več različnih ciljev, seveda ob 

uporabi ustreznih metod in oblik dela (Marjanovič Umek, 2001, str. 61). 

Planinstvo je v kurikulumu za vrtce zastopano s cilji, kot so sproščeno izvajanje naravnih 

oblik gibanja (hoja), spoznavanje oblačil in obutve, ki so primerne za različne gibalne 

dejavnosti ter navsezadnje spoznavanje vloge narave ter čistega okolja v povezavi z gibanjem 

v naravi (Bahovec idr., 2007). 

Kot primeri dejavnosti so v kurikulumu za vrtce za prvo starostno obdobje predlagani hoja v 

naravi oziroma sprehodi v bližnji okolici, za drugo starostno obdobje pa poleg tega še 

orientacijski izleti in sprehodi v daljno okolico oziroma izleti, pri katerih otrokov napor 

presega njegovo vsakodnevno obremenitev (prav tam). 

Otrokom moramo nuditi možnost spoznavanja lepote in vrednosti narave ter 

naravovarstvenega ravnanja (občudovanje narave in uživanje v njej, odnos do živali in rastlin, 

ne poškodovanje rastja ne trganje cvetlic, vrečka za odpadke, čistilna akcija v naravi itn.) 

Poleg tega v okviru omenjenih dejavnosti otroke spoznavamo z značilnostmi planinskega in 

gorskega sveta, s pravili in postopki za varno hojo po njem (Videmšek in Visinski, 2001).  
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Tabela 1: Povzetek normativov za število spremljevalcev v vrtcu (Stritar, 1998, str. 19) 

 Število odraslih spremljevalcev 

Sprehod 2 na skupino 

Izlet 3 na skupino 

 

Na sprehodih oziroma dejavnostih, ki so organizirane izven zgradbe in igrišča vrtca, mora 

vsak oddelek vrtca, zaradi večje varnosti, poleg vzgojitelja predšolskih otrok, spremljati vsaj 

še ena polnoletna oseba. Če je dejavnost vezana na prevoz, morata oddelek otrok poleg 

vzgojitelja spremljati še najmanj dve polnoletni osebi, ki sta dopolnili 21 let (Pravilnik o 

normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, 2014, 35. člen). 

2. 6. 1 Planinstvo kot obogatitvena dejavnost v vrtcu 

Vrtec lahko poleg rednega programa ponudi tudi obogatitvene dejavnosti, s katerimi lahko 

otrokom v vrtcu obogati njihov vrtčevski vsakdan. V okviru planinstva lahko vrtec ponudi 

izvajanje programov Ciciban planinec in Mali sonček.  

Ciciban planinec 

Navajanje na zdrav način življenja in seznanjanje s planinstvom lahko začnemo že v 

najzgodnejšem obdobju. Akcija Ciciban planinec je zato namenjena predšolskim in šolskim 

otrokom, do vključno drugega razreda. Uvedla jo je Mladinska komisija Planinske zveze 

Slovenije leta 1975 z namenom, da se cicibani seznanijo s hojo, okolico domačega kraja in 

najbližjimi vzpetinami ter ob tem razvijajo vrline, kot so tovarištvo, poštenost, plemenitost, 

delavnost, vztrajnost in vedoželjnost. Namen programa je uvajanje in usposabljanje mladih v 

planinsko dejavnost (Pravilnik Ciciban planinec in Mladi planinec, 2018). 

 »S programom želimo udeležencem predstaviti celovitost planinstva in jih vzgajati v aktivno 

društveno članstvo, omogočiti začetek procesa planinskega usposabljanja zaradi varnejšega in 

doživetij polnejšega gibanja v naravi in predstaviti različne oblike gibanja in dejavnosti v 

naravi v vseh letnih časih. S programom spodbujamo družinsko planinstvo in organizirane 

oblike planinske dejavnosti v društvu, v vrtcu in osnovni šoli (prav tam, str. 16).« 

Program obsega vsebine Planinske šole, ki so prilagojene starosti, znanju, veščinam in 

izkušnjam otrok. Za sodelovanje v programu udeleženci potrebujejo dnevnik Cicibana 

planinca, ki vsebuje članski, tekmovalni in spominski del. Članski del vsebuje osebne 

podatke, potrebne za včlanitev v društvo, v spominskem delu pa otroci zbirajo vse druge 

planinske dejavnosti, ki niso vključene v tekmovalni del. Tekmovalni del, v katerega se 

udeleženci vključujejo prostovoljno, predstavlja predvsem motivacijsko sredstvo za dosego 

ciljev programa. Program vsebuje štiri stopnje, ki so zasnovane tako, da v vsaki izmed njih 

udeleženci z udeležbo na sprehodih in izletih pridobijo novo ali utrdijo staro znanje planinske 

šole. Vsaka naslednja stopnja predstavlja nadgradnjo predhodne. Za vsako opravljeno stopnjo 

udeleženci prejmejo motivacijsko sredstvo (nalepko): 

 »Za nalepko markacije udeleženci opravijo štiri (4) izlete.  

 Za nalepko Gorskega apolona udeleženci opravijo štiri (4) dodatne izlete.  

 Za nalepko Clusijevega svišča udeleženci opravijo štiri (4) dodatne izlete.  
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 Za skupno s predhodnimi opravljenimi šestnajstimi (16) izleti prejmejo udeleženci 

knjižico Ciciban v gorah, spominsko diplomo in začetni dnevnik Mladega planinca« 

(prav tam, str. 17). 

Ob zaključku programa udeleženci dosežejo raven, ki jim omogoča kakovostno nadaljevanje 

v osnovnošolskem programu Mali sonček.  

Poleg programa Ciciban planinec je lahko vzgojiteljem v vrtcu pri organizaciji planinskih 

dejavnosti v pomoč program Mali sonček. 

Mali sonček 

Gibalni/športni program Mali sonček izhaja iz športnega programa Zlati sonček in predstavlja 

njegovo razširitev, posodobitev in obogatitev, saj je namenjen otrokom od drugega do šestega 

leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj (Videmšek, Stančevič, Zajec, 2012).  

Podobno kot program Ciciban planinec tudi Mali sonček predstavlja obogatitveni program 

gibalno/športnih dejavnosti v vrtcu, spodbuja k sistematičnemu delu in celostnemu pristopu 

pri podajanju vsebin gibanja predšolskim otrokom, poleg tega pa spodbuja starše k aktivnemu 

sodelovanju pri izpeljavi programa ter spodbuja starše in otroke k aktivnemu preživljanju 

prostega časa (Pravilnik programa Mali sonček, 2018). 

Program vsebuje štiri stopnje, ki so med seboj vsebinsko povezane in se dopolnjujejo ter 

nadgrajujejo. Otroci za vsako opravljeno dejavnost v knjižico prilepijo nalepko sončka. 

 Mali sonček –modri, namenjen otrokom od 2. do 3. leta, vsebuje 8 nalog; 

 Mali sonček –zeleni, namenjen otrokom od 3. do 4. leta, vsebuje 8 nalog; 

 Mali sonček –oranžni, namenjen otrokom od 4. do 5. leta, vsebuje 8 nalog; 

 Mali sonček –rumeni, namenjen otrokom od 5. do 6. leta, vsebuje 11 nalog (Videmšek 

idr. 2012).  

Pri vsaki stopnji morajo otroci za pridobitev nagrade in priznanja opraviti najmanj pet nalog 

od osmih. Pri zadnji stopnji morajo udeleženci opraviti najmanj sedem nalog od enajstih. 

Stopnje se med seboj nadgrajujejo, zato je priporočljivo in zaželeno, da izvajalci predelajo 

celoten program. Vsebine programa so pestre in temeljijo na elementarnosti, ne na 

tekmovalnosti. Na vsaki stopnji je ena izmed nalog, za katero otrok dobi nalepko, povezana s 

planinstvom.  

Program je zasnovan tako, da spodbuja izvedbo izletov v vseh letnih časih in v vsakem 

vremenu, spodbuja pestrost in raznolikost športnih/gibalnih nalog ter izhaja iz predpostavke, 

da morajo otroci na izletih uživati (Verdev, 2017). 

Modri planinec 

Otrok mora za pridobitev nalepke »Modri planinec« opraviti skupno štiri izlete. Dva izleta naj 

bi bila izvedena, kot daljša sprehoda v bližini vrtca, druga dva pa naj bi se izvedla v nekoliko 

vzpetem svetu, če je možno izven kraja vrtca. Dva sprehoda in en izlet (skupaj s starši) 

organizira vrtec, drugi izlet pa izvedejo starši skupaj z otroki. Priporočljivo je, da se en izlet 

opravi jeseni, en pozimi in dva spomladi (Videmšek idr., 2012). 
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Zeleni planinec 

Otrok mora za pridobitev nalepke »Zeleni planinec« opraviti skupno štiri izlete, od tega naj 

bo vsaj en izveden kot orientacijski pohod. Pri organizaciji izletov si lahko vrtec pomaga s 

planinskim društvom, klubom ali drugo organizacijo. Priporočljivo je, da na izletih sodelujejo 

tudi starši, enega od štirih izletov pa opravijo otroci skupaj s starši, če se le da, naj bo izveden 

v vzpeti svet (prav tam). Predlagano je, da se en izlet opravi v jesenskem času, eden pozimi 

ter eden spomladi. Orientacijski pohod se lahko opravi v katerem koli letnem času.  

Oranžni planinec 

Otrok mora za pridobitev nalepke »Oranžni planinec« skupaj opraviti štiri izlete, od tega vsaj 

enega v obliki orientacijskega pohoda. Vsaj en izlet in orientacijski pohod naj organizira 

vrtec, dva izleta pa vrtec ali starši. Priporočljivo je, da se en izlet opravi jeseni, en pozimi in 

en spomladi. Orientacijski pohod se lahko izvede v katerem koli času (prav tam). 

Rumeni planinec 

Za pridobitev nalepke »Rumeni planinec« mora otrok opraviti pet izletov, od tega vsaj enega 

kot orientacijski pohod. Dva izleta in en orientacijski pohod organizira vrtec, dva izleta pa 

starši ali vrtec. Priporočljivo je, da se en izlet opravi jeseni, en pozimi in dva spomladi. 

Orientacijski pohod se lahko izvede v katerem koli času (prav tam). 

2. 7 PLANINSKE VSEBINE V PRVEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU 
OSNOVNE ŠOLE 

Predmet šport je v Učnem načrtu za športno vzgojo (Kovač idr., 2011, str. 4) opredeljen kot 

»nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti ter oblikovanja 

osebnosti ter odnosov med posamezniki«. V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju so 

predmetu športna vzgoja namenjene tri ure tedensko in pet športnih dni v vsakem razredu.  

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju mora šola učencem poleg obveznih dejavnosti 

ponuditi tudi športne interesne dejavnosti ter dopolnilni pouk, vključevanje v te pa je 

prostovoljno (Kovač idr., 2011).  

Izletniška in gorniška vzgoja pa sta tudi nepogrešljiv in nenadomestljiv del šolske športne 

vzgoje, zato so vzgojno-izobraževalni cilji tega vsebinskega sklopa skladni z vzgojno-

izobraževanimi cilji šolske športne vzgoje. Osrednja cilja tega vsebinskega sklopa sta 

prispevek k skladnemu razvoju mladega človeka ter izobrazba in vzgoja mladega človeka, da 

bo šport sprejel in razumel kot posebno vrednoto in si zato v različnih življenjskih obdobjih z 

njimi bogatil življenje in krepil zdravje (Kristan, 1993). 
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Tabela 2: Praktične in teoretične vsebine s sklopa pohodništvo v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju (Kovač idr., 2011, str. 14) 

POHODNIŠTVO 

1. razred 2. razred 3. razred 

Praktične vsebine 

Vsako leto najmanj dva pohoda. Eden od pohodov je zahtevnejši glede višine vzpetine in 

dolžine poti.  

 Ekipni orientacijski pohod po  

označeni poti.  

Teoretične vsebine 

Osnovno pohodniško znanje (obutev, oblačilo, nahrbtnik, 

pitje tekočine).  

 

Osnovno pohodniško znanje  

(obutev, oblačilo, nahrbtnik,  

tempo hoje, pitje tekočine,  

termoregulacija).  

Značilnosti okolice, po kateri  

poteka pohod.  

Geografske, zgodovinske in naravoslovne značilnosti 

območja, po katerem poteka pohod. 

Naravovarstveno ozaveščanje. 

 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju so planinske vsebine zastopane v obliki praktičnih 

in teoretičnih vsebin. V vseh treh razredih praktični del vsebuje najmanj dva pohoda letno, pri 

čemer je eden od pohodov zahtevnejši glede višine vzpetine in dolžine poti. V 3. razredu se 

vsebine pohodništva nadgradijo z ekipnim orientacijskim pohodom. V sklopu teoretičnih 

vsebin učenci pridobivajo osnovno pohodniško znanje (obutev, oblačilo, nahrbtnik, tekočine, 

termoregulacija). Učenci spoznavajo značilnosti okolice, po kateri poteka pohod (geografske, 

zgodovinske, naravoslovne) ter se naravovarstveno ozaveščajo (Kovač idr., 2011). Šole in 

vrtci, ki imajo ustrezne pogoje, lahko otrokom in učencem poleg obveznih dejavnosti 

ponudijo tudi dodatne športne programe.  

V nadaljevanju so opredeljena znanja oziroma cilji, ki naj bi jih do konca vzgojno-

izobraževalnega obdobja usvojili vsi učenci.  

 »Učenec je sposoben hoditi tri ure s krajšimi postanki. 

 Pozna osnovno pohodniško opremo in upošteva pravila varne hoje. 

 Giblje se po označeni poti« (Kovač idr. 2011, str. 32).  

Tabela 3: Povzetek normativov za število spremljevalcev v osnovni šoli (Učni načrt za 

športno vzgojo, 2011, str. 44) 

Število odraslih spremljevalcev 

1 na 15 otrok 

 

V Učnem načrtu za športno vzgojo (Kovač idr., 2011, str. 44) je v priporočilih zapisano, da 

naj bi na pohodu po nezahtevnem svetu in v sredogorju, skupino do 15 otrok spremljal en 

učitelj. Priporočljivo je tudi, da naj bi skupino, kljub ustreznemu številu učiteljev, spremljal še 

dodatni spremljevalec, ki v primeru poškodbe oziroma nesreče, poskrbi za poškodovanca.  
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2. 7. 1 Planinstvo kot obogatitvena dejavnost v prvem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju osnovne šole 

Poleg rednega programa lahko šola ob ustreznih pogojih ponudi tudi izvajanje dodatnih 

dejavnosti, v katere je vključevanje učencev prostovoljno. Šola lahko tako v okviru dodatnih 

športnih programov v sklopu pohodništva ponudi programe Ciciban planinec, Mladi planinec 

ter Zlati sonček.  

Mladi planinec 

Akcijo Mladi planinec je leta 1969 ustanovila MK PZS, namenjena pa je osnovnošolcem od 

približno 7. do 15. leta starosti (Ažman idr., 2001).  

Namen akcije je usmerjanje mladih k zdravemu načinu življenja v naravi, seznanjanje z 

osnovami planinske dejavnosti ter varnostnimi ukrepi v gorah in hkrati razvijanje vrlin, kot so 

tovarištvo, poštenost, plemenitost, delavnost, vztrajnost in vedoželjnost (Pravilnika Ciciban 

planinec in Mladi planinec, 2018). 

»S programom želimo udeležencem: 

 predstaviti celovitost planinstva in jih vzgajati v aktivno društveno članstvo; 

 omogočiti začetek ali nadaljevanje procesa planinskega usposabljanja zaradi 

varnejšega in doživetij polnejšega gibanja v gorski naravi; 

 predstaviti različne oblike gibanja (hoja, plezanje in smučanje) in dejavnosti v gorski 

naravi (srečanja planinskih skupin, izleti, pohodi, ture, turne smuke, tabori) v vseh 

letnih časih; 

 omogočiti spoznavanje planinsko zanimivih območij Slovenije in tujine; 

 približati raziskovanje, doživljanje in varovanje gorskega sveta ob dejavnem 

uresničevanju Častnega kodeksa slovenskih planincev; 

 spodbuditi odgovoren odnos do sebe in gorske narave, ki vključuje tudi sprejemanje 

tveganja kot sestavnega dela planinstva in 

 izboljšati dostopnost do planinstva s povezanostjo in prepletenostjo različnih oblik in 

dejavnosti (Pravilnika Ciciban planinec in Mladi planinec, 2018, str. 19).« 

Program je namenjen predvsem osnovnošolskim otrokom, za udeležbo v programu pa 

udeleženci potrebujejo dnevnik Mladega planinca. Dnevnik vsebuje članski, tekmovalni in 

spominski del. Udeležencem sta na voljo dva dnevnika; začetni in nadaljevalni. Začetni je 

namenjen vsebinam za dosego bronastega znaka, nadaljevalni pa sledi prvemu in je namenjen 

vsebinam za dosego srebrnega in zlatega znaka. Za pridobitev posameznega znaka morajo 

udeleženci opraviti osem izletov (Pravilnika Ciciban planinec in Mladi planinec, 2018). 

Zlati sonček 

Športni program Zlati sonček je namenjen otrokom od petega do devetega leta in vsebuje štiri 

programe; začetni program A, nadaljevalni program B ter programa C in D. Namen programa 

je obogatitev gibalne oziroma športne vzgoje v vrtcu in nižjih razredih osnovne šole, poleg 

tega pa s privlačno likovno podobo in načinom nagrajevanja spodbujati tako otroke kot 

vzgojitelje in starše za takšen način vzgojno-izobraževalnega dela. Program neposredno 

izvajajo vrtci, šole, športna društva, taborniki in zasebniki, ki organizirajo športne programe 

za to starostno skupino (Pravilnik Zlati sonček, 2018).  
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Vsi programi vsebujejo določeno število nalog, pri čemer otrok za vsako uspešno opravljeno 

nalogo prejme nalepko, ki jo nalepi v knjižico. Pri vsakem programu morajo otroci za 

usvojitev medalje opraviti določeno število nalog. Pri začetnem programu A tako otroci, ki 

opravijo štiri naloge od petih, prejmejo malo modro medaljo, pri nadaljevalnem programu B 

morajo otroci, da prejmejo malo zlato medaljo, opraviti štiri naloge od petih, pri programu C, 

za opravljenih vseh šestih nalog otroci prejmejo veliko modro medaljo, v primeru, da katere 

izmed nalog ne opravijo, pa prejmejo diplomo Zlati sonček. Otrok, ki katere od nalog v 

programu C ne opravi uspešno, jo lahko ponovno opravlja naslednje leto, čeprav bo vključen 

v program D. Za usvojitev velike zlate medalje v programu D, morajo otroci prav tako 

uspešno opraviti vseh šest nalog. Otrok, ki v programu D, katere od nalog ne opravi uspešno, 

jo lahko nadomesti z zamenjalno nalogo. Če otrok tudi z zamenjalnimi nalogami ne more 

uspešno opraviti vseh šestih nalog, ne more dobiti velike zlate medalje. Te tudi prihodnje leto 

ne more več pridobiti, za sodelovanje v programu pa dobi diplomo Zlati sonček (Pravilnik 

Zlati sonček, 2018). 

2. 8 USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE PLANINSKIH VSEBIN V VRTCU IN ŠOLI 

»Vodenje mladih v planinskih dejavnostih je dragocen, zahteven, odgovoren in hkrati 

hvaležen proces. Organizirano planinstvo v mladinskih odsekih, vrtcih in šolah je lahko 

čudovita šola življenja, ki se bogati zlasti ob vzgoji in izobraževanju za spoznavanje narave in 

samega sebe« (Ažman idr., 2001, str. 9).  

2. 8. 1 Mentor planinske skupine 

Usposabljanje za mentorja planinske skupine je oblika izpopolnjevanja pedagoških delavcev s 

področja planinstva. Njegov namen je pridobitev usposobljenosti za organiziranje in 

spodbujanje celoletne planinske dejavnosti za posamezne starostne skupine v planinskih 

društvih, vrtcih in šolah ter drugih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Cilj 

usposabljanja za strokovni naziv mentor planinske skupine je udeležence seznaniti z 

različnimi oblikami in vsebinami organizirane planinske dejavnosti in postopki njihovega 

varnega vodenja (prav tam). 

Mentor planinske skupine lahko izvaja različne oblike planinske dejavnosti v naravi 

(sprehodi, izleti, pohodi, tabori itn.), ki so prilagojene sposobnostim članom planinske 

skupine, ki jo vodi (prav tam).  

Ažman idr. (2001) opredeljujejo naslednje naloge mentorjev planinskih skupin: 

 »Organiziranje in spodbujanje celoletne planinske dejavnosti za posamezne starostne 

skupine v planinskem društvu; 

 skrb za planinsko dejavnost v vrtcih, šolah in drugih zavodih s področja vzgoje in 

izobraževanja v sodelovanju z vodstvi zavodov; 

 pripravljanje, izvajanje in vrednotenje programa planinske skupine ter posamezne 

oblike planinske dejavnosti; 

 formalno in neformalno prenašanje poklicnih pedagoških znanj na prostovoljne 

strokovne delavce v športu s področja planinstva; 

 skrb za nenehno lastno dodatno usposabljanje, ki vključuje tudi samoizobraževanje« 

(str. 13). 
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2. 9 DOSEDANJE RAZISKAVE IN UGOTOVITVE 

Po pregledu dosedanjih raziskav nismo zasledili nobene, ki bi izhajala iz razlik med 

pedagoškima procesoma v vrtcu in osnovni šoli. Poudariti je treba, da se večina raziskav na 

tovrstnem področju ukvarja z raziskovanjem vzrokov za izvajanje oziroma izključevanje 

planinskih vsebin v vrtcih in šolah, pogostostjo izvajanja, dejavniki, ki vplivajo na 

uresničevanje planinskih vsebin ter organizacijo dodatnih športnih programov.  

Raziskave s področja organizacije planinske dejavnosti v vrtcih in osnovnih šolah 

M. Nadiževec (2004) je v diplomskem delu raziskovala organizacijo športnega dne v prvem 

triletju devetletne osnovne šole in ugotovila, da 87,8 % razrednih učiteljev organizira 

planinski pohod, orientacijskega pa le 36,5 %. Presenetljiv je podatek, da kar 12,2 % 

razrednih učiteljev športnega dne s planinsko vsebino sploh ne organizira, s čimer ne 

upoštevajo predpisanega učnega načrta, ki predvideva dva športna dneva, namenjena 

pohodništvu. Ugotovila je, da 53,0 % učiteljev razredne stopnje planinski pohod organizira 

dvakrat letno, medtem ko 40,0 % učiteljev pohod organizira enkrat na leto.  

Z raziskovanjem izletništva, pohodništva in gorništva na razredni stopnji se je ukvarjala tudi 

S. Samida (2004) in ugotovila, da po večini slovenskih šol učitelji letno izvedejo dva športna 

dneva s planinsko vsebino (60,2 %), medtem ko 17,5 % izvede le enega, 22,3 % pa, kar tri 

oziroma štiri. Med anketiranimi učitelji razrednega pouka pa ni nikogar, ki ne bi izvedel vsaj 

enega planinskega izleta. Tudi D. Rozman (2009) je v diplomski nalogi ugotovila, da skoraj 

97 % razrednih učiteljev izvaja pohode vsaj enkrat letno.  

Z raziskovanjem stanja izvajanja izletov in pohodov v vrtcih se je ukvarjala D. Bočkaj (1999) 

in ugotovila, da je najpogostejša oblika športne dejavnosti s področja izletništva in 

pohodništva, ki ga vzgojiteljice izvajajo s skupino otrok, sprehod (96,7 %).  

N. Verdev (2017) je v diplomskem delu ugotavljala razlike v pogostosti in vrstah planinskih 

aktivnosti med prvim in drugim starostnim obdobjem. Rezultati raziskave so pokazali, da 

vzgojitelji druge starostne skupine tako praktične kot teoretične vsebine izvajajo pogosteje kot 

vzgojitelji prve starostne skupine. Ugotovila je tudi, da dobra polovica vseh vzgojiteljev 

(60,0 %) otroke na krajši sprehod po okolici vrtca pelje več kot dvakrat tedensko, 20,0 % 

vzgojiteljev pa se na sprehod odpravi kar manj kot trikrat mesečno.  

Organizacijo planinskih izletov v vrtcu je v svojem diplomskem delu raziskovala tudi M. 

Videčnik (2015) in ugotovila, da večina vzgojiteljev (68,8 %), ki v prostem času hodi v hribe, 

organizira planinske izlete enkrat na mesec, medtem ko 31,3 % vzgojiteljev izlet organizira 

kar trikrat mesečno. Tudi Slavič (2015) je v magistrski nalogi ugotovil, da 45,16 % 

vzgojiteljic izvaja izlete v naravo enkrat mesečno, 14,52 % kar enkrat na teden, 16,3 % enkrat 

na 14 dni, 4,84 % pa je odgovorilo, da izletov sploh ne izvajajo. Med drugim je ugotovil tudi, 

da 66,13 % vzgojiteljic starše na izlet povabi občasno, medtem ko jih le 14,52 % vzgojiteljic 

povabi vedno, 19 vzgojiteljic izvaja izlete v naravo enkrat mesečno, 14,52 % kar enkrat na 

teden, 16,3 % enkrat na 14 dni, 4,84 % pa je odgovor vzgojiteljic, da starše na izlet povabi 

občasno, medtem ko jih le 14,52 % vzgojiteljic povabi vedno, 19 vzgojiteljic izvaja izlete v 

naravo enkrat mesečno, 14,52 % kar enkrat na teden, 16,3 % enkrat na 14 dni, 4,84 % pa je 

odgovorilo, da izletov sploh ne izvajajo. Med drugim je ugotovil tudi, da 66,13 % vzgojiteljic 

starše na izlet povabi občasno, medtem ko jih le 14,52 % vzgojiteljic povabi vedno, 19,35 % 

pa nikoli. 
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K. Štebe (2017) je v magistrskem delu ugotavljala, s katerimi teoretičnimi vsebinami razredni 

učitelji seznanjajo učence pred izvedbo planinskega športnega dne. Ugotovila je, da kar 

96,3 % učiteljev veliko pozornost namenja vsebinam o varovanju narave, kar je eden izmed 

primarnih ciljev naravovarstvene vzgoje. Vsebine o primerni prehrani v gorah otrokom poda 

manj kot polovica učiteljev (49,5 %), medtem ko 88,4 % učiteljev, učence redno seznanja z 

nevarnostmi v gorah. Podobno so pokazali tudi rezultati S. Samida (2004), ki kažejo, da 

69,9 % razrednih učiteljev poglobljeno posreduje teme o varovanju narave, nevarnostih v 

gorah (51,5 %), prehrani in pijači (42,7 %) in opremi (41,7 %). Posredovanje teoretičnih 

planinskih vsebin v vrtcu je raziskovala N. Verdev (2017) in ugotovila, da so otroci v vrtcu 

najslabše seznanjeni z vsebinami o primerni planinski opremi, sledijo ji vsebine o 

spoznavanju markacij, pripravi na izlet (spremljanje vremena, priprava nahrbtnika, prehrane 

in pijače), medtem ko vzgojitelji najpogosteje posredujejo vsebine o bontonu v gorah.  

Raziskave s področja organizacije dodatnih športnih programov s planinsko vsebino  

M. Kogovšek (2012) je v diplomskem delu raziskovala organizacijo planinskega krožka v 

vrtcih. Rezultati raziskave so pokazali, da ime le 7 % vrtčevskih oddelkov organiziran 

planinski krožek. Ostali vrtčevski oddelki možnosti obiskovanja planinskega krožka nimajo. 

Med drugim je ugotavljala tudi, koliko vzgojiteljic izvaja programa Zlati sonček in Ciciban 

planinec. Rezultati so pokazali, da oba programa izvaja 61,11 % vzgojiteljic.  

 

Z raziskovanjem dodatnih športnih/gibalnih programov v vrtcu se je v diplomskem delu 

ukvarjala tudi M. Videčnik (2015), med katerim je ugotovila, da je med tistimi vzgojitelji, ki 

v prostem času hodijo v hribe, 56,3 % takih, ki v svojem oddelku izvaja akcijo Ciciban 

planinec, medtem ko je med vzgojitelji, ki v prostem času ne hodijo v hribe, takih, kar 

64,3 %.  

Med drugim je raziskovala tudi organizacijo planinskega krožka v vrtcih in ugotovila, da vsi 

vzgojitelji (100,0 %), ki se v prostem času ukvarjajo s planinarjenjem, v vrtcu, kjer delajo, 

organizirajo planinski krožek. Tudi večina tistih vzgojiteljev, ki v prostem času ne hodijo v 

hribe (64,3 %), organizira planinski krožek kot obogatitveno dejavnost v vrtcu. V raziskavi je 

ugotavljala tudi, koliko vzgojiteljev ima opravljen tečaj za mentorja planinske skupine. 

Ugotovila je, da ima tečaj opravljenih le 20,0 % vzgojiteljev. 

S prisotnostjo oziroma organizacijo planinskega krožka na osnovnih šolah se je ukvarjala S. 

Samida (2004) in ugotovila, da je le 51,1 % razrednih učiteljev odgovorilo, da imajo na šoli, 

kjer poučujejo, organiziran planinski krožek. Med vzroki, zakaj je to tako, so učitelji navedli 

pomanjkanje usposobljenih učiteljev oziroma mentorjev, premalo interesov, pobud in 

utemeljitve, da je planinski krožek namenjen le učencem višjih razredov.   

 

N. Verdev (2017) je v diplomskem delu zanimalo, koliko vzgojiteljev je v preteklem letu 

izvajalo dodatna gibalna/športna programa Mali sonček in Ciciban planinec. Ugotovila je, da 

je 54,17 % vzgojiteljev v preteklem letu izvajalo program Mali sonček, le 12,5 % pa je sledilo 

programu Ciciban planinec.  

 

Tudi Slavič (2015) je raziskoval izvajanje gibalnega/športnega programa Mali sonček in 

ugotovil, da je naveden program najpogosteje izvajan program v vrtcu, saj je večina 

vzgojiteljic (91,9 %) odgovorila, da izlete izvaja v okviru programa Mali sonček.  
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Raziskave s področja raziskovanja vzrokov za izvajanje oziroma izključevanje planinskih 

vsebin v vrtcu in osnovni šoli 

Številni vzgojitelji in učitelji se pri organizaciji in izvedbi športnih dni s planinsko vsebino 

srečujejo s številnimi ovirami, ki jim nekateri pripisujejo večji, drugi pa manjši pomen. S. 

Miklič (2009) je v diplomski nalogi ugotavljala vključevanje in organizacijo planinskih 

vsebin na razredni stopnji in ugotovila, da 70 % razrednih učiteljev pri načrtovanju in izvedbi 

planinskih izletov ne navaja težav oziroma ovir, medtem ko preostali delež učiteljev, kot 

najpogostejšo oviro navaja pomanjkanje finančnih sredstev, sledita oviri, ki se nanašata na 

pomanjkanje strokovnega kadra in pomanjkanje bližnjih izletniških točk. Do podobnih 

ugotovitev je prišla tudi D. Majhenič (2008), katere rezultati raziskave so pokazali, da 57 % 

učiteljev ne navaja ovir pri načrtovanju in izvedbi, medtem ko so ostali kot najpogostejšo 

oviro navedli neustrezno vrednotenje in pomanjkanje izletniških točk v bližini. Le 13 % 

učiteljev je kot oviro navedlo pomanjkanje finančnih sredstev.  

Tudi S. Samida (2004) je v diplomskem delu ugotavljala, ali se razredni učitelji srečujejo z 

ovirami pri načrtovanju in uresničevanju izletov in če, s katerimi. Rezultati raziskave so 

pokazali, da se kar 62,1 % učiteljev pri načrtovanju in izvedbi ne srečuje z nobeno težavo, 

medtem ko je 13,6 % kot težavo navedlo pomanjkanje finančnih sredstev. 

M. Kogovšek (2012) je v diplomski nalogi ugotavljala, ali ukvarjanje s planinstvom v 

prostem času vpliva na pogostost izvajanja izletov v vrtcu. Ugotovila je, da tiste vzgojiteljice, 

ki se  sicer v prostem času pogosto odpravijo v naravo, izlete v vrtcu načrtujejo in 

organizirajo pogosteje kot tiste, ki se same ne odpravijo v naravo. 

M. Kogovšek (2012) je raziskovala tudi, kateri so vzroki, da vzgojiteljice otrok ne 

organizirajo izletov v naravo. Kar 75,0 % vzgojiteljic meni, da je vzrok starost otrok, 15,0 %, 

zaradi bojazni pred klopi, le ena vzgojiteljica meni, da je vzrok oddaljenost od vrtca, ena pa, 

da vodenje otrok na izlet predstavlja preveliko odgovornost.  

Tudi D. Bočkaj (1999) je v diplomskem delu raziskovala vzroke, ki vplivajo na preprečevanje 

pogostejšega izvajanja izletov ali pohodov. Ugotovila je, da kar 48,3 % vzgojiteljem oviro 

predstavlja pomanjkanje časa, 20,0 % vzgojiteljev, kot vzrok navaja financiranje izvedbe, kar 

25,0 % vzgojiteljev, kot oviro navaja pomanjkanje interesa s strani vzgojiteljev in ostalih 

sodelavcev, 26,7 % pa navaja vzroke, ki se nanašajo na preveliko odgovornost vzgojiteljev pri 

izvedbi izletov in pohodov ter neprimerno lokacijo vrtca.  

Tudi N. Verdev (2017) je med drugim preučevala tudi dejavnike, ki vplivajo na pogostost 

izvajanja planinskih vsebin v vrtcu. Rezultati so pokazali, da izbrani dejavniki (okolica, 

mnenje vzgojitelja in podpora vodstva vrtca) na pogostost izvajanja planinskih vsebin 

vplivajo le 10,0 %. 

Problem tega magistrskega dela je, na podlagi preučenih zakonskih, podzakonskih aktov in 

strokovne literature ugotoviti, kakšne so razlike med vzgojno-izobraževalnim procesom v 

vrtcu in prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole ter ugotoviti, kako se te razlike 

kažejo v izvajanju oziroma realizaciji planinskih vsebin v vrtcu in prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju osnovne šole.  
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3 CILJI 

Skladno s predmetom in problemom magistrskega dela smo si zastavili naslednja cilja: 

 Analizirati razlike med organizacijo pedagoškega procesa v vrtcu in prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju osnovne šole. 

 Ugotoviti, na kakšen način se razlike v organizaciji pedagoškega procesa med vrtcem in 

šolo kažejo v realizaciji planinskih vsebin.  

4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Skladno s cilji raziskave smo si zastavili naslednji raziskovalni vprašanji: 

1. V čem so razlike v organizaciji pedagoškega procesa med vrtcem in osnovno šolo? 

2. Kako se te razlike v organizaciji pedagoškega procesa med vrtcem in šolo kažejo v 

realizaciji planinskih vsebin?  

5 METODE DELA 

V magistrskem delu smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja ter kvantitativni raziskovalni pristop. 

5. 1 RAZISKOVALNI VZOREC 

Vzorec anketirancev je bil izbran neslučajnostno, namensko. V raziskavo smo zajeli 40 

vzgojiteljev in 30 učiteljev ljubljanskih vrtcev oziroma šol. Od tega je bilo 16 (22,9 %) 

vzgojiteljev prvega starostnega obdobja, 24 (34,3 %) vzgojiteljev drugega starostnega 

obdobja in 30 (42,9 %) učiteljev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja (tabela 4; slika 2).  

Tabela 4: Struktura vzorca vzgojiteljev oziroma učiteljev, glede na starostno skupino  

PROFIL F % 

Vzgojitelji 1. starostne skupine 16 22,9 

Vzgojitelji 2. starostne skupine 24 34,3 

Učitelji 1. vzgojno-izobraževalnega 

obdobja 

30 42,9 

Skupaj 70 100 

 

 



Zavrl, E. (2019). Razlike v izvajanju planinskih vsebin med vrtcem in šolo. Magistrsko delo. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta 
 
 

33 
 

Slika 2: Struktura vzorca vzgojiteljev oziroma učiteljev, glede na starostno skupino 

Iz slike 3 lahko razberemo delovno dobo anketiranih. V skupini od 0 do 5 let delovne dobe je 

8,6 % vzgojiteljev oziroma učiteljev, v skupini od 5 do 10 let delovne dobe pa 21,4 % 

vzgojiteljev oziroma učiteljev, prav tako ima 21,4 % vzgojiteljev oziroma učiteljev delovno 

dobo med 10 in 20 let. Delovno dobo od 20 do 30 let ima 20,0 % vzgojiteljev oziroma 

učiteljev, medtem ko je vzgojiteljev oziroma učiteljev z delovno dobo nad 30 let največ (28,6 

%).  

Slika 3: Delovna doba vzgojiteljev oziroma učiteljev 
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5. 2 VZOREC SPREMENLJIVK 

Vzorec spremenljivk predstavljajo skonstruirani kazalniki razlik med pedagoškima procesoma 

in anketni vprašalnik, ki je bil namenjen vzgojiteljem prve in druge starostne skupine ter 

učiteljem prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja.  

Vprašalnik je bil sestavljen iz štirih delov – prvi del je zajemal osnovne podatke: spol, 

delovno dobo in starostno skupino oziroma razred, v katerem je vzgojitelj/učitelj zaposlen. 

Drugi sklop se je nanašal na izvajanje praktičnih vsebin s področja planinstva in je vseboval 

devet vprašanj zaprtega tipa in odprtega tipa ter eno vprašanje z mersko lestvico. Tretji sklop 

se je nanašal na posredovanje teoretičnih planinskih vsebin in je zajemal eno vprašanje z 

mersko lestvico. V zadnjem, četrtem sklopu nas je zanimalo izvajanje dodatnih športnih 

programov s planinsko vsebino. Sklop je zajemal tri vprašanja zaprtega tipa.  

Vprašalnik smo povzeli in vsebinsko priredili po vprašalnikih N. Verdev (2017) in P. Sluga 

(2016).  

Neodvisna spremenljivka: 

 starostna skupina vrtca oziroma prva triada osnovne šole. 

Odvisna spremenljivka: 

 izvajanje praktičnih in teoretičnih planinskih vsebin v vrtcu in osnovni šoli. 

5. 3  ORGANIZACIJA IN POTEK ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke smo zbrali s pomočjo kvantitativne tehnike. Uporabili smo anketo, kot instrument pa 

neformalni anketni vprašalnik, ki se je nanašal na izvajanje oziroma realizacijo planinskih 

vsebin v šolskem letu 2018/2019. Anketni vprašalnik smo sestavili na osnovi preučene 

strokovne literature in v skladu s cilji raziskave. Vprašalnik zajema vprašanja zaprtega, 

polodprtega in odprtega tipa ter vprašanja z mersko lestvico. V vprašalnik so vključeni 

podatki o sodelujočih (spol, delovna doba, starostna skupina oz. razred) ter vsebinski sklopi, 

vezani na izvajanje praktičnih ter posredovanje teoretičnih planinskih vsebin v vrtcu in 

osnovni šoli.  

Izpolnjevanje vprašalnikov je potekalo od 1. decembra 2018 do 31. januarja 2019. 

Vprašalnike smo osebno in po spletnem vprašalniku poslali ravnateljem ljubljanskih vrtcev in 

osnovnih šol. Ustrezno rešenih vprašalnikov smo dobili 70. 

5. 4 METODE OBDELAVE PODATKOV 

Podatke, pridobljene z vprašalnikom, smo zbrali v Excelu in jih obdelali s statističnim 

programom SPSS – 21.0 za Windows. Podatke smo obdelali v več zaporednih fazah. V prvi 

fazi smo s podprogramom Frequencies izračunali frekvence posameznih odgovorov. Nato 

smo na številskih in drugih ustrezno transformiranih spremenljivkah s podprogramom 

Descriptives izračunali opisno statistiko. Za ugotavljanje razlik med skupinami smo uporabili 

kontingenčne tabele, hi-kvadrat preizkus, Kullbackov 2Ȋ preizkus (kadar pogoja za uporabo 

hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti nista bila izpolnjena), enosmerno analizo variance 

(ANOVA), Welsch preizkus (kadar je bila homogenost variance statistično značilna), Games-
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Howell post hoc test in Hochberg post hoc test. Statistično značilnost smo preverjali na ravni 

petodstotnega tveganja (p ≤0,05). 
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Poglavje »Rezultati in interpretacija« zajema dve podpoglavji. V prvem podpoglavju so 

predstavljeni rezultati po vprašanjih anketnega vprašalnika, v drugem pa razlike med 

vzgojitelji in učitelji glede na naši zastavljeni raziskovalni vprašanji.  

Anketni vprašalnik, analiziran v tem delu, je sestavljen iz treh različnih vsebinskih sklopov. 

Prvi sklop se nanaša na izvajanje praktičnih vsebin s področja planinstva, drugi na podajanje 

teoretičnih planinskih vsebin, tretji pa vsebuje sklop vprašanj, ki se nanašajo na izvajanje 

dodatnih športnih programov s planinsko vsebino.  

A. IZVAJANJE PRAKTIČNIH VSEBIN S PODROČJA PLANINSTVA 

 Pogostost organiziranja načrtovane gibalne aktivnosti, 

 pogostost izvajanja dejavnosti v naravi, 

 prevladujoče gibalne dejavnosti v naravi, 

 pogostost izvajanja sprehodov,  

 izvajanje izletov, 

 izvajanje orientacijskih izletov, 

 ovire pri organizaciji in izvedbi športnih/gibalnih dejavnosti s planinsko vsebino, 

 udeležba staršev na izletih, 

 licenca Planinske zveze Slovenije. 

B. PODAJANJE TEORETIČNIH PLANINSKIH VSEBIN 

C. IZVAJANJE DODATNIH ŠPORTNIH PROGRAMOV S PLANINSKO VSEBINO 

 Organizacija planinskega krožka, 

 izvajanje gibalnih/športnih programov, 

 vloga dodatnih gibalnih/športnih programov. 

V drugem delu analize pa smo ugotavljali razlike glede na zastavljeni raziskovalni vprašanji, 

in sicer: 

 razlike med organizacijo pedagoškega procesa v vrtcu in prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju osnovne šole ter 

 razlike v realizaciji planinskih vsebin med vzgojitelji in učitelji prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja osnovne šole. 
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6. 1 REZULTATI PO VPRAŠANJIH 

V nadaljevanju so prikazani rezultati, ki smo jih pridobili s pomočjo neformalnega anketnega 

vprašalnika. Zaradi lažjega in bolj nazornega pregleda smo rezultate z interpretacijami 

prikazali s pomočjo preglednic ali grafov.  

A. IZVAJANJE PRAKTIČNIH VSEBIN S PODROČJA PLANINSTVA 

Pogostost organiziranja načrtovane gibalne aktivnosti 

Na sliki 4 je prikazana pogostost organiziranja načrtovane gibalne aktivnosti, katere cilj je 

med drugim telesna priprava otrok na planinski izlet, oziroma pohod. Največ anketiranih 

vzgojiteljev in učiteljev (35,7 %) gibalno aktivnost organizira enkrat tedensko. Spodbuden je 

podatek, da 31,4 % vzgojiteljev in učiteljev gibalno aktivnost organizira pogosteje, in sicer 

dva- do trikrat tedensko, medtem ko 12, 9 % vprašanih gibalno aktivnost izvaja kar štiri- do 

petkrat tedensko. 10 % vzgojiteljev in učiteljev aktivnost organizira le do trikrat mesečno, 

medtem ko enak odstotek vprašanih (10 %) nikoli ne organizira gibalne aktivnost s ciljem 

telesne priprave otrok na izlet. 

Slika 4: Pogostost organiziranja načrtovane gibalne aktivnosti 

Pogostost izvajanja dejavnosti v naravi 

Največ vzgojiteljev in učiteljev (37,1 %) v povprečju izvaja dejavnosti v naravi od ene do treh 

ur mesečno, sledijo tisti, ki dejavnostim v naravi v povprečju namenijo od šest do devet ur 

mesečno (20,0 %), tri do šest ur mesečno (17,1 %) in devet do dvanajst ur mesečno (11,4 %). 

Ena desetina vprašanih (10 %) dejavnostim v naravi v povprečju nameni 12 – 15 ur mesečno, 

manjši delež vzgojiteljev in učiteljev (2,9 %) pa 15–18 ur mesečno.  
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Tabela 5: Pogostost izvajanja dejavnosti v naravi 

Ur/mesečno F % 

1,0-3,0     26 37,1 % 

3,1-6,0 12 17,1 % 

6,1-9,0 14 20,0 % 

9,1-12,0 8 11,4 % 

12,1-15,0 7 10,0 % 

15,1-18,0 2 2,9 % 

18,1-21,0 0 0,0 % 

21,1-24,0 1 1,4 % 

 

Pogostost izvajanja sprehodov 

Iz slike 5 je razvidno, da največ anketiranih vzgojiteljev in učiteljev (44,3 %), s skupino 

otrok, v kateri deluje, izvede sprehod enkrat tedensko. 38,6 % vprašanih sprehod izvede do 

trikrat mesečno, 14,3 % pa dva- do trikrat tedensko. 1,4 % anketirancev v obdobju treh 

mesecev ni izvedlo niti enega sprehoda po bližnji okolici vrtca oziroma šole.  

Slika 5: Pogostost izvajanja sprehodov 

Izvajanje izletov  

V Kurikulumu za vrtce je pod področje gibanja za drugo starostno skupino kot primer 

dejavnosti zapisana hoja v naravi, in sicer sprehodi v bližnjo in daljno okolico, orientacijski 

izleti in izleti, pri katerih naj bi napor pri hoji presegal vsakodnevno obremenitev. Največ 

vzgojiteljev in učiteljev (31,4 %) je daljši izlet oziroma izlet, pri katerem naj bi otrokov napor 
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presegal vsakodnevno obremenitev, v obdobju treh mesecev, izvedlo enkrat. Skoraj četrtina 

anketirancev (24,3 %) izleta ni izvedlo nikoli, za kar je razlog verjetno v tem, da so bili med 

vprašanimi tudi vzgojitelji prve starostne skupine, za katero so med primeri dejavnosti 

zapisani zgolj sprehodi v bližnjo okolico vrtca. 27,1 % anketiranih vzgojiteljev oziroma 

učiteljev je otroke na izlet peljala dvakrat, 15,7 % trikrat oziroma štirikrat, 1,4 % pa kar več 

kot štirikrat (slika 6). 

Slika 6: Izvajanje izletov 

Izvajanje orientacijskih izletov 

Največ anketiranih vzgojiteljev oziroma učiteljev (77,1 %) v obdobju treh mesecev nikoli ni 

izvedla orientacijskega izleta. 18,6 % vprašanih je orientacijski izlet izvedla enkrat, 4,3 % 

vzgojiteljev oziroma učiteljev pa več kot enkrat (slika 7). 

 

Slika 7: Izvajanje orientacijskih izletov 
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Ovire pri organizaciji in izvedbi športnih/gibalnih dejavnosti s planinsko vsebino 

Z anketnim vprašalnikom smo preverjali, s katerimi ovirami se najpogosteje srečujejo 

vzgojitelji in učitelji pri organizaciji in izvedbi športnih/gibalnih dejavnosti s planinsko 

vsebino. Za vsak naveden omejitveni dejavnik so morali anketiranci na štiristopenjski lestvici 

(1 – ni ovira, 2 – majhna ovira, 3 – srednje velika ovira, 4 – velika ovira) označiti, kako veliko 

oviro jim predstavlja.  

Slika 8: Pregled ovir, s katerimi se srečujejo vzgojitelji in učitelji pri organizaciji in izvedbi 

športnih/gibalnih dejavnosti s planinsko vsebino 

Iz slike 8 je razvidno, da največjo oviro za vzgojitelje in učitelje predstavljata omejitvena 

dejavnika »prezahtevna organizacija (prevoz, iskanje zunanjih sodelavcev)« in »izvedbeni 

normativi za vodenje skupine v gore«, saj ju je 27,1 % anketirancev označilo kot srednje 

veliko oziroma veliko oviro. Omejitveni dejavnik »starši ne podpirajo planinske dejavnosti« 

pa, v kar 95,7 % vzgojiteljem in učiteljem ne predstavlja ovire ali pa zgolj majhno oviro in jo 

tako lahko postavimo na zadnje mesto po pomembnosti med navedenimi ovirami oziroma 

omejitvenimi dejavniki.  

Udeležba staršev na izletih 

Večina vzgojiteljev in učiteljev (41,4 %) je odgovorila, da se lahko organiziranih planinskih 

izletov starši otrok udeležijo občasno, medtem ko je 40 % vzgojiteljev in učiteljev odgovorilo, 

da se izleta lahko udeležijo vedno. 18,6 % vprašanih pa staršem ne omogoča udeležbe na 

izletih (slika 9). 
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Slika 9: Udeležba staršev na izletih 

Licenca Planinske zveze Slovenije 

Večina vzgojiteljev in učiteljev (97,1 %) nima opravljene, katere od licenc Planinske zveze 

Slovenije, le 1,4 % ima naziv mentor planinske skupine in 1,4 % vodnik PZS.  

B. PODAJANJE TEORETIČNIH PRAKTIČNIH VSEBIN 

 Z anketnim vprašalnikom smo ugotavljali, katere teoretične vsebine vzgojitelji in učitelji 

prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja podajajo otrokom/učencem in v kakšnem obsegu. 

Za vsako navedeno teoretično planinsko vsebino so morali anketiranci na 3-stopenjski lestvici 

(1 – ne posredujemo, 2 – malo posredujemo, 3 – veliko posredujemo) označiti, v kakšen 

obsegu jo posredujejo. Odgovori so bili razpršeni med najmanj osem in največ 21 točkami. 

Povprečna vrednost točk, ki so jo vzgojitelji oziroma učitelji dosegli pri tem vprašanju, je bila 

17,73. Za posamezno teoretično vsebino so lahko anketiranci obkrožili od ena do tri točke. 

Rezultati so pokazali, da je najslabše posredovana teoretična vsebina značilnosti okolice oz. 

območja, po katerem poteka pohod oziroma izlet (povprečna vrednost = 2,30), takoj za njo 

vpliv hoje na organizem (povprečna vrednost = 2,33) in orientacija v naravi (povprečna 

vrednost = 2,34). V največji meri podana teoretična planinska vsebina pa je prehrana in pitje 

tekočine s povprečno vrednostjo 2,83. 

Tabela 6: Posredovanje teoretičnih planinskih vsebin 

Teoretična planinska vsebina Min Max Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Primerna oprema (obutev, oblačilo, nahrbtnik) 2 3 2,79 0,413 

Nevarnosti v gorah 1 3 2,51 0,583 

Prehrana in pitje tekočine 1 3 2,83 0,416 

Varovanje narave (naravovarstveno ozaveščanje) 1 3 2,63 0,516 

Orientacija v naravi 1 3 2,34 0,679 
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Vpliv hoje na organizem 1 3 2,33 0,653 

Značilnosti okolice oz. območja (geografske, 

naravoslovne, zgodovinske), po katerem poteka 

pohod oziroma izlet. 

1 3 2,30 0,667 

Skupaj 8 21 17,73 3,93 

 

C. IZVAJANJE DODATNIH ŠPORTNIH PROGRAMOV S PLANINSKO 

VSEBINO 

Organizacija planinskega krožka 

88,6 % vzgojiteljev in učiteljev je odgovorilo, da planinski krožek v vrtcih in osnovnih šolah, 

kjer vzgajajo oziroma poučujejo, ni organiziran, medtem ko je dobra desetina (11,4 %) 

odgovorila, da ga izvajajo (slika 10). 

 

Slika 10: Organizacija planinskega krožka 

 

Izvajanje gibalnih/športnih programov 

V sklopu, ki se je nanašal na izvajanje dodatnih športnih programov s planinsko vsebino, nas 

je zanimalo, če in katerega izmed gibalnih/športnih programov izvajajo vzgojitelji oziroma 

učitelji v vrtcu oziroma šoli. V okviru dodatnih obogatitvenih dejavnosti s področja planinstva 

lahko vrtec ponudi izvajanje programov Mali sonček in Ciciban planinec, medtem ko so v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju omenjene dejavnosti lahko zastopane s programoma 

Zlati sonček in Mladi planinec. Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da 51,4 % 

vzgojiteljev oziroma učiteljev izvaja program Mali sonček, sledi mu program Zlati sonček, ki 

ga izvaja 48,6 % vzgojiteljev oziroma učiteljev (slika 11). 
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Slika 11: Izvajanje gibalnih/športnih programov 

Vloga dodatnih gibalnih/športnih programov 

Pri zadnjem vprašanju tega sklopa nas je zanimalo, ali vzgojitelji in učitelji menijo, da 

dodatni/obogatitveni gibalni/športni programi otroke spodbujajo k planinski dejavnosti. 96,7 

% učiteljev, 95,8 % vzgojiteljev druge starostne skupine in 87,5 % vzgojiteljev prve starostne 

skupine je odgovorilo pritrdilno.  
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6. 2 REZULTATI PO RAZISKOVALNIH VPRAŠANJIH 

6. 2. 1 Izbrani kazalniki razlik med organizacijo pedagoškega procesa v vrtcu in 
prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole 
 

 1. raziskovalno vprašanje: V čem so razlike v organizaciji pedagoškega procesa med 

vrtcem in osnovno šolo? 

V nadaljevanju bomo na podlagi pregleda strokovne literature in dosedanjih raziskav 

ponazorili izbrane kazalnike razlik med organizacijo pedagoškega procesa v vrtcu in prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole z vidika organizacijskih, materialnih, 

vsebinskih in kadrovskih dejavnikov.  

Tabela 7: Izbrani kazalniki razlik s področja organizacijskih dejavnikov 

ORGANIZACIJSKI VIDIK 

Vrtec Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole 

a) Starostna obdobja 

Prvo starostno obdobje: otroci stari od enega 

(najmanj 11 mesecev) do treh let. 

Drugo starostno obdobje: otroci od treh do šest let 

oziroma do vstopa v šolo. 

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje: 1.–3. razred 

(otroci stari od šest do osem let). 

 

b) Razvrščanje otrok v oddelke oziroma razrede 

Starostno homogeni (vključeni otroci v starostnem 

razponu enega leta), heterogeni (vključeni otroci 

prvega ali drugega starostnega obdobja) in 

kombinirani oddelki (vključeni otroci prvega in 

drugega starostnega obdobja) (Krek in Metljak, 

2011).  

V vsakem razredu so učenci iste starosti, učenci 

istega razreda pa so razporejeni v oddelke 

(Taštanoska, 2017). 

c) Program dela 

Dnevni program (6–9 ur dnevno); poteka dopoldne, 

popoldne, ves dan ali izmenično. 

Poldnevni program (4–6 ur dnevno); poteka 

dopoldan, popoldne ali izmenično. 

Krajši program (240–720 ur letno); lahko je 

organiziran strnjeno ali razporejen med letom (Krek 

in Metljak, 2011). 

Tedenska obveznost učencev po obveznem 

programu (brez ur oddelčne skupnosti) je v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju lahko največ do 

24 ur pouka.  

Pouk poteka v dopoldanskem času in se praviloma 

ne začenja pred 8. uro zjutraj. Ura pouka traja 45 

minut (»ZOsn«, 2006). 

d) Število otrok v oddelku oziroma razredu 

Oddelek prvega starostnega obdobja: najmanj 9 in 

največ 12 otrok (če je oddelek starostno homogen). 

Oddelek prvega starostnega obdobja: najmanj 7 in 

največ 10 otrok (če je oddelek starostno 

heterogen). 

Oddelek drugega starostnega obdobja: najmanj 17 

in največ 22 otrok (če je oddelek starostno 

homogen). 

Oddelek drugega starostnega obdobja: najmanj 14 

in največ 19 otrok (če je oddelek starostno 

heterogen). 

V enem razredu je lahko največ 28 učencev 

(»ZOsn«, 2006). 
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Starostno kombiniran oddelek: najmanj 10 in 

največ 17 otrok (Eurydice, 2017). 

e) Število strokovnih delavcev v oddelku oziroma razredu 

Dnevni in poldnevni program izvajata vzgojitelj in 

vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik 

vzgojitelja.  

Dnevni program v oddelku prvega starostnega 

obdobja izvajata skupaj vsaj šest ur dnevno in v 

oddelku drugega starostnega obdobja vsaj štiri ure 

dnevno.  
Poldnevni program v oddelku prvega starostnega 

obdobja izvajata skupaj vsaj tri ure dnevno in v 

oddelku drugega starostnega obdobja vsaj dve uri 

dnevno. 

Krajši program izvaja vzgojitelj.  

Sočasna prisotnost se ne izvaja v času počitka 

otrok (Eurydice, 2018). 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju učence 

poučuje učitelj razrednega pouka.  

V 1. razredu osnovne šole pouk hkrati izvajata 

učitelj razrednega pouka in vzgojitelj predšolskih 

otrok, izjemoma lahko poučujeta tudi dva učitelja 

razrednega pouka. Vzgojitelj predšolskih otrok 

oziroma drugi učitelj poučuje polovico ur pouka 

(»ZOsn«, 2006). 

f) Letna, tedenska in dnevna organizacija programov oziroma pouka 

Programi predšolske vzgoje se v vrtcih izvajajo 

neprekinjeno vse leto. Vrtci delujejo vsak delovni 

dan v tednu in v letu, medtem ko nekateri 

opravljajo dežurstva tudi ob sobotah.  

Poslovni čas vrtcev ni zakonsko določen, temveč 

ga vrtec določi vsako leto glede na potrebe staršev 

otrok (Eurydice, 2018). 

Povprečen poslovni čas večine slovenskih vrtcev je 

med 10 do 11,5 ur dnevno.  

Raziskava Marjanovič Umek idr. (Bela knjiga, 

2011) je pokazala, da se največ vrtcev odpre ob 

5.30, vsi pa se odprejo najkasneje do 7. ure. 

Največji delež vrtec se zapre ob 16.30, vsi pa se 

zaprejo najkasneje do 17.30. 

Šolsko leto se začne 1. septembra in zaključi 31. 

avgusta naslednje leto, s tem, da se pouk za učence 

od 1.–8. razreda izvaja do 24. junija (38 tednov). 

Poleg daljših poletnih počitnic (24. 6. – 30. 8) 

imajo učenci v šolskem letu še jesenske, novoletne, 

zimske in prvomajske počitnice, ki praviloma 

trajajo teden dni. Učenci so prosti tudi na državne 

praznike.  

Pouk poteka od ponedeljka do petka, izjemoma 

poteka šest dni, če je tako določeno z letnim 

delovnim načrtom (Pravilnik o šolskem koledarju 

za osnovne šole, 2012). 

Za učence 1. razreda je organizirano jutranje 

varstvo, ki se začne največ dve uri pred poukom. 

Za učence od 1. do 5. razreda je organiziran pouk 

podaljšanega bivanja, ki najpogosteje poteka pet ur 

dnevno, lahko pa tudi več. Šola mora vsem 

učencem ponuditi tudi izvajanje neobveznega 

dopolnilnega in dodatnega pouka ter interesnih 

dejavnosti, kar praviloma poteka po pouku 

(»ZOsn«, 2006). 

g) Sodelovanje s starši 

Starši lahko sodelujejo pri načrtovanju življenja in 

dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z 

vzgojiteljem aktivno sodelujejo pri vzgojnem delu 

(npr. udeležba na izletih, orientacijskih izletih, 

športnih dopoldnevih, popoldnevih, zimovanjih, 

letovanjih itn.) ob upoštevanju strokovne 

avtonomije vrtca. 

Starši lahko s šolo sodelujejo v okviru projektov, 

šolskih prireditev, dnevih odprtih vrat, delovnih in 

zbiralnih akcij itn. Po dogovoru z učiteljem se 

lahko starši aktivno vključujejo tudi na dneve 

dejavnosti.  
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Tabela 8: Izbrani kazalniki razlik s področja kadrovskih dejavnikov 

KADROVSKI VIDIK 

Vrtec Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole 

a) Smer in stopnja izobrazbe 

»Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za 

predšolske otroke je lahko, kdor je končal: 

 višješolski ali visokošolski strokovni študijski 

program predšolska vzgoja. 

Vzgojitelj je lahko tudi tisti, ki je končal: 

 univerzitetni študijski program in si pridobil 

strokovni naslov profesor ali 

 univerzitetni študijski program s področja 

izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved in 

družboslovja ali 

 visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski 

program iz socialnega dela in 

in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz 

predšolske vzgoje« (Zajec idr., 2010, str. 95). 

 

»Ustrezno izobrazbo za pomočnika vzgojitelja ima 

tisti, kdor je končal izobraževalni program 

srednjega strokovnega izobraževanja iz predšolske 

vzgoje ali ima zaključen četrti letnik gimnazije in 

opravljen izobraževalni program poklicnega tečaja 

predšolska vzgoja« (prav tam). 

Učitelj razrednega pouka je lahko, kdor je končal: 

 univerzitetni študijski program razrednega 

pouka ali 

 magistrski študijski program druge stopnje 

poučevanje (smer poučevanje na razredni 

stopnji) ali razredni pouk (Pravilnik o 

izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih 

delavcev v izobraževalnem programu osnovne 

šole, 2011, 5. čl.).  

 

b) Spremstvo otrok 

 Če je dejavnost organizirana izven zgradbe in 

igrišča vrtca (npr. sprehod), mora vsak oddelek 

vrtca, poleg vzgojitelja oziroma strokovnega 

delavca, ki izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali 

svetovalnega delavca, spremljati vsaj še ena 

polnoletna oseba. 

Če je dejavnost vezana na prevoz (npr. izlet), 

morata oddelek otrok poleg vzgojitelja oziroma 

strokovnega delavca, ki izpolnjuje pogoje za 

vzgojitelja ali svetovalnega delavca, spremljati še 

najmanj dve polnoletni osebi, ki sta dopolnili 21 let 

(Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti 

predšolske vzgoje, 2014). 

1 učitelj na 15 otrok.  

V Učnem načrtu za športno vzgojo (2011, str. 44) 

je v priporočilih zapisano, da naj bi na pohodu po 

nezahtevnem svetu in v sredogorju, skupino do 15 

otrok spremljal en učitelj. Priporočljivo je tudi, da 

naj bi skupino, ne glede na ustrezno število 

učiteljev, spremljal še dodatni spremljevalec, ki v 

primeru poškodbe oziroma nesreče, poskrbi za 

poškodovanega učenca. 
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Tabela 9: Izbrani kazalniki razlik s področja vsebinskih dejavnikov 

VSEBINSKI VIDIK 

Vrtec Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole 

a) Praktične vsebine 

Prvo starostno obdobje: hoja v naravi oziroma 

sprehodi v bližnji okolici. 

Drugo starostno obdobje: hoja v naravi oziroma 

sprehodi v bližnji okolici, orientacijski izleti in 

sprehodi v daljno okolico oziroma izleti, pri katerih 

otrokov napor presega njegovo vsakodnevno 

obremenitev. 

V vsakem razredu imajo učenci najmanj dva 

pohoda na leto, v 3. razredu pa je poleg dveh 

pohodov organiziran še orientacijski pohod po 

označeni poti. 

b) Teoretične vsebine 

V Kurikulumu za vrtce so teoretične vsebine 

zapisane skupno za prvo in drugo starostno 

obdobje, in sicer:  

 spoznavanje oblačil in obutve, ki so primerne za 

različne gibalne dejavnosti; 

 poznavanje vloge narave ter čistega okolja v 

povezavi z gibanjem v naravi. 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci 

spoznajo osnovno pohodniško znanje (obutev, 

oblačilo, nahrbtnik, hitrost hoje, pitje tekočine), v 

3. razredu poleg omenjenega spoznajo še pojem 

termoregulacije. 

V 1. razredu učenci spoznavajo značilnosti 

okolice, po kateri poteka pohod, v 2. in 3. razredu 

pa geografske, zgodovinske in naravoslovne 

značilnosti območja, po katerem poteka pohod. 

V vseh treh razredih se učenci naravovarstveno 

ozaveščajo. 

c) Obogatitvene dejavnosti v okviru planinskih vsebin 

 Ciciban planinec 

 Mali sonček 

 Mladi planinec 

 Zlati sonček 

 

Tabela 10: Izbrani kazalniki razlik s področja materialnih dejavnikov 

MATERIALNI VIDIK 

Vrtec Osnovna šola 

a) Vidiki financiranja 

Programi predšolske vzgoje se financirajo 

 iz naslednjih sredstev: 

 javnih, 

 sredstev ustanovitelja, 

 plačil staršev ter 

 donacij in drugih virov. 

Program osnovne šole se financira iz naslednjih 

sredstev: 

 javnih, 

 sredstev ustanovitelja, 

 donacij, prispevkov pokroviteljev in drugih 

virov. 

b) Sredstva iz proračuna občine  

ZVrt (2005) v 28. in 28. a členu določa, da se iz 

proračuna občine vrtcem zagotavljajo sredstva v 

višini razlike med ceno programov in plačilom 

staršev (sredstva za stroške dela zaposlenih, 

sredstva za stroške živil in materialne stroške).  

Omenjeno razliko je vrtcu dolžna zagotavljati tista 

občina, v kateri imajo starši skupaj z otrokom stalno 

prebivališče.  

ZOFVI (2007) v 82. členu določa, da se iz 

proračuna občine zagotavljajo: 

 sredstva za materialne stroške za prostor in 

opremo; 

 sredstva za prevoze in varstvo učencev 

vozačev;   

 sredstva za investicijsko vzdrževanje 

nepremičnin in opreme; 
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Občina ustanoviteljica je vrtcu dolžna zagotavljati 

tudi sredstva za izvajanje dejavnosti in nalog, 

potrebnih za izvajanje programa predšolske vzgoje, 

sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za 

investicije v opremo javnih vrtcev in nepremičnine,  

ki niso všteti v ceno programa.   

Omenjena sredstva se določijo s pogodbo o 

financiranju med vrtcem in občino.  

 

 sredstva za investicije ter 

 sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole 

oz. za t.i. nadstandardni program (npr. 

prisotnost dveh učiteljev ves čas pouka v 1. 

razredu, ponudba dodatne športne vzgoje in 

podobno). 

c) Sredstva iz državnega proračuna 

Iz državnega proračuna se v skladu z določenimi 

normativi in standardi zagotavljajo sredstva za 

oddelke vrtcev v bolnišnicah in oddelke predšolske 

vzgoje v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami, katerih ustanoviteljica je 

država. Država med drugim zagotavlja sredstva za 

plačila višjih stroškov, namenjenih za oblikovanje 

oddelkov, kjer se pri vzgojnem delu uporablja 

italijanski jezik oziroma vzgojno delo poteka 

dvojezično ter za oblikovanje oddelkov otrok 

Romov. Del sredstev je namenjenih za investicije v 

nepremičnine in opremo na narodno mešanih 

območjih ter za oddelke vrtcev, ki izvajajo krajše 

programe v obsegu do 240 ur letno. Iz državnega 

proračuna se vrtcem zagotavljajo tudi sredstva za 

sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati 

vključenega dva ali več otrok (ZVrt, 2005, 29. čl.).  

Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za 

plače zaposlenih v osnovni šoli na podlagi 

sistemizacije in zasedbe delovnih mest. Iz 

državnega proračuna se med drugim zagotavljajo 

tudi sredstva za izvedbo obveznega programa 

(pouk in razredne ure) in razširjenega programa 

(dopolnilni pouk in dodatni pouk, individualna in 

skupinska pomoč učencem, interesne dejavnosti, 

program šole v naravi, podaljšano bivanje in 

jutranje varstvo (ZOFVI, 81. člen). 

 Iz omenjenega proračuna se zagotavljajo tudi 

sredstva za materialne stroške za izvedbo 

osnovnošolskega programa, in sicer za:  

 učila in učne pripomočke, 

 obvezne ekskurzije, 

 oskrbo učencev s posebnimi potrebami in 

 za razvojne ter druge podporne naloge, kot so 

izpopolnjevanja pedagoškega osebja, razvoj 

učne tehnologije, mednarodno sodelovanje, 

delovanje šolskih knjižnic, subvencioniranje 

učbenikov in učil ter strokovne literature, 

tekmovanja učencev, delo z nadarjenimi, 

obšolske dejavnosti učencev, subvencioniranje 

prehrane za učence, prevoz učencev in varstvo 

vozačev itn. (Eurydice, 2018).  
d) Plačilo staršev 

Osnova za plačilo staršev je cena programa, v 

katerega je otrok vključen. V ceno programa so 

vključeni stroški vzgoje, varstva in prehrane otroka 

v vrtcu. 

Ceno programov v javnih vrtcih predlaga vrtec, 

določi pa jo pristojni organ občine ustanoviteljice 

(ZVrt, 30., 31. člen). Starši plačujejo vrtcu od 0 % 

do 80 % cene programa, odvisno od dohodkov in 

premoženja družine. 

Do subvencije plačila so upravičeni starši otrok, ki 

izpolnjujejo naslednja dva pogoja: da imajo 

prijavljeno stalno prebivališče v RS ali ima vsaj 

Osnovnošolsko izobraževanje v javnih šolah je 

brezplačno. Javnim šolam ni dovoljeno 

zaračunavati prispevkov učencem oziroma staršem, 

razen za tisto, kar je opredeljeno z zakonom. Na 

podlagi predpisov šola lahko staršem zaračuna: 

 materialne stroške šole v naravi, 

 doplačilo za prehrano učencev in 

 druge storitve, ki niso obvezne ali presegajo 

predpisane normative ter standarde 

(nadstandardni program) (Eurydice, 2018). 

Za učence iz socialno ogroženih družin zagotovi 

denar država po enotnih merilih, ki jih določi 
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eden izmed staršev prijavljeno začasno 

prebivališče v RS in da je zavezanec za dohodnino.  

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih 

določa postopek, po katerem starši uveljavljajo 

subvencijo oz. znižano plačilo vrtca. Vlogo za 

znižano plačilo vrtca oz. subvencijo oddajo pri 

pristojnem upravnem organu občine. Pri plačilu 

staršev, ki ga določi občina na podlagi lestvice, ki 

starše razvršča v razrede, se upoštevajo dohodki in 

premoženje, s katerim družina razpolaga (Pravilnik 

o plačilih staršev za programe v vrtcih, 2., 3. člen). 

minister za šolstvo (prav tam). 

 

 

6. 2. 2  Pomen razlik glede na realizacijo planinskih vsebin v vrtcu in prvem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole 

 2. raziskovalno vprašanje: Kako se te razlike v organizaciji pedagoškega procesa med 

vrtcem in šolo kažejo v realizaciji planinskih vsebin?  

Vzgojitelje in učitelje, ki so sodelovali v raziskavi, smo glede na starostno skupino oziroma 

triado, v kateri vzgajajo oziroma poučujejo, razdelili v tri kategorije: 

 vzgojitelji prve starostne skupine (16 vzgojiteljev – 22,9 %), 

 vzgojitelji druge starostne skupine (24 vzgojiteljev – 34,3 %), 

 učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja (30 učiteljev – 42,9 %). 

 

o Izvajanje praktičnih vsebin s področja planinstva  

V analizo vsebinskega sklopa izvajanje praktičnih vsebin s področja planinstva, v katerem 

smo ugotavljali razlike v izvajanju praktičnih planinskih vsebin med vzgojitelji in učitelji, so 

bila vključena naslednja vprašanja anketnega vprašalnika: 4. (ni statistično pomembnih 

razlik), 5., 6., 7. (ni statistično pomembnih razlik), 8., 9., 10., 11. in 12. vprašanje (ni 

statistično pomembnih razlik). 

 Pogostost organiziranja načrtovane gibalne aktivnosti 

Pri 4. vprašanju sklopa, ki se nanaša na izvajanje praktičnih vsebin s področja planinstva, 

razlike glede pogostosti organiziranja načrtovane gibalne aktivnosti  med vzgojitelji in učitelji 

niso statistično pomembne (2Ȋ = 9,27; g = 8; α = 0,32). 18,8 % vzgojiteljev 1. starostne 

skupine in 13,3 % učiteljev v vrtcu oziroma šoli nikoli ne organizira načrtovane 

gibalne/športne aktivnosti, katere cilj je med drugim telesna priprava otrok na planinski izlet 

oziroma pohod, medtem ko največ vzgojiteljev 2. starostne skupine (45,8 %) gibalno 

aktivnost organizira enkrat tedensko, prav tako 25,0 % vzgojiteljev 1. starostne skupine in 

33,3 % učiteljev.  
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Tabela 11: Pogostost organiziranja načrtovane gibalne aktivnosti glede na profil 

Pogostost organiziranja Vzgojitelji 1. 

starostne skupine 

Vzgojitelji 2. 

starostne skupine 

Učitelji 1. vzgojno-

izobraževalnega obdobja 

 f f % f f % f f % 

Nikoli 3 18,8 0 0,0 4 13,3 

Enkrat tedensko 4 25,0 11 45,8 10 33,3 

Dva- do trikrat tedensko 5 31,2 7 29,2 10 33,3 

Štiri- do petkrat tedensko 3 18,8 2 8,3 4 13,3 

Do trikrat mesečno 1 6,2 4 16,7 2 6,8 

Skupaj 16 100 24 100 30 100 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % - delež vrednosti  

 Pogostost izvajanja dejavnosti v naravi 

V anketnem vprašalniku smo vzgojitelje in učitelje spraševali tudi po tem, kako pogosto v 

povprečju izvajajo dejavnosti v naravi. Iz tabele 12 je razvidno, da se med vzgojitelji in 

učitelji pojavljajo razlike glede izvajanja dejavnosti v naravi v vseh treh mesecih (september, 

oktober in november). Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc je Welch 

preizkus pokazal statistično pomembne razlike v povprečnem izvajanju dejavnosti v naravi v 

mesecu septembru (F= 22,49; df2 = 27,39; p = 0,00), oktobru (F = 31,32; df2 = 28,02; p = 

0,00) in novembru (F = 36,42; df2 = 26,20; p = 0,00).  

Games-Howell post hoc test je pokazal, da se tako v septembru kot tudi v oktobru in 

novembru, statistično značilne razlike pojavljajo med vzgojitelji prve starostne skupine in 

učitelji (september; p = 0,00, oktober; p = 0,00, november; p = 0,00) ter med vzgojitelji druge 

starostne skupine in učitelji (september; p = 0,00, oktober; p = 0,00, november; p = 0,00). 

Med vzgojitelji prve in druge starostne skupine pa razlike niso statistično pomembne 

(september; p = 0,93, oktober; p = 0,98, november; p = 0,82). 

Tabela 12: Pregled izvajanja dejavnosti v naravi po mesecih glede na profil 

MESEC PROFIL f M SD Welch  

F df2 p 

 

 

September 

Vzgojitelji 1. 

starostne skupine 

16 10,25 5,08  

 

 

22,49 

 

 

 

27,39 

 

 

 

0,00 
Vzgojitelji 2. 

starostne skupine 

24 9,63 5,80 

Učitelji 30 3,63 1,81 

Skupaj 70 7,20 5,29 

 

 

Oktober 

Vzgojitelji 1. 

starostne skupine 

16 9,69 5,29  

 

 

31,32 

 

 

 

28,02 

 

 

 

0,00 

 

 

Vzgojitelji 2. 

starostne skupine 

24 9,38 4,70 

Učitelji 30 2,70 1,86 

Skupaj 70 6,59 5,14 

 

 

November 

Vzgojitelji 1. 

starostne skupine 

16 7,38 3,44  

 

 

36,42 

 

 

 

26,20 

 

 

 

0,00 
Vzgojitelji 2. 

starostne skupine 

24 7,92 4,35 
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Učitelji 30 2,00 1,10 

Skupaj 70 5,21 4,20 

Legenda: M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; F – F-vrednost, df2 – stopnja 

prostosti; p – statistična pomembnost; statistično značilnost smo preverjali na ravni  5-

odstotnega tveganja (p ≤0,05). 

V nadaljevanju smo na podlagi pridobljenih podatkov o povprečnem številu ur izvajanja 

dejavnosti  v naravi, v mesecih september, oktober in november, izračunali, koliko ur 

mesečno v povprečju vzgojitelji in učitelji namenijo dejavnostim v naravi. Ob upoštevanju 

predpostavke o homogenosti varianc (F = 9,40; df2 = 67; p = 0,00) je Welch preizkus pokazal 

statistično pomembne razlike v povprečnem številu izvajanja ur dejavnosti v naravi med 

vzgojitelji in učitelji (tabela 13; F = 34,91; df2 = 26,98; p = 0,00).  

Games-Howell post hoc test je pokazal statistično pomembne razlike med vzgojitelji prve 

starostne skupine in učitelji (tabela 14; p = 0,00) ter vzgojitelji druge starostne skupine in 

učitelji (tabela 14; p = 0,00), medtem ko razlike med vzgojitelji prve in druge starostne 

skupine niso statistično pomembne (tabela 14; p = 1,00).  

Tabela 13: Pregled povprečnega mesečnega izvajanja dejavnosti v naravi glede na profil 

PROFIL f M SD Welch 

F df2 p 

Vzgojitelji 1. starostne skupine 16 9,09 4,01  

34,91 

 

26,98 

 

0,00 
Vzgojitelji 2. starostne skupine 24 8,99 4,77 

Učitelji 30 2,78 1,35 

Skupaj 70 6,35 4,64 

Legenda: f – število vrednosti; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; F – F-

vrednost, df2 – stopnja prostosti; p – statistična pomembnost; statistično značilnost smo 

preverjali na ravni  5-odstotnega tveganja (p ≤0,05 

Tabela 14: Rezultati Games-Howell post hoc testa za ugotavljanje statistično pomembnih 

razlik v povprečnem izvajanju števila ur dejavnosti  naravi med posameznimi skupinami 

PROFIL PROFIL p 

Vzgojitelji 1. starostne skupine Vzgojitelji 2. starostne skupine 1,00 

Učitelji 0,00 

Vzgojitelji 2. starostne skupine Vzgojitelji 1. starostne skupine 1,00 

Učitelji 0,00 

Učitelji Vzgojitelji 1. starostne skupine 0,00 

Vzgojitelji 2. starostne skupine 0,00 

Legenda: p – statistična pomembnost; statistično značilnost smo preverjali na ravni  5-

odstotnega tveganja (p ≤0,05) 
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 Prevladujoče gibalne dejavnosti v naravi 

Zanimalo nas je tudi, katera vrsta gibalnih dejavnosti je bila v času izvajanja dejavnosti v 

naravi v obdobju treh mesecev (september, oktober in november) med vzgojitelji in učitelji 

najpogostejša. Kullbackov 2Ȋ preizkus je pokazal statistično značilne razlike med vzgojitelji 

in učitelji (tabela 16; p = 0,04). Iz tabele 15 je razvidno, da je 93,8 % vzgojiteljev 1. 

starostnega obdobja kot najpogostejšo gibalno dejavnost navedlo sprehod, prav tako 70,8 % 

vzgojiteljev 2. starostnega obdobja in 56,7 % učiteljev. Pohod je kot najpogostejšo gibalno 

dejavnost navedlo 4,2 % vzgojiteljev 2. starostnega obdobja in 30,0 % učiteljev, medtem ko je 

izlet najpogosteje izvajalo 6,2 % vzgojiteljev 1. starostnega obdobja, 20,8 % vzgojiteljev 2. 

starostnega obdobja in 13,3 % učiteljev.  

Tabela 15: Pregled izvajanja gibalnih dejavnosti glede na profil 

 

 

 

 

 

 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % −delež vrednosti 

 

Tabela 16: Statistična značilnost razlik v izvajanju najpogostejše gibalne dejavnosti med 

skupinami 

 Vrednost Stopnje prostosti Statistična značilnost 

Likelihood Ratio 60,10 42 0,04 

 

 

 Pogostost izvajanja sprehodov  

Zanimalo nas je, kako pogosto se vzgojitelji in učitelji skupaj s skupino otrok podajo na 

sprehod po bližnji okolici vrtca oziroma šole. Iz tabele 17 je razvidno, da se enkrat tedensko 

na sprehod odpravi 62,5 % vzgojiteljev 1. starostne skupine, 43,3 % učiteljev in 33,3 % 

vzgojiteljev 2. starostne skupine. Pogosteje, dva- do trikrat tedensko sprehod izvede 10,0 % 

učiteljev, 25,0 % vzgojiteljev 2. starostne skupine in 6,3 % vzgojiteljev 1. starostne skupine. 

Kullbackov 2Ȋ preizkus ni pokazal statistično značilnih razlik med vzgojitelji in učitelji v tem, 

kako pogosto izvajajo sprehode po bližnji okolici (p = 0,40).  

 

Gibalna 

dejavnost 

Vzgojitelji 1. 

starostne skupine 

Vzgojitelji 2. 

starostne skupine 

Učitelji 1.  vzgojno-

izobraževalnega obdobja 

f f % f  f % f f % 

Pohod 0 0,0  1 4,2 9 30,0 

Sprehod 15 93,8 17 70,8 17 56,7 

Igre v naravi 0 0,0 1 4,2 0 0,0 

Izlet 1 6,2 5 20,8 4 13,3 

Skupaj 16 100 24 100 30 100 
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Tabela 17: Pogostost izvajanja sprehodov glede na profil 

Pogostost izvajanja Vzgojitelji 1. 

starostne skupine 

Vzgojitelji 2. 

starostne skupine 

Učitelji prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja 

f f % f f % f f % 

Nikoli 0 0,0 0 0,0 1 3,3 

Enkrat tedensko 10 62,5 8 33,3 31 43,4 

Do trikrat mesečno 5 31,2 10 41,7 27 40,0 

Dva- do trikrat tedensko 1 6,3 6 25,0 10 10,0 

Štiri- do petkrat tedensko 0 0,0 0 0,0 1 3,3 

Skupaj 16 100,0 24 100,0 30 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % −delež vrednosti 

 

 Izvajanje izletov  

Pri osmem vprašanju sklopa izvajanja praktičnih vsebin s področja planinstva je Kullbackov 

2Ȋ preizkus pokazal statistično značilne razlike v številu izvajanj izletov glede na profil (tabela 

19 ;p = 0,04). Iz tabele 18 je razvidno, da daljšega izleta oz. izleta, pri katerem je otrokov 

napor presegal njegovo vsakodnevno obremenitev v obdobju treh mesecev, ni nikoli izvedla 

polovica vzgojiteljev 1. starostne skupine (50,0 %), 16,7 % vzgojiteljev 2. starostne skupine 

in prav tako 16,7 % učiteljev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, medtem ko je 

presenetljiv podatek, da je dva izleta izvedlo največ vzgojiteljev 1. starostne skupine (31,3 

%), 25,0 % vzgojiteljev 2. starostne skupine in 26,7 % učiteljev. Največ učiteljev (43,3 %) je 

izlet izvedlo enkrat, enako tudi 18,7 % vzgojiteljev prve starostne skupine in 25,0 % 

vzgojiteljev druge starostne skupine. Trikrat pa se je na izlet s skupino otrok odpravilo 16,7 % 

vzgojiteljev 2. starostne skupine in 6,7 % učiteljev.  

Tabela 18: Število izvajanj izletov glede na profil 

Število izvajanj Vzgojitelji 1. 

starostne skupine 

Vzgojitelji 2. 

starostne skupine 

Učitelji prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja 

f f % f f % f f % 

Nikoli 8 50,0 4 16,7 5 16,7 

Enkrat 3 18,7 6 25,0 13 43,3 

Dvakrat 5 31,3 6 25,0 8 26,7 

Trikrat 0 0,0 4 16,7 2 6,7 

Štirikrat 0 0,0 4 16,7 1 3,3 

Več kot štirikrat 0 0,0 0 0,0 1 3,3 

Skupaj 16 100,0 24 100,0 30 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % −delež vrednosti 

 

Tabela 19: Statistična značilnost razlik v številu izvajanj izletov med skupinami 

 Vrednost Stopnje prostosti Statistična značilnost 

Likelihood Ratio 18,69 10 0,04 
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 Izvajanje orientacijskih izletov 

Statistično pomembne razlike med vzgojitelji in učitelji so se pokazale tudi pri 9. vprašanju, 

ki se je nanašal na izvajanje orientacijskih izletov. Zanimalo nas je, kolikokrat so vzgojitelji in 

učitelji v obdobju treh mesecev izvedli orientacijski izlet. Orientacijskega izleta v omenjenem 

trimesečju nikoli ni izvedlo 87,5 % vzgojiteljev 1. starostne skupine in vsi anketirani učitelji 

(100,0 %). Spodbuden je podatek, da je 45,8 % vzgojiteljev 2. starostne skupine orientacijski 

izlet izvedlo enkrat, 12,5 % pa kar več kot enkrat, medtem ko je 12,5 % vzgojiteljev 1. 

starostne skupine izlet izvedlo enkrat.  

Tabela 20: Število izvajanj orientacijskih izletov glede na profil 

Število izvajanj Vzgojitelji 1. 

starostne skupine 

Vzgojitelji 2. 

starostne skupine 

Učitelji prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja 

f f % f f % f f % 

Nikoli 14 87,5 10 41,7 30 100,0 

Enkrat 2 12,5 11 45,8 0 0,0 

Več kot enkrat 0 0,0 3 12,5 0 0,0 

Skupaj 16 100,0 24 100,0 30 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % −delež vrednosti 

Iz tabele 21 je razvidno, da je Kullbackov 2Ȋ preizkus pokazal statistično pomembne razlike 

med vzgojitelji in učitelji glede tega, kolikokrat so v trimesečju skupaj s skupino otrok izvedli 

orientacijski izlet (p=0,00).  

Tabela 21: Statistična značilnost razlik v številu izvajanj orientacijskih izletov glede na profil 

 Vrednost Stopnje prostosti Statistična značilnost 

Likelihood Ratio 31,50 4 0,00 

 

 Ovire pri organizaciji in izvedbi športnih/gibalnih dejavnosti s planinsko vsebino 

Zanimalo nas je s katerimi omejitveni dejavniki (ovirami) se srečujejo vzgojitelji in učitelji 

prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja pri organizaciji in izvedbi praktičnih planinskih 

vsebin. Za vsako navedeno oviro so morali anketiranci na 4-stopenjski lestvici (1 – ni ovira, 2 

– majhna ovira, 3 – srednje velika ovira, 4 – velika ovira) označiti, kako veliko oviro jim 

predstavlja. 
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Tabela 22: Pregled omejitvenih dejavnikov (ovir) glede na profil 

OVIRE PROFIL Ni 

ovira 

(1) 

Majhna 

ovira 

(2) 

Srednje 

velika 

ovira 

(3) 

Velika 

ovira 

(4) 

M SD ANOVA 

F p 

Pomanjkanje 

strokovnega kadra 

Vzgojitelji 1. 

starostne skupine 

62,5 % 37,5 % 0,0 % 0,0 % 
1,38 

0,500  

 

2,04 

 

 

0,14 Vzgojitelji 2. 

starostne skupine 

41,7 % 33,3 % 20,8 % 4,2 % 
1,88 

0,900 

Učitelji 43,3 % 40,0 % 13,3 % 3,3 % 
1,77 

0,817 

Nezainteresiranost 

sodelavcev 

Vzgojitelji 1. 

starostne skupine 

62,5 % 25,0 % 6,3 % 6,3 % 1,56 0,892  

 

1,00 

 

 

0,37 Vzgojitelji 2. 

starostne skupine 

54,2 % 37,5 % 8,3 % 0,0 % 1,54 0,658 

Učitelji 43,3 % 36,7 % 13,3 % 6,7 % 1,83 0,913 

Pomanjkanje 

finančnih sredstev, 

potrebnih za 

plačilo 

spremljevalcev 

Vzgojitelji 1. 

starostne skupine 

62,5 % 31,3 % 6,3 % 0,0 % 1,44 0,629  

 

3,71 

 

 

0,03 
Vzgojitelji 2. 

starostne skupine 

45,8 % 41,7 % 8,3 % 4,2 % 1,71 0,806 

Učitelji 26,7 % 50,0 % 6,7 % 16,7 % 2,13 1,008 

Prezahtevna 

organizacija 

(prevoz, iskanje 

zunanjih 

sodelavcev) 

Vzgojitelji 1. 

starostne skupine 
62,5 % 6,3 % 25,0 % 6,3 % 1,75 1,065  

 

0,32 

 

 

 

 

 

0,73 Vzgojitelji 2. 

starostne skupine 
37,5 % 33,3 % 20,8 % 8,3 % 2,00 0,978 

Učitelji 40,0 % 36,7 % 16,7 % 6,7 % 1,90 0,923 

Izvedbeni 

normativi za 

vodenje skupine v 

gore 

Vzgojitelji 1. 

starostne skupine 

50,0 % 25,0 % 12,5 % 12,5 % 1,88 1,088  

 

0,36 

 

 

0,70 Vzgojitelji 2. 

starostne skupine 

37,5 % 25,0 % 25,0 % 12,5 % 2,13 1,076 

Učitelji 36,7 % 43,3 % 10,0 % 10,0 % 1,93 0,944 

Moje znanje, 

pridobljeno v času 

študija 

Vzgojitelji 1. 

starostne skupine 

62,5 % 12,5 % 18,8 % 6,3 % 1,69 1,014  

 

0,80 

 

 

0,45 
Vzgojitelji 2. 

starostne skupine 

70,8 % 20,8 % 8,3 % 0,0 % 1,38 0,647 

Učitelji 56,7 % 33,3 % 3,3 % 6,7 % 1,60 0,855 

Starši ne 

podpirajo 

planinske 

dejavnosti 

Vzgojitelji 1. 

starostne skupine 

62,5 % 31,3 % 0,0 % 6,3 % 1,50 0,816  

 

0,76 

 

 

0,47 Vzgojitelji 2. 

starostne skupine 

66,7 % 29,2 % 4,2 % 0,0 % 1,38 0,576 

Učitelji 76,7 % 20,0 % 3,3 % 0,0 % 1,27 0,521 

Neprimerna 

oprema 

otrok/učencev 

Vzgojitelji 1. 

starostne skupine 

62,5 % 25,0 % 0,0 % 12,5 % 1,63 1,025  

 

4,11 

 

 

0,02 Vzgojitelji 2. 

starostne skupine 

34,8 % 34,8 % 26,1 % 4,3 % 2,00 0,905 
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Učitelji 73,3 % 23,3 % 0,0 % 3,3 % 1,33 0,661 

 WELCH 

F p 

V bližini je 

premalo 

izletniških točk za 

to starostno 

skupino 

Vzgojitelji 1. 

starostne skupine 

43,8 % 18,8 % 18,8 % 18,8 % 2,13 1,204  

 

8,73 

 

 

0,00 Vzgojitelji 2. 

starostne skupine 

50,0 % 25,0 % 12,5 % 12,5 % 1,88 1,076 

Učitelji 83,3 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 1,17 0,379 

Legenda: f % – delež vrednosti; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; F – F-

vrednost, p – statistična pomembnost; statistično značilnost smo preverjali na ravni  5-

odstotnega tveganja (p ≤0,05 

V tabeli 22 so predstavljeni omejitveni dejavniki oziroma ovire, s katerimi se srečujejo 

vzgojitelji in učitelji pri organizaciji in izvedbi praktičnih planinskih vsebin. Prikazane so 

frekvence odgovorov in povprečna vrednost odgovorov vzgojiteljev in učiteljev. Z analizo 

variance smo preverili, ali se odgovori med profili oziroma skupinami (vzgojitelji 1. starostne 

skupine, vzgojitelji 2. starostne skupine, učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja) 

statistično razlikujejo. 

Prvi omejitveni dejavnik se je glasil »pomanjkanje strokovnega kadra«. Med vzgojitelji in 

učitelji se sicer pojavljajo razlike, a statistično niso pomembne (tabela 22; p = 0,14). Večja 

razlika se kaže med vzgojitelji 1. starostnega obdobja (povprečna velikost ovire je 1,38) in 

vzgojitelji 2. starostnega obdobja (M = 1,88), medtem ko je razlika med vzgojitelji 2. 

starostne skupine in učitelji manjša (razlika v povprečni oceni je 0,11). Med vzgojitelji 1. 

starostnega obdobja je tako ta omejitveni dejavnik prepoznan kot najmanj pomemben (M = 

1,38), saj več kot polovica anketiranih vzgojiteljev 1. starostne skupine (62,5 %)  meni, da jim 

sploh ne predstavlja ovire ali pa zgolj majhno oviro (37,5 %).  

Pri naslednjem omejitvenem dejavniku, »nezainteresiranost sodelavcev«, so razlike v 

povprečni vrednosti med vzgojitelji majhne, skoraj neopazne, medtem ko učiteljem 

predstavlja eno od večjih ovir, saj jo je 20,0 % učiteljev opredelilo kot srednje veliko oziroma 

veliko oviro (M = 1,83), kljub temu pa razlike med vzgojitelji in učitelji niso statistično 

značilne (tabela 22; p = 0,37). 

Pri omejitvenem dejavniku »pomanjkanje finančnih sredstev, potrebnih za plačilo 

spremljevalcev«, se večja razlika ponovno pojavi med vzgojitelji 1. starostnega obdobja in 

učitelji. Vzgojitelji 1. starostne skupine so oviro označili s povprečno vrednostjo 1,44 in jo 

tako postavili na zadnje mesto po pomembnosti, medtem ko je med učitelji povprečna 

vrednost precej večja (M = 2,13) in je ovira opredeljena kot najpogostejša. Ob upoštevanju 

predpostavke o homogenosti varianc (F= 0,679; df1 = 2; df2 = 67; p = 0,510) je analiza 

variance pokazala statistično pomembne razlike v povprečni oceni velikosti ovire med 

vzgojitelji in učitelji (F = 3,71; p = 0,03). Iz tabele 23 je razvidno, da je Hochberg post hoc 

test pokazal statistično značilne razlike med vzgojitelji 1. starostne skupine in učitelji (p = 

0,034). 
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Tabela 23: Rezultati Hochberg post hoc testa za ugotavljanje statistično pomembnih razlik 

med skupinami za omejitveni dejavnik »Pomanjkanje finančnih sredstev, potrebnih za plačilo 

spremljevalcev« 

PROFIL PROFIL p 

Vzgojitelji 1. starostne skupine Vzgojitelji 2. starostne skupine ,705 

Učitelji ,034 

Vzgojitelji 2. starostne skupine Vzgojitelji 1. starostne skupine ,705 

Učitelji ,214 

Učitelji Vzgojitelji 1. starostne skupine ,034 

Vzgojitelji 2. starostne skupine ,214 

Legenda: p – statistična pomembnost  

»Prezahtevna organizacija (prevoz, iskanje zunanjih sodelavcev)« je omejitveni dejavnik, ki 

so ga tako vzgojitelji kot učitelji ocenili kot eno izmed večjih ovir. Vzgojitelji 1. starostnega 

obdobja so oviro ocenili s povprečno vrednostjo 1,75, vzgojitelji 2. starostnega obdobja z 

oceno 2,00, učitelji pa z 1,90.  

Razlike v pomembnosti omejitvenega dejavnika »izvedbeni normativi za vodenje skupine v 

gore« so med vzgojitelji in učitelji majhne, hkrati pa predstavljajo eno izmed večjih, med 

vzgojitelji 2. starostne skupine, celo največjih ovir. 37,5 % vzgojiteljev 2. starostne skupine jo 

je opredelilo kot srednje veliko oziroma veliko oviro, prav tako 25,0 % vzgojiteljev 1. 

starostnega obdobja in 20,0 % učiteljev.  

Na zadnjem mestu je po pomembnosti ovire pri organizaciji in izvedbi praktičnih planinskih 

vsebin med vzgojitelji 2. starostnega obdobja »moje znanje, pridobljeno v času študija«, s 

povprečno velikostjo ovire 1,38, medtem ko so jo vzgojitelji 1. starostnega obdobja opredelili 

s povprečno oceno 1,69  in učitelji z 1,60.  

Omejitveni dejavnik »starši ne podpirajo planinske dejavnosti« tako vzgojiteljem, kot 

učiteljem ne predstavlja ovire, kar je razvidno tudi iz odstotkov v tabeli 22 . Po svoji 

pomembnosti se na zadnje mesto uvršča tako med vzgojitelji 2. starostnega obdobja kot tudi 

med učitelji.  

Pri omejitvenem dejavniku »neprimerna oprema otrok/učencev« se med vzgojitelji in učitelji 

pojavljajo statistično pomembne razlike (p = 0,02). Med vzgojitelji 1. starostne skupine je ta 

ovira ocenjena s povprečno oceno 1,63, med vzgojitelji 2. starostne skupine z 2,00, medtem 

ko so jo učitelji ocenili zgolj s povprečno oceno 1,33. Kar 96,6 % učiteljev je tako menilo, da 

jim navedeni omejitveni dejavnik ne predstavlja ovire ali pa zgolj majhno oviro, medtem ko 

je bilo takega mnenja 87,5 % vzgojiteljev 1. starostne skupine in le 69,6 % vzgojiteljev 2. 

starostne skupine. Iz tabele 24 vidimo, da se statistično značilne razlike pojavljajo med 

vzgojitelji 2. starostne skupine in učitelji (p = 0,016). 
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Tabela 24: Rezultati Hochberg post hoc testa za ugotavljanje statistično pomembnih razlik 

med skupinami za omejitveni dejavnik »Neprimerna oprema otrok/učencev« 

PROFIL PROFIL p 

Vzgojitelji 1. starostne skupine Vzgojitelji 2. starostne skupine ,433 

Učitelji ,600 

Vzgojitelji 2. starostne skupine Vzgojitelji 1. starostne skupine ,433 

Učitelji ,016 

Učitelji Vzgojitelji 1. starostne skupine ,600 

Vzgojitelji 2. starostne skupine ,016 

Legenda: p – statistična pomembnost 

Eno izmed večjih ovir po mnenju vzgojiteljev predstavlja omejitveni dejavnik »v bližini je 

premalo izletniških točk za to starostno skupino«. Učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja so ga ocenili s povprečno oceno 1,17 in ga tako postavili na zadnje mesto po 

pomembnosti, vzgojitelji 2. starostnega obdobja z oceno 1,88, vzgojitelji 1. starostne skupine 

pa s kar 2,13. Tudi odstotki v tabeli 22 kažejo na odstopanja oziroma velike razlike med 

vzgojitelji in učitelji. Med učitelji ta omejitveni dejavnik v kar 83,3 % ne predstavlja ovire, 

medtem ko 37,6 % vzgojiteljem 1. starostne skupine in 25,0 % vzgojiteljem 2. starostne 

predstavlja srednje veliko oziroma veliko oviro. Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti 

varianc  (F=17,376; df1 = 2; df2 = 67; p = 0,000) je Welch preizkus pokazal, da se med 

vzgojitelji in učitelji pojavljajo statistično značilne razlike v povprečni oceni velikosti ovire (p 

= 0,00). Iz tabele 25 pa je razvidno, da je Games-Howell post hoc test pokazal statistično 

značilne razlike med dvema skupinama profilov, in sicer med vzgojitelji 1. starostne skupine 

in učitelji (p = 0,017) ter med vzgojitelji 2. starostne skupine in učitelji (p = 0,013). 

Tabela 25: Rezultati Games-Howell post hoc testa za ugotavljanje statistično pomembnih 

razlik med skupinami za omejitveni dejavnik »V bližini je premalo izletniških točk za to 

starostno skupino«  

PROFIL PROFIL p 

Vzgojitelji 1. starostne skupine Vzgojitelji 2. starostne skupine ,782 

Učitelji ,017 

Vzgojitelji 2. starostne skupine Vzgojitelji 1. starostne skupine ,782 

Učitelji ,013 

Učitelji Vzgojitelji 1. starostne skupine ,017 

Vzgojitelji 2. starostne skupine ,013 

Legenda: p – statistična pomembnost 
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 Udeležba staršev na izletih 

Zanimalo nas je, ali se organiziranih planinskih izletov za otroke lahko udeležijo tudi njihovi 

starši. Iz tabele 27 je razvidno, da se med vzgojitelji in učitelji pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede tega, ali se organiziranih planinskih izletov lahko udeležijo tudi 

starši otrok (p=0,04). Vsi vzgojitelji tako prve kot druge starostne skupine so navedli, da se 

starši lahko vedno ali občasno udeležijo izletov, medtem ko je nekaj manj kot polovica 

učiteljev (43,3 %) navedla, da se starši izleta ne morejo udeležiti.  

Tabela 26: Pregled možnosti udeležitve staršev na izletih glede na profil 

Možnost udeležitve  Vzgojitelji 1. 

starostne skupine 

Vzgojitelji 2. 

starostne skupine 

Učitelji prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja 

f f % f f % f f % 

Da 10 62,5 12 50,0 6 20,0 

Ne 0 0 0 0 13 43,3 

Občasno 6 37,5 12 50,0 11 36,7 

Skupaj 16 100,0 24 100,0 30 100,0 

 

Tabela 27: Statistična značilnost razlik v možnosti udeležbe staršev na izletih med skupinami 

 Vrednost Stopnje prostosti Statistična značilnost 

Likelihood Ratio 60,10 42 0,04 

 

 Licenca Planinske zveze Slovenije 

Z anketnim vprašalnikom smo želeli ugotoviti tudi, koliko anketiranih vzgojiteljev in učiteljev 

ima opravljeno katero od licenc Planinske zveze Slovenije. Iz tabele 28 je razvidno, da je 

delež vzgojiteljev, ki imajo opravljeno katero od licenc PZS, zanemarljiv. Le dva vzgojitelja 

2. starostne skupine (8,3 %) imata opravljeno licenco PZS, od tega ima en naziv vodnik PZS, 

drugi pa mentor PZS.  Med anketiranimi vzgojitelji 1. starostne skupine in učitelji ni nikogar 

z licenco Planinske zveze Slovenije. Razlike med vzgojitelji in učitelji so tako skoraj 

neopazne in statistično niso značilne. 

Tabela 28: Pregled deleža imetnikov licence PZS med  vzgojitelji in učitelji 

Ali imate opravljeno katero od licenc PZS? 

PROFIL DA NE 

f f % f f % 

Vzgojitelji 1. starostne skupine 0 0,0 16 100,0 

Vzgojitelji 2. starostne skupine 2 8,3 22 91,7 

Učitelji 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja 0 0,0 30 100,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % −delež vrednosti 
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o Posredovanje teoretičnih planinskih vsebin 

V analizo vsebinskega sklopa posredovanje teoretičnih planinskih vsebin, v katerem smo 

ugotavljali  razlike v stopnji posredovanja teoretičnih vsebin s področja planinstva med 

vzgojitelji in učitelji, je bilo vključeno 13. vprašanja anketnega vprašalnika.  

Tabela 29: Pregled stopnje pogostosti posredovanja teoretičnih planinskih vsebin 

VSEBINA PROFIL Ne 

posred

ujemo 

Malo 

posreduj

emo 

Veliko 

posreduj

emo 

M SD ANOVA 

F p 

Nevarnosti v 

gorah 

Vzgojitelji 1. 

starostne skupine 

0,0 % 37,5 % 62,5 % 2,63 0,500  

 

0,40 

 

 

0,67 Vzgojitelji 2. 

starostne skupine 

8,3 % 37,5 % 54,2 % 2,46 0,658 

Učitelji 3,3 % 43,3 % 53,3 % 2,50 0,572 

Varovanje narave 

(naravovarstveno 

ozaveščanje) 

Vzgojitelji 1. 

starostne skupine 
0,0 % 50,0 % 50,0 % 2,50 0,516  

 

1,22 

 

 

0,30 Vzgojitelji 2. 

starostne skupine 
4,2 % 16,7 % 79,2 % 2,75 0,532 

Učitelji 0,0 % 40,0 % 60,0 % 2,60 0,498 

Orientacija v 

naravi 

Vzgojitelji 1. 

starostne skupine 

6,3 % 62,5 % 31,3 % 2,25 0,577  

 

2,22 

 

 

0,12 Vzgojitelji 2. 

starostne skupine 

16,7 % 50,0 % 33,3 % 2,17 0,702 

Učitelji 10,0 % 26,7 % 63,3 % 2,53 0,681 

Značilnosti okolice 

oz. območja 

(geografske, 

naravoslovne, 

zgodovinske), po 

katerem poteka 

pohod oz. sprehod 

Vzgojitelji 1. 

starostne skupine 

31,3 % 62,5 % 6,3 % 1,75 0,577  

 

10,91 

 

 

0,00 Vzgojitelji 2. 

starostne skupine 

12,5 % 45,8 % 41,7 % 2,29 0,690 

Učitelji 0,0 % 40,0 % 60,0 % 2,60 0,498 

 WELCH 

F p 

Primerna oprema 

(obutev, oblačilo, 

nahrbtnik) 

Vzgojitelji 1. 

starostne skupine 

0,0 % 18,8 % 81,3 % 
2,81 

0,403  

 

2,83 

 

 

0,07 Vzgojitelji 2. 

starostne skupine 

0,0 % 8,3 % 91,7 % 
2,92 

0,282 

Učitelji 

 

0,0 % 33,3 % 66,7 % 
2,67 

0,479 

Prehrana in pitje 

tekočine 

Vzgojitelji 1. 

starostne skupine 

0,0 % 31,3 % 68,8 % 2,69 0,479  

 

1,54 

 

 

0,23 Vzgojitelji 2. 

starostne skupine 

0,0 % 8,3 % 91,7 % 2,92 0,282 

Učitelji 3,3 % 10,0 % 86,7 % 2,83 0,461 

Vpliv hoje na 

organizem 

Vzgojitelji 1. 

starostne skupine 

18,8 % 68,8 % 12,5 % 1,94 0,574  

 

6,83 

 

 

0,00 
Vzgojitelji 2. 

starostne skupine 

16,7 % 37,5 % 45,8 % 2,29 0,751 

Učitelji 0,0 % 43,3 % 56,7 % 2,57 0,504 
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Z anketnim vprašalnikom smo ugotavljali, katere teoretične vsebine vzgojitelji in učitelji 

prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja posredujejo otrokom oziroma učencem in v 

kakšnem obsegu. Za vsako navedeno teoretično planinsko vsebino so morali anketiranci na 3-

stopenjski lestvici (1 – ne posredujemo, 2 – malo posredujemo, 3 – veliko posredujemo) 

označiti, v kakšen obsegu jo posredujejo. 

Iz tabele 29 je razvidno, da vzgojitelji tako prve (M = 2,81) kot druge starostne skupine (M = 

2,92) v največjem obsegu posredujejo vsebine o primerni opremi (obutev, oblačilo, 

nahrbtnik), medtem ko učitelji najpogosteje posredujejo znanje o prehrani in pitju tekočine 

(M = 2,83). Med vzgojitelji 1. starostne skupine nato sledijo vsebine o prehrani in pitju 

tekočine ter nato vsebine o nevarnostih v gorah. Vzgojitelji 2. starostne skupine v 

nadaljevanju najpogosteje posredujejo vsebine o prehrani in pitju tekočine ter nato vsebine o 

varovanju narave. Med učitelji pa je na drugem mestu po pogostosti posredovanja vsebina o 

primerni opremi, na tretjem pa vsebina o varovanju narave in značilnosti okolice.   

Povprečne vrednosti, razvidne iz tabele 29, kažejo, da vzgojitelji prve starostne skupine v 

najmanjšem obsegu posredujejo vsebine o značilnostih okolice (M = 1,75), na predzadnje 

mesto po obsegu posredovanja pa uvrščajo vsebine o vplivu hoje na organizem (M = 1,94). 

Vzgojitelji druge starostne skupine najmanj posredujejo vsebine o orientaciji v naravi (M = 

2,17) ter nato vsebine o značilnostih okolice (M = 2,29), medtem ko učitelji v najmanjšem 

obsegu posredujejo vsebine o nevarnostih v gorah (M = 2,50), na predzadnjem mestu jim 

sledijo jim vsebine o orientaciji v naravi (M = 2,53).  

Iz rezultatov v tabeli 29 je razvidno, da se med vzgojitelji in učitelji pojavljajo velike razlike v 

obsegu podajanja vsebine »Značilnosti okolice oz. območja (geografske, naravoslovne, 

zgodovinske), po katerem poteka pohod oz. sprehod«, ki so hkrati statistično značilne (p = 

0,00). Med vzgojitelji 1. starostne skupine je ta vsebina posredovana v obsegu s povprečno 

oceno 1,75, med vzgojitelji 2. starostne skupine z 2,29, med učitelji pa s kar 2,60. Hochberg 

post hoc test je pokazal, da se statistično pomembne razlike tako pojavljajo med vzgojitelji 

obeh starostnih skupin (tabela 30; p = 0,017) ter med vzgojitelji 1. starostne skupine in učitelji 

(tabela 30; p = 0,000).  
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Tabela 30: Rezultati Hochberg post hoc testa za ugotavljanje statistično pomembnih razlik 

med skupinami za vsebino »Značilnosti okolice oz. območja (geografske, naravoslovne, 

zgodovinske), po katerem poteka pohod oz. sprehod« 

PROFIL PROFIL p 

Vzgojitelji 1. starostne skupine Vzgojitelji 2. starostne skupine ,017 

Učitelji ,000 

Vzgojitelji 2. starostne skupine Vzgojitelji 1. starostne skupine ,017 

Učitelji ,167 

Učitelji Vzgojitelji 1. starostne skupine ,000 

Vzgojitelji 2. starostne skupine ,167 

Legenda: p – statistična pomembnost  

Statistično pomembne razlike se med vzgojitelji in učitelji pojavljajo tudi v obsegu 

posredovanja vsebine »Vpliv hoje na organizem« (p = 0,00). 87,6 % vzgojiteljev 1. starostne 

skupine je odgovorilo, da navedeno vsebino posreduje malo oziroma je sploh ne posreduje, 

medtem ko je tako odgovorilo 54,2 % vzgojiteljev 2. starostne skupine in le 43,3 % učiteljev. 

Iz tabele 31 je razvidno, da je Games-Howell post hoc test pokazal statistično pomembne 

razlike med vzgojitelji 1. starostne skupine in učitelji (p = 0,003), medtem ko razlike med 

vzgojitelji obeh starostnih skupin niso statistično pomembne.  

Tabela 31: Rezultati Games-Howell post hoc testa za ugotavljanje statistično pomembnih 

razlik med skupinami za vsebino »Vpliv hoje na organizem« 

PROFIL PROFIL p 

Vzgojitelji 1. starostne skupine Vzgojitelji 2. starostne skupine ,223 

Učitelji ,003 

Vzgojitelji 2. starostne skupine Vzgojitelji 1. starostne skupine ,223 

Učitelji ,284 

Učitelji Vzgojitelji 1. starostne skupine ,003 

Vzgojitelji 2. starostne skupine ,284 

Legenda: p – statistična pomembnost  
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o Izvajanje dodatnih športnih programov s planinsko vsebino 

V analizo vsebinskega sklopa izvajanje dodatnih športnih programov s planinsko vsebino, 

v katerem smo ugotavljali  razlike v organizaciji in izvajanju dodatnih športnih/gibalnih 

programov med vrtci (vzgojitelji) in osnovnimi šolami (učitelji 1. vzgojno-izobraževalnega 

obdobja), sta bili vključeni 14. in 15. vprašanje anketnega vprašalnika. 

 Organizacija planinskega krožka 

Prvo vprašanje navedenega vsebinskega sklopa se je nanašalo na organizacijo planinskega 

krožka, v vrtcih oziroma šolah, kjer vzgajajo oziroma poučujejo anketirani vzgojitelji in 

učitelji. Kullbackov 2Ȋ preizkus je pokazal, da se med vzgojitelji in učitelji pojavljajo razlike, 

ki so statistično značilne (tabela 33; p=0,01). Med vzgojitelji 1. starostne skupine je le 6,3 % 

tistih, ki imajo v vrtcu organiziran planinski krožek, medtem ko v vrtcih, kjer delajo 

anketirani vzgojitelji 2. starostne skupine, planinskega krožka sploh ne organizirajo. Na drugi 

strani pa je skoraj četrtina učiteljev (23,3 %), ki imajo na šoli, kjer poučujejo, planinski 

krožek organiziran. 

Tabela 32: Pregled deleža organizacije planinskega krožka  

Ali imate v vrtcu/šoli, v katerem/kateri delate/poučujete, organiziran planinski krožek? 

PROFIL DA NE 

f f % f f % 

Vzgojitelji 1. starostne skupine 1 6,3  15 93,7  
Vzgojitelji 2. starostne skupine 0 0,0  24 100,0  

Učitelji 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja 7 23,3  23 76,7  

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % −delež vrednosti 

Tabela 33: Statistična značilnost razlik v organizaciji planinskega krožka glede na profil 

 Vrednost Stopnje prostosti Statistična značilnost 

Likelihood Ratio 12,57 4 0,01 

 

 Izvajanje gibalnih/športnih programov 

Zanimalo nas je tudi, ali vzgojitelji in učitelji izvajajo katerega izmed gibalnih/športnih 

programov. Tabela 34 kaže, da večina vzgojiteljev tako prve (87,5 %) kot druge starostne 

skupine (91,7 %) izvaja gibalni/športni program Mali sonček, medtem ko celotni delež 

anketiranih učiteljev (100,0 %) izvaja športni program Zlati sonček. Slednjega izvaja tudi 

manjši del vzgojiteljev 1. starostne skupine (12,5 %) in 8,3 % vzgojiteljev 2. starostne 

skupine. Iz tabele 35 je razvidno, da je Kullbackov 2Ȋ preizkus med vzgojitelji in učitelji 

pokazal statistično pomembne razlike glede izvajanja gibalnih/športnih programov (p = 0,00).  
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Tabela 34: Pregled deleža izvajanja gibalnih/športnih programov 

Ali imate v vrtcu/šoli, kjer poučujete, izvajate katerega izmed gibalnih/športnih programov? 

                                                                                                                            

PROFIL Mali sonček Ciciban 

planinec 

Zlati sonček Mladi 

planinec 

f f % f f % f f % f f % 

Vzgojitelji 1. starostne skupine 14 87,5 0 0,0 2 12,5 0 0,0 

Vzgojitelji 2. starostne skupine 22 91,7 0 0,0 2 8,3 0 0,0 

Učitelji 1. vzgojno-izobraževalnega 

obdobja 

0 0,0 0 0,0 30 100,0 0 0,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % −delež vrednosti 

Tabela 35: Statistična značilnost razlik v izvajanju gibalnih/športnih programov glede na 

profil 

 Vrednost Stopnje prostosti Statistična značilnost 

Likelihood Ratio 71,159 2 0,00 
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7  RAZPRAVA 

V magistrskem delu smo v prvem delu prikazali razlike med organizacijo pedagoškega 

procesa v vrtcu in prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole, v drugem delu pa s 

pomočjo neformalnega anketnega vprašalnika ugotavljali, na kakšen način se razlike v 

organizaciji pedagoškega procesa med vrtcem in šolo kažejo v realizaciji planinskih vsebin.  

Vzorec anketirancev je zajemal 40 vzgojiteljev in 30 učiteljev ljubljanskih vrtcev oziroma šol.  

Od tega je bilo 16 (22,9 %) vzgojiteljev prvega starostnega obdobja, 24 (34,3 %) vzgojiteljev 

drugega starostnega obdobja in 30 (42,9 %) učiteljev prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja.  

Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje, ki se glasi »V čem so razlike v organizaciji 

pedagoškega procesa med vrtcem in osnovno šolo?« smo ponazorili s pomočjo preglednic. 

Izbrane kazalnike razlik med organizacijo pedagoškega  procesa v vrtcu in prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju osnovne šole smo skonstruirali na podlagi dosedanjih raziskav in 

strokovne literature, pri čemer smo se v večini opirali na zakone in podzakonske akte, ki 

urejajo področje predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji. 

Izbrane kazalnike razlik v organizaciji navedenih pedagoških procesov smo ponazorili z 

vidika organizacijskih, materialnih, vsebinskih in kadrovskih dejavnikov. Ugotovili smo, da 

se razlike med pedagoškima procesoma kažejo pri vseh navedenih dejavnikih.  

 

V drugem delu analize pa smo s pomočjo neformalnega anketnega vprašalnika iskali odgovor 

na drugo raziskovalno vprašanje, in sicer: »Kako se te razlike v organizaciji pedagoškega 

procesa med vrtcem in šolo kažejo v realizaciji planinskih vsebin?«, oziroma ugotavljali, 

kako se ugotovljene razlike v organizaciji kažejo v realizaciji planinskih vsebin v vrtcu in prvi 

triadi osnovne šole. Anketni vprašalnik je vseboval štiri sklope vprašanj. V prvem smo 

spraševali po osnovnih podatkih: spol, delovna doba in starostna skupina oziroma razred, v 

kateri/katerem je vzgojitelj/učitelj zaposlen. V drugem sklopu nas je zanimalo, kako pogosto 

vzgojitelji in učitelji izvajajo praktične planinske vsebine, tretji sklop se je navezoval na 

izvajanje oziroma posredovanje teoretičnih planinskih vsebin, v četrtem sklopu pa smo 

preverjali izvajanje dodatnih športnih/gibalnih programov s planinsko vsebino.  

 

Rezultati raziskave so pokazali, da se statistično značilne razlike med vzgojitelji in učitelji 

pojavljajo tako v uresničevanju praktičnih kot teoretičnih planinskih vsebin, in sicer v: 

pogostosti izvajanja dejavnosti v naravi, prevladujoči gibalni dejavnosti, pogostosti izvajanja 

izletov in orientacijskih izletov, možnosti udeležitve staršev na izletih in organizaciji 

planinskega krožka ter izvajanju dodatnih športnih programov s planinsko vsebino. Glede 

podajanja teoretičnih vsebin, ki so za prvo in drugo starostno obdobje predvidene v 

kurikulumu in v učnem načrtu za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, smo ugotovili, da se 

statistične razlike pojavljajo v obsegu podajanja naslednjih dveh vsebin: »značilnosti okolice 

oziroma območja (geografske, naravoslovne, zgodovinske), po katerem poteka pohod 

oziroma sprehod« in »vpliv hoje na organizem«.  

 

Večje, statistično pomembne razlike so se med vzgojitelji in učitelji pokazale tudi v oceni 

velikosti naslednjih ovir oziroma omejitvenih dejavnikov: »pomanjkanje finančnih sredstev, 

potrebnih za plačilo spremljevalcev«, »neprimerna oprema otrok/učencev« in »v bližini je 

premalo izletniških točk za to starostno skupino«.   
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V nadaljevanju smo skonstruirane kazalnike razlik med organizacijo pedagoških procesov iz 

prvega dela analize povezali z rezultati anketnega vprašalnika. Poudarili smo predvsem tiste 

kazalnike, za katere menimo, da pomembno vplivajo na realizacijo planinskih vsebin v vrtcu 

in šoli.  

 

Z vidika prvega-organizacijskega dejavnika smo ugotovili, da sama organizacija pedagoških 

procesov vpliva na realizacijo planinskih vsebin v vrtcu in šoli. Pomembna razlika med 

pedagoškima procesoma se pokaže že v starostnih obdobjih otrok in razvrščanju otrok v 

oddelke. Medtem ko so v osnovni šoli v enem razredu učenci iste starosti, so otroci v vrtcu 

lahko razvrščeni v starostno homogene, heterogene ali kombinirane oddelke. Večje starostne 

razlike in z njimi povezane gibalne sposobnosti se tako pojavljajo v heterogenih oddelkih, 

kjer so otroci v starostnem razponu treh let; še večje razlike med njimi pa so v kombiniranih 

oddelkih, kjer so združeni otroci tako prve kot druge starostne skupine. Večje starostne 

razlike med otroki v vrtcu otežujejo izvajanje praktičnih planinskih vsebin, kot so izleti in 

pohodi, saj se, kot navajata Videmšek in Visinski (2001) z rastjo in razvojem večajo tudi 

otrokove gibalne sposobnosti.  

 

Število otrok in število strokovnih delavcev v oddelku oziroma razredu sta naslednja 

kazalnika razlik z vidika organizacijskega dejavnika, ki vplivata na uresničevanje planinskih 

vsebin. Zaradi normativov, ki določajo največje število otrok v razredu oziroma oddelku, so 

predvsem v ljubljanskih osnovnih šolah in vrtcih razredi oziroma oddelki po navadi kar 

številčni, kar vsekakor vpliva na kakovost dela. Če bi bil normativ, ki določa največje število 

otrok v razredu oziroma oddelku manjši, bi se morda tako vzgojitelji kot učitelji organiziranja 

in izvajanja praktičnih planinskih vsebin lotevali pogosteje in samozavestnejše. 

 

Tudi število strokovnih delavcev v razredu oziroma oddelku predstavlja pomemben kazalnik 

kakovosti dela, njegov vpliv na realizacijo planinskih vsebin pa lahko povežemo z rezultati 

raziskave. Opazimo lahko, da večini vzgojiteljev tako prve kot druge starostne skupine 

omejitveni dejavnik, ki se nanaša na pomanjkanje finančnih sredstev, potrebnih za plačilo 

spremljevalcev, ne predstavlja ovire, saj za izvedbo sprehodov, izletov in drugih praktičnih 

planinskih vsebin, ki niso vezane na prevoz, zadoščata dva strokovna delavca (vzgojitelj in 

pomočnik vzgojitelja). Večini učiteljev (56,7 %) pa ta omejitveni dejavnik predstavlja srednje 

veliko oziroma veliko oviro, saj je normativ za vodenje otrok na pohod en učitelj na 15 otrok. 

Tako razredni učitelji za izvedbo praktičnih planinskih in drugih vsebin vedno potrebujejo 

najmanj še enega spremljevalca. V Učnem načrtu za športno vzgojo (2011) je v priporočilih 

namreč zapisano, da naj bi skupino na pohodih poleg ustreznega števila  učiteljev, spremljala 

še ena odrasla oseba, ki bi v primeru poškodbe poskrbela za poškodovanca. Ker učitelji v 

osnovni šoli za izvedbo praktičnih planinskih vsebin potrebujejo dodatne spremljevalce, je 

rezultat ocene velikosti ovire, pričakovan.  

 

Med kazalniki razlik organizacijskega dejavnika bi izpostavili tudi sodelovanje s starši. 

Čeprav aktivno sodelovanje staršev in njihovo vključevanje spodbuja tako vrtec kot šola, so 

rezultati pokazali, da kar 43,3 % učiteljev staršem ne omogoča udeležbe na izletih. Učitelji bi 

lahko kot dodatne spremljevalce na izletih in drugih praktičnih planinskih vsebinah povabili 

starše k aktivnemu sodelovanju. Tako bi bilo hkrati bolj poskrbljeno za varnost učencev, 

verjetno pa bi učitelji tudi nižje ocenjevali omejitveni dejavnik, ki se nanaša na pomanjkanje 

sredstev za plačilo spremljevalcev, saj bi težavo s pomanjkanjem spremljevalcev rešili z 

aktivnim vključevanjem staršev.  
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Zgornjo ugotovitev lahko povežemo tudi z drugim-kadrovskim dejavnikom, razlike med 

pedagoškima procesoma pa smo znotraj navedenega dejavnika razdelili na dva kazalnika, in 

sicer: smer in stopnja izobrazbe ter število spremljevalcev. Ugotovili smo, da število 

spremljevalcev zagotovo vpliva na samo realizacijo praktičnih planinskih vsebin, medtem ko 

smo kazalnik smer in stopnja izobrazbe navedli zgolj kot enega izmed kazalnikov razlik med 

pedagoškima procesoma.  

 

Tretji izbrani dejavnik, ki zagotovo v veliki meri vpliva na uresničevanje planinskih vsebin v 

vrtcu in osnovni šoli je vsebinski dejavnik. V kurikulumu in učnem načrtu so zapisane 

praktične in teoretične vsebine, ki predstavljajo smernice vzgojiteljem, oziroma vsebine, ki 

naj bi jih izvedli oziroma posredovali učitelji v posameznem razredu.   

 

Rezultati naše raziskave so pokazali, da je prevladujoča gibalna dejavnost s področja 

planinstva, tako med vzgojitelji kot učitelji, sprehod.  Podatek, da je več kot polovica učiteljev 

(56,7 %) kot najpogostejšo gibalno dejavnost navedlo sprehod, je kljub predpisanim 

praktičnim planinskim vsebinam pričakovan, saj je sprehod kot gibalna dejavnost v prvi triadi 

prisotna vedno, kadar se učenci odpravijo na katerikoli dan dejavnosti, bodisi kulturni, 

tehnični, naravoslovni, če le poteka izven prostora šole in njenega okoliša. Ugotavljamo tudi, 

da sprehode po bližnji okolici šole najpogosteje izvajajo vzgojitelji prve starostne skupine 

(68,8 % jih sprehod izvaja enkrat do trikrat tedensko), sledijo vzgojitelji druge starostne 

skupine (58,3 %) in učitelji (53,4 %). Čeprav kurikulum med primeri dejavnosti za prvo 

starostno obdobje ne navaja izletov, ugotavljamo, da jih nekateri vzgojitelji prve starostne 

skupine kljub temu izvajajo, kar je vsekakor spodbuden podatek. Presenetljiv pa je podatek, 

da manjši delež vzgojiteljev druge starostne skupine in (16,7 %) in učiteljev (16,7 %) kljub 

priporočilom kurikuluma in predpisom v učnem načrtu, v tromesečju izleta ni izvedlo nikoli. 

Sklepamo, da bodo predvsem učitelji, ob upoštevanju veljavnega učnega načrta, do konca 

tekočega šolskega leta izvedli oba predpisana izleta oziroma pohoda. Kljub predpisanemu 

učnemu načrtu pa M. Nadiževec (2004) in S. Samida (2004) ugotavljata, da razredni učitelji 

predpisanih vsebin ne upoštevajo oziroma ne izvajajo, ali v celoti ali delno. Glede izvajanja 

orientacijskih izletov pa opažamo, da je ta oblika športne dejavnosti glede na rezultate naše 

raziskave najpogosteje izvajana med vzgojitelji druge starostne skupine, medtem ko je v 

tromesečju ni izvedel niti en učitelj.  

 

Ker je kurikulum za vrtce v primerjavi z učnim načrtom za osnovne šole bolj odprt in 

fleksibilno naravnan in poleg temeljih načel ter ciljev vključuje zgolj primere dejavnosti in 

vsebin, ki jih vzgojitelji izbirajo po svoji strokovni presoji, lahko zapišemo, da vzgojitelji tako 

prve kot druge starostne skupine priporočene praktične vsebine s področja planinstva 

upoštevajo in izvajajo, medtem ko je med učitelji (vključno z dosedanjimi raziskavami) 

mogoče zaznati, da nekateri le ne upoštevajo predpisanega učnega načrta oziroma praktičnih 

vsebin, ki jih ta predpisuje. Po drugi strani pa bi lahko vzgojitelje k pogostejšemu izvajanju 

izletov spodbudili z bolj natančno opredeljenim kurikulumom, ki bi, tako kot učni načrt, 

predpisoval število izletov, ki naj bi jih vzgojitelji izvedli v enem letu.  

 

Z vidika teoretičnih planinskih vsebin pa glede na rezultate raziskave ugotavljamo, da 

vzgojitelji in učitelji pri podajanju teoretičnih planinskih vsebin upoštevajo tako kurikulum 

kot učni načrt, v katerih so zapisane priporočene oziroma predpisane teoretične vsebine.  

 

Z vključitvijo zadnjega, materialnega dejavnika smo prikazali razlike v financiranju 

predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja. Čeprav je hoja in z njo povezane 
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športne dejavnosti (sprehod, izlet, pohod itn.), po besedah Videmšek in Visinski (2001, str. 

81) »najbolj cenena in dostopna oblika rekreacije« ter, da za organizacijo in izvedbo te niso 

potrebni večji finančni izdatki, ugotavljamo, da se izvedbe praktičnih planinskih vsebin 

nekateri vzgojitelji in učitelji lotevajo pogosteje oziroma redkeje kot drugi.  Vzgojitelje in 

učitelje bi k pogostejšemu izvajanju planinskih vsebin zagotovo spodbudili z dodatnimi 

izobraževanji s področja planinstva, sodelovanjem z lokalnim planinskim društvom in z 

vključevanji dodatnega planinskega vodiča (mentorja planinske skupine) na izlete in pohode, 

ki bi pomagal učiteljem in vzgojiteljem pri vodenju skupine otrok v hribe. Pri tem pa ima 

vsekakor pomemben vpliv materialni dejavnik, saj vsi navedeni predlogi zahtevajo dodatne 

finančne izdatke.   

 

Pri navajanju otrok na aktivno preživljanje prostega časa in razvijanju pozitivnega odnosa do 

hoje oziroma planinstva imajo pomembno vlogo poleg staršev vsekakor tudi vzgojitelji in 

učitelji. Kljub vse večjemu zavedanju o pomenu spodbujanja planinstva med otroki, se med 

vzgojitelji in učitelji pojavljajo razlike glede uresničevanja planinskih vsebin v vrtcih in šolah. 

Planinska dejavnost je dandanes vse bolj razširjena, kar je mogoče opaziti ob obiskih hribov 

in gora ob koncih tedna.  

 

Na tem mestu pa je treba razmisliti, na kakšen način v še večji meri spodbuditi izvajanje 

planinskih vsebin v vrtcih in šolah. Če povzamemo zgornje ugotovitve, bi k spodbuditvi 

izvajanja planinske dejavnosti vzgojiteljev in učiteljev prispevalo pogostejše in aktivnejše 

vključevanje staršev v izvedbo planinskih vsebin (sprehodov, izletov, pohodov itn.). Vodstvo 

vrtcev in šol bi vzgojitelje in učitelje k pogostejšemu izvajanju planinskih vsebin lahko 

spodbudilo s financiranimi izobraževanji, ki bi strokovne delavce še dodatno opremila z 

znanjem s področja planinstva, poleg tega pa bi bilo s strani vodstva smiselno podpirati 

sodelovanje z lokalnim planinskim društvom, ki bi vzgojiteljem in učiteljem pomagalo pri 

vodenju skupine otrok v hribe. K spodbudnejšemu pristopu do izvajanja ne le planinskih, 

temveč tudi drugih praktičnih vsebin, bi vsekakor pripomoglo zmanjšano število otrok v 

oddelkih oziroma razredih, kot je trenutno določeno z normativi.   

 

Menimo, da bi se z realizacijo navedenih predlogov oziroma ukrepov, vzgojitelji in učitelji 

pogosteje in samozavestneje lotevali organiziranja in izvajanja planinskih vsebin v vrtcih in 

šolah.  
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8 SKLEP 

V magistrskem delu smo analizirali razlike med organizacijo pedagoškega procesa v vrtcu in 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole ter ugotavljali, na kakšen način se 

razlike v organizaciji kažejo v realizaciji planinskih vsebin. V raziskavi je sodelovalo 40 

vzgojiteljev in 30 učiteljev prve triade osnovne šole.  

Razlike v organizaciji med pedagoškima procesoma smo oblikovali na podlagi preučene 

strokovne literature, dosedanjih raziskav, zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo 

področje predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja, za ugotavljanje razlik v 

realizaciji planinskih vsebin med vzgojitelji in učitelji pa smo uporabili anketni vprašalnik. 

Raziskava je pokazala, da razlike med organizacijo pedagoških procesov vplivajo na 

realizacijo planinskih vsebin v vrtcu in šoli s področja vseh štirih opredeljenih dejavnikov: 

organizacijskih, kadrovskih, vsebinskih in materialnih, saj so rezultati raziskave pokazali, da 

se med vzgojitelji in učitelji pojavljajo razlike glede uresničevanja planinskih vsebin v vrtcih 

in šolah.  

Na podlagi rezultatov anketnega vprašalnika, s katerim smo preverjali realizacijo planinskih 

vsebin v vrtcu in osnovni šoli, smo ugotovili, da vzgojitelji in učitelji upoštevajo priporočila 

oziroma predpise glede vsebin s področja planinstva. Kljub spodbudnim rezultatom pa še 

vedno obstaja prostor za izboljšave na vseh področjih kazalnikov razlik med pedagoškima 

procesoma, ki bi vzgojitelje in učitelje v še večji meri spodbujal k uresničevanju planinskih 

vsebin, s katerim po besedah Kristana (1993) pomembno vplivamo na oblikovanje pristnega, 

čustvenega, spoštljivega in kulturnega odnosa do narave kot od nekdaj pomembne vrednote.  
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10 PRILOGA 

Priloga 1: Vprašalnik 

Spoštovani. 

Končujem magistrski študij razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru 

magistrskega dela raziskujem pomen razlik v organizaciji pedagoškega procesa med vrtcem in 

šolo za realizacijo planinskih vsebin. Z vašo pomočjo bi rada ugotovila, ali se med vzgojitelji 

in učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole pojavljajo razlike v 

pogostosti in načinu izvajanja planinskih vsebin. Anketni vprašalnik je namenjen vzgojiteljem 

in učiteljem prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja in je popolnoma anonimen. Pridobljeni 

podatki bodo namenjeni izključno za raziskavo v magistrskem delu. Za vaše sodelovanje se 

zahvaljujem in vas lepo pozdravljam. 

Eva Zavrl 

1. Spol 

a) Ženski 

b) Moški 

2. Delovna doba v vrtcu/šoli, kjer poučujete oz. vzgajate 

a) Do 5 let                         b) 5 – 10 let                                c) 10 – 20 let 

d) 20 – 30 let                    e) Nad 30 let 

 

3. Starostna skupina oz. razred, v kateri/katerem delate/poučujete 

a) vrtec – 1.  starostna skupina                                      b) vrtec – 2.  starostna skupina 

c) 1. triada – 1. razred                                                   d) 1. triada – 2. razred 

e) 1. triada – 3. razred  

 

IZVAJANJE PRAKTIČNIH VSEBIN S PODROČJA PLANINSTVA 

4. Kako pogosto v vrtcu/šoli organizirate načrtovano gibalno/športno aktivnost, katere 

cilj je med drugim telesna priprava otrok na planinski izlet/pohod? 

a) Nikoli.                                                                       b) Enkrat tedensko. 

c) Dva-do trikrat tedensko.                                              d) Štiri-do petkrat tedensko.  

e) Do trikrat mesečno.                                                               
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Naslednja vprašanja se osredinjajo na pogostost izvajanja planinskih vsebin v naravi (hoja v 

naravi, sprehod v bližnjo in daljno okolico, orientacijski izlet, izlet, pohod, orientacijski 

pohod). Prosim vas, da za 3 mesece (september, oktober, november) naredite kratko analizo 

in nato podate povprečno oceno na naslednja vprašanja. 

5. Koliko ur mesečno ste izvajali dejavnosti v naravi? 

september:________ur/mesečno 

oktober: _________ ur/ mesečno 

november:________ur/mesečno 

(primer: september (1. teden – 2 uri, 2. teden – 4 ure, 3. teden – 1 ura, 4. teden – 2 uri) –

skupaj 9 ur/ mesečno) 

6. Katera vrsta gibalnih dejavnosti je bila najpogostejša (katera je izstopala):  

__________________________ 

(npr. orientacijski pohodi, pohod, izlet, sprehod ...) 

7. Obkrožite, kako pogosto ste se v omenjenem tromesečju podali na sprehod po bližnji 

okolici vrtca oziroma šole. 

a) Nikoli.                                                                                b) Enkrat tedensko. 

c) Do trikrat mesečno.                                                              d) Dva-do trikrat tedensko.                     

e) Štiri-do petkrat tedensko.  

8. Kolikokrat ste se odpravili na daljši izlet oz. na izlet, pri katerem je otrokov napor 

presegal njegovo vsakodnevno obremenitev in ste naredili vsaj 150 m višinske razlike v 

eno smer?  

a) Nikoli.                                b) Enkrat.                                             c) Dvakrat. 

d) Trikrat.                                   e) Štirikrat.                                             f) Več kot štirikrat. 

9. Kolikokrat ste v omenjenem trimesečju izvedli orientacijski izlet? 

a) Nikoli.                                           b) Enkrat.                                               c) Več kot enkrat.  

10. Označite s križcem na ustreznem mestu, s katerimi ovirami se srečujete pri 

organizaciji in izvedbi športnih/gibalnih dejavnosti s planinsko vsebino (velikost ovire je 

opredeljena na 4 stopenjski lestvici; 1 -ni ovira, 2 -majhna ovira, 3 -srednje velika ovira, 

4 -velika ovira) 

OVIRE 1 2 3 4 

Pomanjkanje strokovnega kadra      

Nezainteresiranost sodelavcev     
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Pomanjkanje finančnih sredstev, 

potrebnih za plačilo spremljevalcev 

    

Prezahtevna organizacija (prevoz, 

iskanje zunanjih sodelavcev) 

    

Izvedbeni normativi za vodenje skupine 

v gore 

    

Moje znanje, pridobljeno v času študija     

V bližini je premalo izletniških točk za 

to starostno skupino 

    

Starši ne podpirajo planinske dejavnosti     

Neprimerna oprema otrok/učencev     

 

11. Ali se lahko organiziranih planinskih izletov za otroke udeležijo tudi njihovi starši? 

a) Da                                        b )Ne                                       c) Občasno 

12. Ali imate opravljeno katero od licenc Planinske zveze Slovenije? (npr. mentor 

planinske skupine, vodnik PZS) 

a) Da (navedite kategorijo: ______________________________________) 

b) Ne 

PODAJANJE TEORETIČNIH PLANINSKIH VSEBIN 

Naslednje vprašanje se veže na izvajanje oziroma podajanje teoretičnih vsebin s področja 

planinstva.  

13. Označite s križcem na ustreznem mestu, katere teoretične vsebine s področja 

planinstva posredujete otrokom/učencem in v kakšnem obsegu? (Stopnja pogostosti 

posredovanja vsebin je opredeljena na 3-stopenjski lestvici; 1 -ne posredujemo, 2 -malo, 

3-veliko) 

VSEBINE 1 2 3 

Nevarnosti v gorah     

Varovanje narave (naravovarstveno 

ozaveščanje) 
   

Orientacija v naravi    

Značilnosti okolice oz. območja 

(geografske, naravoslovne, 

zgodovinske), po katerem poteka pohod 

oz. sprehod 

   

Primerna oprema (obutev, oblačilo, 

nahrbtnik) 
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Prehrana in pitje tekočine    

Vpliv hoje na organizem    

 

IZVAJANJE DODATNIH ŠPORTNIH PROGRAMOV S PLANINSKO VSEBINO 

14. Ali imate v vrtcu/šoli, v katerem/kateri poučujete organiziran planinski krožek? 

a) Da 

b) Ne 

15. Ali v vrtcu/šoli, kjer poučujete, izvajate katerega od gibalnih/športnih programov? 

a) Mali sonček                                                            b) Ciciban planinec 

c) Zlati sonček                                                            d) Mladi planinec 

16. Ali menite, da dodatni/obogatitveni gibalni/športni programi otroke spodbujajo k 

planinski dejavnosti? 

a) Da 

b) Ne 

 


