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POVZETEK 

Tema diplomskega dela so vrtci na prostem. Diplomsko delo je teoretično in je obogateno z 

intervjuji treh oseb z različnih ravni vzgoje in izobraževanja. V prvem delu sem predstavila 

zgodovino pedagogike na prostem in pojavitev prvih vrtcev in šol na prostem. Ugotovila sem, 

da ljudje že od nekdaj vidijo naravo kot pomemben vir otrokovih informacij. V nadaljevanju 

sem opredelila pojmovanje pedagogike na prostem in razložila, zakaj je ta izraz bolj primeren 

kot besedna zveza gozdna pedagogika. Predstavila sem značilnosti vrtcev na prostem, njihove 

prednosti in vlogo strokovnih delavcev na prostem. Ključna metoda vzgoje in izobraževanja na 

prostem je igra, kot spontana in sproščujoča dejavnost za katero je otrok notranje motiviran. Da 

pa otrok v polnosti izpolnjuje svoj potencial, mora biti prostor in čas igre fleksibilen in mu mora 

omogočati ustvarjalnost. V naslednjem delu sem pisala o vrtcih na prostem po svetu. Pri tem 

sem izpostavila Skandinavijo, kjer so se vrtci in šole na prostem prvič pojavile in je sistem 

vzgoje in izobraževanja na prostem del državnih kurikulumov. Nato sem opisala vrtce na 

prostem v Združenem kraljestvu. Tam poteka veliko izobraževanj za strokovne delavce na 

prostem. Izpostavila sem tudi Nemčijo, saj je vodilna v formalni urejenosti vrtcev na prostem. 

V nadaljevanju sem pisala o vrtcih na prostem v Sloveniji. Najprej sem predstavila programe 

pedagogike na prostem, ki že sedaj potekajo pri nas. Izpostavila sem, da vrtci na prostem pri 

nas še nimajo prostora, saj jih ovira zakonodaja. Pregledala sem slovensko zakonodajo in sem 

kritično osredinila na zaposlene v vrtcu na prostem, opremo vrtcev na prostem in financiranje 

zasebnih vrtcev. Vse sem obogatila z intervjuji z osebo z Zavoda za naravno učenje Samorog, 

z osebo zaposleno na Zavodu za šolstvo in z vzgojiteljico v javnem vrtcu.  

 

KLJUČNE BESEDE: predšolska vzgoja, vrtec na prostem, gozdni vrtec, pedagogika na 

prostem, gozdna pedagogika, strokovni delavec v vzgoji in izobraževanju na prostem, gozdni 

pedagog, naravno učenje, igra v naravi, učenje s tveganjem. 

  



ABSTRACT 

The topic of my diploma thesis is outdoor kindergarten. The thesis is mainly theoretical and is 

enriched with the interviews of three people working on different levels of education. In the 

first part of my work I presented the history of outdoor pedagogy and the emergence of first 

kindergartens and schools in the open air. I have found that people have always seen nature as 

an important source of information for children. Next, I defined the notion of outdoor pedagogy 

and explained why this term is more appropriate than the phrase forest pedagogy. I presented 

the characteristics of the outdoor kindergartens, their advantages and the role of pedagogues in 

the open air. The key method of outdoor education is playing, as a spontaneous and relaxing 

activity for which children are internally motivated. For a child to fulfill his potential, the space 

and time of the play must be flexible and must enable creativity. In the next section, I wrote 

about outdoor kindergartens around the world. In doing so, I pointed out Scandinavia, where 

outdoor kindergartens and schools began, and the outdoor education system is part of every 

educational curriculum. Next, I described outdoor kindergartens in the United Kingdom. They 

have numerous educational programs for outdoor educators. In my thesis I also described 

outdoor education in Germany, a leading country in formal arrangement of the outdoor 

kindergartens. I also wrote about outdoor kindergartens in Slovenia. First, I introduced outdoor 

education programs that are allready taking place in our country. I pointed out that outdoor 

kindergartens do not have room in Slovenia yet, because they are hampered by legislation. I 

reviewed Slovenian legislation and I focused critically on the legalisation of outdoor educatiors, 

outdoor place and equipment, and the financing of private kindergartens. I enriched my thesis 

with interviews with a person from the Institute for Natural Learning of the Samorog, with a 

person employed at the Institute of Education and with a teacher in a public kindergarten. 

 

KEY WORDS: pre-school education, outdoor kindergarten, forest kindergarten, outdoor 

pedagogy, forest pedagogy, outdoor pedagogue, forest pedagogue, natural learning, nature play, 

safe risk. 
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1. UVOD 
 

Živimo v času fizične in emocionalne odtujenosti od narave in le redki se zavedajo posledic, ki 

jih ta prinaša. Pozabljamo na naše prednike, ki so bili odvisni od neposrednega naravnega okolja 

in so razlog, da so naša telesa in um prilagojena življenju v naravi. Čustva, instinkti in čutila, 

kot so strah pred pajki, grenek okus in stopalni lok, so se razvili preko evolucijskega procesa. 

Človeško telo se je oblikovalo s prilagajanjem na okolje, kar pa se je spremenilo s kmetijsko 

revolucijo, ko si je človek sam začel prilagajati okolje in s tem izstopil iz evolucije. Lov in 

nabiralništvo so zamenjali dolgi dnevi dela na poljih, ki se je v zadnjih tristo letih spremenilo v 

delo v industrijskih obratih, danes pa v sedenje v pisarnah. Selektivno opazovanje okolja je 

zamenjalo  gledanje v ekrane. Tehnološka revolucija, ki poteka v zadnjih 500 letih in je največji 

razmah doživela v zadnjih 30 letih, je poponoma spremenila naš odnos do narave. Iz sveta 

počasnih sprememb, v katerem se je večina ukvarjala s kmetijstvom, smo se spremenili v 

družbo radikalnih sprememb in hitrega tehnološkega napredka. Podoba otroštva se je korenito 

spremenila. Dneve preživete na prostem, sta v najboljšem primeru zamenjala sprehod in igranje 

v bližnjem peskovniku. Zaradi negativnih vplivov razvoja smo prišli do vprašanja, kaj je v 

resnici pomembno in koristno našemu zdravju. Človek se z največjo hitrostjo razvija do 

sedmega leta. To je čas, ko se postavi baza za vse kasnejše učenje, ideje in delovanje. Večina 

do takratnih občutkov, izkušenj in vrednot se asimilira v podzavest, ki narekuje naše delovanje 

vse do konca življenja. Pri vzgoji je bolj kot izvedben, pomemben prikriti kurikulum. Gre za 

globoka podzavestna vplivanja in vedenja, ki se nenamerno prenašajo iz starejše na mlajšo 

generacijo. V današnjem svetu se vsakodnevno srečujemo s konfliktom med zelo počasno 

spreminjajočimi vrednotami in hitrega napredka v svetu. Posledice tega konflikta lahko ocenijo 

osebe, ki se z otroki vsakodnevno srečujejo. Vzgojitelji in učitelji v svojih skupinah ali razredih 

vse pogosteje prepoznavajo težave v pozornosti in vedenjske in čustvene motnje. Opažajo tudi 

slabše motorične sposobnosti in pogoste bolezenske težave pri otrocih. Socialni delavci 

opisujejo porast otrok z eksistencialnimi problemi, samodestruktivnim vedenjem in depresijo. 

V odgovor temu se prebujajo številne pobude in iniciative, ki opozarjajo na težek položaj 

današnjih otrok in ponujajo različne rešitve za izboljšanje stanja. Pri tem je pogosta omejitev 

zakonodaja, ki se trudi ščititi otrokove pravice, vendar je pri tem pogosto preveč ozka, 

neživljenjska in nedinamična. V svojih idejah si pogosto kontrira, saj v ideološko predstavlja 

nekaj, kar v praksi ni izvedljivo. Kurikulum na primer predpostavlja individualno delo, kot 

izjemno pomembno (potrebno se je prilagoditi vsakemu otroku, upoštevati njegove 
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individualne razlike, ga poslušati), medtem ko zakonodaja z visokimi normativi, ki določajo 

število otrok v skupini, tega načela ne upošteva. Po drugi strani pa so vzgojitelji deležni pritiska 

vodstva, ki pričakuje vsakodnevne načrtovane dejavnosti. Posledično je otroku nemogoče 

posvetiti toliko časa, kot ga potrebuje. Slovenska zakonodaja s Pravilniki natančno predpisuje, 

najmanj koliko prostora za igro potrebuje otrok. V gozdu ima otrok neomejeno prostora, a 

zaradi manjših notranjih prostorov gozdna varstva ne dobijo zelene luči za ustanovitev vrtca. 

Na takšnih mestih zdrava pamet, zaradi omejenosti birokracije, odpove. Kljub temu, da smo 

ljudje življenje preselil v urbanizirano okolje, je naše preživetje še vedno odvisno od narave. V 

zadnjih desetletjih so se začela odpirati okoljevarstvena vprašanja in zavedanja, da trenutna 

poraba človeka presegaja samoobnovitvene zmožnosti zemlje. Delujemo nasproti trajnosti in 

pri tem ogrožamo lasten obstoj. To zavedanje sicer obstaja, a ga potiskamo na stran, saj ni 

zakoreninjeno dovolj globoko v nas, da bi ga dejanko ozavestili. Mediji nas lahko vsakodnevno 

obveščajo o okoljskih problemih, vendar dokler to ni skladno z našimi ponotranjenimi 

vrednotami, so vsa ta ozaveščanja brez večje vrednosti. Baza vrednot se razvije do sedmega 

leta in tega nas je lahko strah. Koliko današnjih predšolskih otrok doživja naravo kot temelj? 

Kako lahko potem pričakujemo, da bodo kot odrasli oni rešili probleme, s katerimi se sooča 

ekologija? Čas je, da okrepimo svoje zvedanje in omogočimo programe za otroke, ki bodo 

temeljili na oblikovanju vrednot, ki bodo omogočale boljšo družbo. Če tega ne bomo storili 

danes, bomo v to prej ali slej prisiljeni. Številni znanstveniki napovedujejo 21. stoletje, kot 

stoletje naravnih katastrof, ki so posledice našega odnosa do narave. Če bomo zakonodajo 

spremenili tako, da bo spodbujala trajnostni razvoj, se bodo počasi začele preoblikovati tudi 

vrednote.  
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2. METODOLOŠKI OKVIR NALOGE 
 

2.1.  Cilji in namen 
 

Cilji mojega diplomskega dela so predstaviti pedagogiko na prostem in jo z vidika zgodovine 

ter na podlagi analize strokovne literature  opredeliti in določiti njene ključne značilnosti.1 

Želim ugotoviti, kakšna je vloga strokovnih delavcev na prostem in prepoznati pozitivne 

elemente vrtcev na prostem v Skandinaviji, Nemčiji in Veliki Britaniji. Na podlagi zakonov in 

pravilnikov, ki veljajo za predšolsko vzgojo, je moj cilj ugotoviti možnosti za odprtje vrtca na 

prostem v Sloveniji. Preko analize prebrane literature in zakonodaje bom izpeljala smernice za 

ustanovitev vrtcev na prostem, ki zahtevajo čim manjše spreminjanje trenutne zakonodaje in 

hkrati sledijo značilnostim vrtcev na prostem. Ugotovitve bom nadgradila z odgovori na 

vprašanja o vrtcih na prostem s strani Zavoda za šolstvo, vzgojitelja v javnem vrtcu in 

zasebnega podjetnika, ki vodi program pedagogike na prostem.  

Namen mojega diplomskega dela je ugotoviti razloge za oblikovanje koncepta pedagogike na 

prostem od industrijske revolucije dalje, analizirati skupne značilnosti vrtcev na prostem, 

kritično ovrednotiti način dela vzgojitelja2 v vzgoji na prostem in proučiti njegovo vlogo pri 

prostorski in časovni organizaciji dela v vrtcu. Z namenom obogatitve progama predšolske 

vzgoje in povečanja pluralnosti vzgojno-izobraževalnih institucij in oblikovanja smernic za 

ustanovitev vrtcev na prostem v Republiki Sloveniji bom analizirala: Belo knjigo o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji, Kurikulum za vrtce, zakone in pravilnike. Pri tem bo 

pomemben vir informacij tudi zakonodaja in delovanje vrtcev na prostem v Skandinaviji, 

Nemčiji in Veliki Britaniji. 

 

2.2. Raziskovalna vprašanja   
 

V skladu s cilji sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

R1. Kakšne so razlike med vrtci na prostem po svetu? 

                                                 
1 V svojem diplomskem delu uporabljam besedno zvezo vrtci na prostem, ki se v Sloveniji v praksi še ne uporablja. 

Vzgojno izobraževalni koncept na prostem še ni umeščen v zakonodajo Republike Slovenije. 
2 Beseda vzgojitelj se nanaša na oba spola 
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R2. Katerim skupnim vrednotam, metodam in konceptom sledijo vrtci na prostem?  

R3. Katera načela, cilji in vizije predšolske vzgoje v Sloveniji podpirajo koncept vrtca na 

prostem? 

R4. Katere spremembe v zakonodaji bi omogočile odprtje vrtca na prostem? 

 

2.3. Izbor metod 
 

Diplomsko delo je teoretsko naravnano in vsebuje tudi elemente kvalitativnega raziskovanja. 

Uporabila bom teoretično analitičen pristop, ki bo temeljil na analitični, deskriptivni in 

komparativni metodi dela. Podatke bom pridobila preko analiziranja domače in tuje literature 

in s pol strukturiranim intervjujem3. Intervju bom izvedla z osebo z Zavoda za šolstvo, z vodjo 

Središča za naravno učenja Samorog in z vzgojiteljico iz vrtca, ki je del Mreže gozdnih vrtcev 

in šol Slovenije. 

 

2.4. Struktura diplome 
 

V prvem delu diplomskega dela bom predstavila splošne značilnosti vrtcev na prostem. Začela 

bom s predstavitvijo zgodovine pedagogike na prostem, pri čemer se bom osredinila na obdobje 

po industrijski revoluciji, saj se je takrat prvič pojavilo pomankanje naravnega okolja v vzgoji 

in izobraževanju. Sledila bo predstavitev termina pedagogika na prostem v primerjavi z besedno 

zvezo gozdna pedagogika. V nadaljevanju bom na podlagi literature opredelila skupne 

značilnosti vrtcev na prostem v Skandinaviji, Veliki Britaniji in Nemčiji in na podlagi uradnih 

znanstvenih raziskav ugotavljala prednosti pedagogike na prostem. Primerjala bom tudi vlogo 

vzgojitelja v javnem vrtcu in vzgojitelja na prostem in kritično ovrednotila vlogo igre v vrtcih. 

V drugem delu diplomskega dela se bom osredinila na vrtce na prostem v Sloveniji. Preverila 

bom, kakšni programi s smernicami pedagogike na prostem se trenutno izvajajo pri nas. Nato 

bom na podlagi Bele knjige o vzgoji in izobraževanju in Kurikuluma za vrtce ugotavljala ali je 

koncept vrtca na prostem skladen s trenutno strokovno podlago, ki jo navajata ta dokumenta. 

Analizirala bom tudi zakone in predpise, ki so povezani s strokovnimi delavci v vrtcih, 

                                                 
3 Intervjuji so v prilogi 
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prostorom in opremo vrtcev in financiranjem zasebnih vrtcev. Preko te analize bom ugotavljala 

v katerih aktih zakonodaja podpira vrtce na prostem in v katerih jih omejuje. Na podlagi 

ugotovitev bom oblikovala predloge za spremembo zakonodaje, ki bi omogočila odprtje vrtcev 

na prostem v Sloveniji. V podporo in nadgradnjo ugotovitev bom v diplomsko delo sproti 

vključevala tudi intervjuje. Preko odgovorov na vprašanja iz intervjuja z osebo z Zavoda za 

šolstvo, bom ugotavljala njihove dolgoročne cilje vzgoje in izobraževanja s področja okoljske 

vzgoje ter trajnosti. Zanimalo me bo tudi, kakšno podporo lahko koncept vrtcev na prostem 

pričakuje s strani Zavoda za šolstvo. V drugem intervjuju, ki bo potekal z vodjo Središča za 

naravno učenje Samorog, bom predstavila izkušnjo osebe, ki se vsakodnevno neposredno 

srečuje z vzgojo in izobraževanjem na prostem. Namen tega intervjuja je pridobiti širši vpogled 

v tematiko preko nekoga, ki ima veliko izkušenj s konceptom, njegovimi prednostmi in z 

ovirami, ki jih predstavlja trenutna zakonodaja. Tretji intervju bo potekal z vzgojiteljico v 

javnem vrtcu, ki deluje v Mreži gozdnih vrtcev in šol. Namen tega intervjuja je pridobiti 

opažanja o vplivu vzgoje na prostem in podatke o tem, s kakšnimi izzivi se srečujejo 

vzgojiteljice, ki želijo otroke vključiti v Mrežo gozdnih vrtcev in šol. 

 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                             Malovrh, Klara; diplomsko delo  

 

6 

 

3. VRTCI NA PROSTEM 
 

3.1. Zgodovina vrtcev in šol na prostem  
 

3.1.1. Obdobje 19. stoletja in zgodnje 20. stoletje 
 

Knight (2009) opisuje, da se pred urbanizacijo in industrijsko revolucijo niso pojavile težnje, 

da bi bilo potrebno v vzgojo in izobraževanje vpeljevati znanja s področja ekologije ali 

pedagogike na prostem. Otroci so takrat veliko časa preživljali v naravi in so se zavedali 

odvisnosti od nje. Poleg tega industrija še ni zacvetela, zato ni bilo nikakršnih potreb po 

okoljevarstvenih in trajnostnih tematikah. Igrače so bile iz naravnih materialov, hrana pridelana 

doma, prevozna sredstva pa niso delovala na fosilna goriva. Ljudje so se večinoma ukvarjali s 

kmetijstvom in če so želeli preživeti, so morali spoštovati naravo in jo skrbno preučevati. 

Formalno izobraževanje je bilo dostopno le redkim.  

Cree in McCee (2012) in Knight (2009) razlagajo posledice industrijske revolucije, ki je 

povzročila množična preseljevanja v hrupna, industrijska mesta. Dostopnost podeželja, svež 

zrak in rekreacija so postali privilegij. Težnja po preživljanju časa v naravi in povezanosti z njo, 

se je prvič pojavila kot kritika industrijske revolucije in takratne viktorijanske dobe. 

Meščanstvo je ob hitrem tehnološkem napredku, ki ga je prinesla industrija, preraslo v 

izumetničeno družbo dobrin. Romantiki, kot sta Wordsworth in Ruskin, so kritizirali 

razsvetljenski racionalizem in v svojih delih častili naravo in njeno povezanost z umetnostjo in 

družbo. Narava, kreativno svoboda, domišljija, ponos vsakega človeka in pomen individualne 

izkušnje so bile glavne umetniške teme takratnega časa. Življenjepisi romantikov kažejo na 

globoko povezanost z naravo, ki se je razvijala v času otroštva, ko so veliko časa preživljali 

zunaj. Wordsworth se je rodil  v območju današnjega narodnega parka imenovanem Lake 

District (sever Anglije). Veličastna pokrajina je globoko zaznamovala njegovo domišljijo in mu 

podarila ljubezen do narave. Ta ga je navdihovala pri pisanju poezije (The literature network, 

2019). V biografiji Ruskina, ki je prav tako velik del otroštva preživel v naravi, je zapisano, da 

je kot otrok rad raziskoval, opazoval mravljišča in preživljal čas v gozdu ter spoznaval ptice 

(Allen, 1903). Oba umetnika sta kot kritika industrijske družbe videla velik pomen v 

izobraževanju in njune misli so aktualne še danes. 

Cree in McCee (2012) opisujeta, da je bila romantika zakoreninjena v nemško gibanje 

imenovano sturm und drang (nevihta in pritisk/stres/nagon/hrepenenje), zato ni presenečenje, 
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da so se tam oblikovali vzgojitelji in učitelji, kot so Pastalozzi, Frobel in Steiner. Kot vsem 

romantikom jim je skupno, da so videli svet narave kot najboljše učno okolje. Frobel je 

poudarjal igro na prostem, v kateri narava obdaruje otroke z različnimi darovi. Knight (2009) 

opisuje, da je Frobel nekaj časa sodeloval s Pastalozzijem v Švici. Bila sta pionirja ideje 

aktivnega in odprtega učenja preko igre. Njuna filozofija je tudi osnova za kasnejši razvoj 

Waldorfske pedagogike. Knight (prav tam) vidi veliko povezanost med pedagogiko na prostem 

in pedagogiko Steinerja, očeta waldorfske pedagogike. On je namreč zagovarjal pristop k vzgoji 

in izobraževanju, ki je povezan z naravo in ji sledi. Upošteva ritem zemlje, neprekinjen krog 

leta in življenja. Poudarjal je svobodno otroško igro, v katero odrasel čim manj posega in je ne 

nadzoruje. Prav tako sta si Stainerjeva pedagogika in pedagogika na prostem vzporedni v tem, 

da dajeta poudarek tudi na otrokovo duševnost in rast njegovega duha. Cree in McCee (2012) 

med vplivnimi osebami za razvoj pedagogike na prostem izpostavljata tudi ameriški 

transcendentaliste, kot so Thoreau, Emerson in Muir. S svojimi idejami namreč izpodbijajo 

industrijsko kapitalistično mentaliteto in razvijajo  ideje, ki so bolj kot kdorkoli prej aktualne 

danes. Govorijo namreč o trajnostnem razvoju, osebnem duhovnem odnosu in kako delovati 

kot del narave. 

Pomemben vpliv na vzgojo v naravi in igro z delom  je imel Baden-Powell. Leta 1907 je 

ustanovil skavte, ki si delijo vzgojno-izobraževalni pristop s kasnejšimi šolami in vrtci na 

prostem. Vse do danes se glavne metode skavtstva niso spremenile. Temeljijo na vzgoji, 

preživljanju časa v naravi in delu za družbo. Glavno vodilo za srečo je po skavtski metodi v 

služenju drugemu. Njegove znamenite besede so »Človek, ki je slep za lepoto narave, je izgubil 

polovico volje do življenja.« (Černetič & Mušedinovič, 2003, str. 1) 

McMillan (1860-1931), se je aktivno borila za pravice otrok in je pri svojem delu uporabljala 

pristop domišljijske igre. V vlogi socialne reformatorke in vzgojiteljice je skupaj s svoj sestro 

Rachel združevala Froblove zamisli vzgoji, znanje iz razvojne psihologije in idejo vzgoje na 

prostem. Kot odgovor posledicam onesnaženega zraka, pomankanja svobodnega gibanja, slabe 

higiene in stradanja otrok je ustanovila »Gibanje na prostem«4 ki ima veliko podobnosti s 

trenutnimi metodami, načeli in vrednotami vrtcev na prostem. Pri svojem delu se je soočala z 

javnimi izzivi, a se je kljub temu njena šola uveljavila in izboljšala zdravje socialno ogroženih, 

povojnih otrok in močno vplivala na gibanje vrtcev v dvajsetih letih 20. stoletja. Čeprav je 

gibanje ustanovila v mestnem okolju Londona, je vzgojo in izobraževanje premaknila v zunanje 

                                                 
4 »Open air movenment« (History of the McMillan Sisters, 2015) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                             Malovrh, Klara; diplomsko delo  

 

8 

 

okolje - v parke in druge zelene površine. Njen koncept lahko vzporedno povežemo z 

današnjimi mestnimi vrtci na prostem. Na oblikovanje teh vrtcev pa je imela vpliv tudi Maria 

Montessori. Velik pomen je namreč pripisala otroškemu občudovanju in cenjenju lepote v 

povezavi z naravo, kot direktno življenjsko silo. Ključen pri njeni pedagogiki je tudi prostor, ki 

otroku omogoča mirno in zbrano učenje. Na vzgojno delo Issacs sta izrazito vplivali teoriji 

Piageta in Deweya, ki sta poudarjali pomen izkušenjskega učenja, reševanja problemov in 

izobraževanja kot del življenja in ne kot priprava nanj. Issacs je poseben pomen pripisala tudi 

zmožnosti opazovanja, refleksiji in dokumentaciji. Na Cambridgeu je njena šola ponujala 

varstvo na prostem za bolj privilegirane otroke. (Cree & McCee, 2012; Knight, 2009; Warden, 

2010)  

 

3.1.2. Obdobje prve in druge svetovne vojne 
 

Pod vplivom prve in druge svetovne vojne se je pojavila nova organizacija, ki je skrbela za 

vzgojo mladih imenovana Woodcraft Folk (ljudje, z večino življenja na prostem). Njihova ideja 

je v marsičem vzporedna s skavti, saj poudarjajo veščino življenja ne prostem, z naravo. 

Njihovo glavno načelo je da imajo vsi člani skupine, ne glede na starost ali status, enakovreden 

glas v sprejemanju odločitev, kar verjetno izhaja z takrat nove ideje edukacije, izhajati iz 

otroka5. Učitelji in vzgojitelji po svetu so se vedno bolj zavedali moči izkustvenega učenja. Leta 

1934 je Hahn na Škotskem ustanovil šolo Gordonstoun, ki je otoka poučevala celostno. 

Vzporedno z umskim razvojem so poudarjali telesni, duševni, čustveni in socialni razvoj, s 

poudarkom na sodelovalnosti in etiki. Vključevanje metode špartanskega treninga preko katere 

naj bi se posameznik razvil čustveno inteligenco in družbeno pozornost. Ta šola pa je bila 

navdih za prostovoljske centri, ki s pomočjo narave skrbijo za razvoj mladih iz vseh družbenih 

slojev6, ki v Veliki Britaniji delujejo še danes. Ponujajo različne programe na prostem (tabore, 

izobraževanja), katerih namen je preživljanje časa mladih na prostem in gradnja odnosov (do 

sebe in drugih) in zaupanja (vase in v druge). Že takrat so se namreč zavedali povezave med 

zdravim razumom in preživljanjem časa na prostem. (Cree & McCee, 2012; Knight, 2009) 

Konec druge svetovne vojne je prinesel veliko sprememb in novosti. Ena od njih je bil 

spremenjen pogled na otroštvo in z njim povezanim vzgojo in izobraževanjem. Leta 1944 je bil 

                                                 
5 child-centred practice (Cree & McCee, 2012) 
6 Outward Bound Trust Centers (Cree & McCee, 2012) 
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sprejet Zakon o izobraževanju (Education act), ki je naredila šolo dostopno za vse. Obvezno 

šolanje je vključevalo veliko gibanja na prostem, kar pa se je z leti začelo izgubljati. Le v 

državah severne Evrope, v Skandinaviji, so od takrat ohranili zdravo količino aktivnosti na 

prostem, kar je le še en odraz njihovega uspešnega izobraževalnega sistema. Nova odkritja o 

pomenu preživljanja časa na prostem in številni problemi, povezani z izguba občutka za naravo, 

so privedla do pospešenega širjenje koncepta vrtcev na prostem. Vzgoja in izobraževanja sta se 

v zadnjih letih (vsaj v ideji) usmerila na otroka, spremenjen odnos do tveganja in igre, zavedanja 

o pomenu igre in zapisane otrokove pravice. Vsa ta spoznanja in teorije so radikalno spremenila 

šolski sistem, ki naj bi od sedaj temeljil na bolj izkušenjskem učenju, opazovanju, raziskovanju, 

naloga pedagoga naj bi postala opazovanje in evalvacija. Vse te ideje še danes niso povsem 

uresničene in rešitve zanje iščemo v različnih konceptih, v čimer je en od njih prav vrtec na 

prostem. Ta je v marsičem vzporeden z idejo učenja z delom7 ki se je razvil v času po voljni. 

Doživljajska igrišča so en od poskusov vrnitve otroštva otrokom in omogočajo 

eksperimentiranje, soočanje s tveganji, uporabo različnih orodij, spontano in domišljijsko igro. 

(Cree & McCee, 2012; Knight, 2009) 

Vpliv na razvoj trajnostne vzgoje in izobraževanja so imeli začetki odkrivanja razsežnosti 

ekološke krize. Tako so se pojavili različni programi, ki so izobraževali ljudi o tem. En od njih 

je okoljska edukacija8, katerih poglavitni konferenci sta bili v Stockholmu (1972) in v Tbilisi 

(1997). Leta 1972 je bila Stockholmu sprejeta prva deklaracija o varovanju okolja. Dogodka se 

je udeležilo 113 držav. Izpostavili so, da mora biti vzgoja in izobraževanje o varovanju okolja, 

za otroke in odrasle, deležna večje pozornosti. To znanje je namreč baza za razumevanje in 

odgovorno ravnanje posameznika, skupin in celotne skupnosti. Pri oblikovanju tedanje 

deklaracije so določili, da je sistematično organizirano izobraževanje o okolju primarna 

odgovornost človeške družbe do prihodnje generacije. Izpostavili so, da je za bolj zdrav odnos 

z naravo pomembna nova filozofija življenja, nov razvojni model, formiranje okoljskega 

zavedanja in bolj odgovoren odnos do narave in njenih virov. Znanje o ekologiji je zelo 

kompleksna multidisciplinarna kategorija, ki vključuje razumevanja naravne in družbene 

znanosti, socialnih odnosov, tehnike in tehnologije (Omerović, Kušljugić, & Džaferagić-

Franca, 2011).  

 

                                                 
7 »playwork« (Knight, 2009) 
8 environmental education – EE (Omerović, Kušljugić, & Džaferagić-Franca, 2011) 
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3.2. Gozdna pedagogika in pedagogika na prostem 
 

Gozdna pedagogika je metoda, pri kateri posameznik (otrok ali odrasel) ob neposrednem stiku 

z gozdom, spoznava naravo kot nosilko ekosistema, in se posredno vzgaja, izobražuje in 

celostno razvija. Gozd posamezniku omogoča umirjen in celosten razvoj in mu da vodilo za 

zdrav način življenja. S pomočjo narave postanejo njegove vrednote odraz pozitivnega odnosa 

do naravnega in družbenega okolja, do drugih in sebe. Preko gozdne pedagogike je tako 

otrokom, kot odraslim, v bogatem učnem okolju, omogočeno varno in sproščeno raziskovanje, 

odkrivanje občutenj in pravilnega odzivanja nanje. (Inštitut za gozdno pedagogiko, 2018) 

Gozdna pedagogika je povezana z gozdovi v kontekstu izobraževanja za trajnostni razvoj. 

Povezuje znanja iz različnih področij, med drugim znanje o okolju okolja, znanje o gibalnem 

razvoju, socialno učenje in splošno izobraževanje. Ena glavnih nalog gozdne pedagogike je 

seznanjanje javnosti o ekologiji in povečanje njihovih interesov in vrednot glede ravnanja z 

naravo in okoljem (Joos, 2019). Pedagog je tisti, ki se poklicno ukvarja z vzgojo in 

izobraževanjem oziroma  tisti, kdor zna vzgajati in posredovati znanje (SSKJ, 2019). Gozdni 

pedagog je tisti pedagog, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem v gozdu.  

Gozdni pedagogi so vzgojitelji, učitelji ali drugi strokovni delavci, ki ciljno izvajajo vzgojo in 

izobraževanje na prostem. Zanje je značilen širok pogled na vzgojo in učenje, ljubezen do 

narave in to da cenijo svobodo izven razreda. So po prilagodljivi, odprti, se ne bojijo novost in 

imajo večine za vzgajanje in poučevanje v naravi. Pri delu so inovativni, kreativni, radovedni 

in se zavedajo, da vzgojno-izobraževalni proces temelji na odnosih. Za gozdne pedagoge je 

kurikulum za vrtce ali učni načrt odskočna deska in jim služi kot baza poučevanja na prostem. 

Cenijo otroštvo in se znajo učiti tudi od otrok. (Inštitut za gozdno pedagogiko, 2018) 

V tuji literaturi (Casey, 2007; Warden, 2012; White, 2011) najdemo številne termine, kot so 

'outdoor pedagogy', 'nature based learning', 'nature based pedagogy', ki so v svojih idejah in 

vrednotah vzporedni gozdni pedagogiki a njihovo pojmovanje ni bazirano na specifičnost 

gozdnega okolja. Zaradi širšega pojmovanja, je torej bolj od termina gozdna pedagogika, 

primeren termin pedagogika na prostem in posledično namesto termina gozdni pedagog, termin 

vzgojitelj ali učitelj na prostem. Claire Warden (2010) je pedagogiko na prostem definirala kot 

pristop, ki se odvija v naravnih, divjih območjih, ki otrokom nudijo pokrajino, ki jim omogoča 

dolgotrajno, neprekinjeno igro. Po mnenju Casey (2007) takšna pedagogika na otrokom ponuja 

veliko raznovrstnost aktivnosti, saj lahko v naravi tečejo, mečejo, lovijo, se skrivajo, gledajo, 
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poslušajo, vpijejo, se pogovarjajo, smejijo, plezajo in raziskujejo. Constable (2015) poudarja, 

da gre pri pedagogiki na prostem za pridobivanje razumevanja, da je tvegati v redu, da se je 

motiti v redu in da je delati napake ključno. White (2011) izpostavlja, da je potreba po 

pedagogiki na prostem posebno velika v zadnjih letih, saj se otroška življenja in igra  hitro 

spreminja. Primanjkovanje fizične aktivnosti, igra usmerjena na notranje prostore in 

pomankanje direktnega kontakta z naravo urgentno kličejo pa ponudbo institucij, ki otrokom 

nudijo izkušnje na prostem in s tem povezano pedagogiko. Warden (2010) se termin gozdna 

pedagogika v povezavi z vrtcem na prostem ne zdi ustrezen, saj lahko v teh vrtcih vzgoja in 

učenje potekata tudi drugje v naravi in ne nujno v gozdu. 

Pri nas se pedagogika na prostem pojavlja šele v zadnjem času preko različnih varstev in 

programov. Od leta 2012 se lahko slovenski vrtci in šole, ki občasno v svoje delo vključujejo 

gozdno pedagogiko, pridružijo Mreži gozdnih vrtcev in šol Slovenije. Gre za spodbudo 

vključevanja gozdne pedagogike in širjenje dobrih praks med vzgojno-izobraževalnimi 

institucijami. (Inštitut za gozdno pedagogiko, 2018) 

Mreža gozdnih vrtcev in šol spodbuja igro in učenje v naravi in se s svojim delovanjem prilagaja 

obstoječi šolski zakonodaji. Za delovanje uporablja pojma gozdni vrtec in gozdna šola, ki so 

posledično v Sloveniji vse šole in vrtci, ki v svoje delovanje vsaj enkrat mesečno vključujejo v 

igro v gozdu. Sara Knight (2009) v svojem delu uporablja poenoten izraz »forest school«, s 

katerim označuje vse vrtce in šole, v katerih otroci minimalno šest ur na teden, vsaj deset tednov 

zapored, preživijo čas v gozdu. Claire Warden (2010) v svojih delih uporablja termin 'Nature 

kindergarten', kar bi lahko prevedli v naravni vrtec. Pojem je definirala kot pristop, ki se odvija 

v naravnih, divjih območjih, ki otrokom nudijo pokrajino, ki jim omogoča dolgotrajno, 

neprekinjeno igro. Otroci v teh vrtcih naj bi na prostem preživeli od sedemdeset do sto 

odstotkov časa.  

Po svetu najdemo različne modele, pod različnimi imeni, najbolj znani med njimi so: 'Ich ur o 

skur', 'Skogsmulle', 'Foorest school', 'Metsamorri', 'Waldkindergarten' in 'Udeskole'. Najbolj so 

razširjeni na Danskem, Norveškem, v Veliki Britaniji, Nemčiji, Avstriji, Švici in Ameriki 

(Knight, 2009). Gre za alternativni vzgojno-izobraževalni koncept, ki v Sloveniji še nima 

enotnega imena.  Ker je pri nas pojem gozdni vrtec že uporabila Mreža gozdnih vrtcev 

Slovenije, bom ta alternativni koncept v svojem delu imenovala vrtec na prostem. Vrtci na 

prostem, o katerih govori moje diplomsko delo, v slovenskem prostoru še niso definirani in 

vključeni v zakonodajo. Ker pa za večje razumevanje potrebujem definicijo jo bom samostojno 

formirala na podlagi poznavanja koncepta. Sama bom vrtec na prostem definirala kot ustanovo, 
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ki varuje, vzgaja in izobražuje predšolske otroke in deluje na podlagi vrednot pedagogike na 

prostem, v njem pa vzgojno-izobraževalno delo opravljajo vzgojitelji in učitelji na prostem. V 

vrtcih na prostem otroci zunaj preživijo najmanj sedemdeset odstotkov časa, ne glede na 

vremenske razmere (izjema so ekstremni vremenski pogoji na primer ekstremno vroče ali mrzle 

temperature, neurja, žledolom). 

 

3.3. Značilnosti vrtcev na prostem  
 

Warden (2010) pravi, da so za vrtce na prostem značilne majhne in kombinirane skupine otrok. 

Po njenem mnenju manjše skupine otroku omogočajo večjo emocionalno povezanost s samim 

seboj, z drugimi otroki in strokovnimi delavci. Vzgojitelju omogočajo lažje individualno delo 

z vsakim otrokom in večjo sodelovalnost z njegovo družino. Z manjšimi skupinami je lažje 

doseči večjo domačnost vrtcev (ne institucionalni) in vključevanje skupin v lokalno skupnosti. 

Kombinirane skupine omogočajo bolj življenjsko učenje preko vzgoje z medsebojno pomočjo, 

posnemanja in sodelovanja.   

Vrtec na prostem naj bi po besedah Wardena (2010) deloval kot središče skupnosti. Opisuje, da 

bi moral vsak tak vrtec odlikovati odprtost, preprostost in povezanost. Otroci izhajajo iz 

različnih družin in nekatere nimajo velikega sorodstva ali široke socialne mreže. Če nimajo 

skupnega prostora za druženje, jih lahko urbano življenje vodi do izolacije. Vrtec na prostem 

predstavlja prostor in mrežo, v kateri se družine srečujejo. To omogočajo razni skupni dogodki, 

delavnice, dnevi za družine, ki lahko potekajo tudi v času počitnic, vikendov in večerov. 

Pogoste so delovne akcije s starši na gozdnem igrišču, saj preko njih straši pobližje spoznajo 

prostor otrok in se z njim povežejo.  

 

Warden (2010) v svojem delu ugotavlja pozitiven vpliv  vrtcev na prostem na telesno in 

duševno zdravje otrok. To ni presenetljivo, saj se otroci vsakodnevno, najmanj šest ur, igrajo v 

naravi in so zelo fizično aktivni, ne glede na vremenske pogoje. Poleg tega se jim preko telesne 

moči gradi močan imunski sistem. Narava nudi človeku emocionalno harmonijo in vizualno 

umiritev, zato pogosto služi kot terapevtsko sredstvo. V njej otroci zgradijo trdno čustveno 

stabilnost, ki je temelj za kasnejše duševno zdravje. Velik poudarek v vrtcih na prostem igra 

tudi zdrav in pester jedilnik, lasten vrt in kuhinja, v kateri otroci in strokovni delavci skupaj 

kuhajo in pečejo. Učenje oz. bivanje na prostem poudarja tudi Kurikulum za vrtce (1999), v 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                             Malovrh, Klara; diplomsko delo  

 

13 

 

katerem piše, da »učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in 

pridobivanju konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi, razmisleku o dejavnosti ter oblikovanju 

predstav in predpojmovnih struktur na osnovi prvih generalizacij, na notranji motivaciji in 

reševanju konkretnih problemov ter pridobivanju socialnih izkušenj« (Kurikulum za vrtce, 

1999, str. 19).  

Po mnenju Wardena (2012) mora biti vrtec na prostem prostor zaupanja in demokracije. Če 

vzgojitelj otroka spoštuje, mu tudi zaupa. Zaveda se otrokovih pravic in dolžnosti. Svoje 

zaupanje in spoštovanje kaže preko tega, da so vsi slišani in  preko dodeljenih nalog, ki jih 

zaupa otrokom. Warden (2010) razlaga, da se vzgojiteljevo spoštovanje otrok in otroštva odraža 

v tem, da cenimo pogled otroka in upoštevamo njegovo različnost ter zmožnost. To dosežemo 

tako, da jim prisluhnemo in se na slišano odzovemo. Pomemben je proces mišljenja, za katerega 

mora biti otrok notranje motiviran. Pri gradnji poglobljenega znanja niso pomembna le 

vprašanja in odgovori, pač pa interakcija, diskusija in refleksija. Če želimo opolnomočiti otroka, 

mu moramo zaupati, ne pa ga nadzorovati in čakati na nesrečo. Dober vzgojitelj zaupa otrokom, 

da bodo znali presoditi varnost določenega početja. Obstajajo tudi otroci, ki ji potrebujejo več 

podpore in skrbstva, vendar pa ne smejo biti oni tisti, ki določajo, kako bomo vzgajali večino. 

Otrok v vrtcu na prostem, s podporo odraslega, postane svoj lasten vodič učenja. Razvija 

metakognicijo preko katere ugotavlja, kaj že ve in česa ne. To namreč spodbuja njegovo 

radovednost in iskanje odgovorov, ki jih še ne pozna. Ali še bolj pomembno, uči ga kreirati 

prava vprašanja (prav tam).  

Po mnenju Robertsona (2008) imajo otroci pravico do igre v kateri doživljajo, ocenjujejo in se 

soočajo s tveganjem. Warden (2010) opisuje, da je že Steiner podpiral idejo igre s tveganjem, 

ki ga otroci postavljajo in premagujejo sami. Igra je po njegovem fenomen, v kateri otroci 

samoiniciativno izstopajo iz svoje cone udobja, če jim odrasli tega ne onemogočajo. V vrtcih 

na prostem se najbolj kompleksnim grožnjam izognemo, ampak tveganje ostaja. V današnjem 

svetu so otroci prikrajšani za marsikatero izkušnjo, zaradi strahu pred tveganjem. Gill (po 

Warden, 2010) to imenuje 'krčenje horizontov otroštva', saj otokom odvzamemo njim lastno 

igro in adrenalin, ki ga doživimo, ko stopimo iz svoje cone udobja. 
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3.4. Prednosti vrtcev na prostem  
 

Človek je skozi zgodovino živel v sožitju z naravo, ki je omogočala življenje vsem bitjem na 

zemlji. Preko pridobivanja znanja in razvoja pa si je naravo podredil in jo začel prilagajati 

svojim potrebam. S tem se je porušilo ravnotežje ekosistema, kar povzroča okoljske, socialne 

in druge probleme, kar je privedlo do ekološke krize. S tem razlogom se danes v šolski sistem 

vključujejo teme, ki naj bi spodbujale razvoj pismenosti za trajnost. Cilj vzgoje za trajnostni 

razvoj je: Oseba, ki razume sebe kot člana skupnosti, ki je sposobna vplivati na izbiro 

pozitivnega odnosa do okolja in pozna svojo osebno vrednost, razume sebe in osebno odvisnost 

od naravah virov. Le družba, sestavljena iz takšnih posameznikov, bo ob hitrem tehnološkem 

in gospodarskem razvoju, zgradila trajnostno skupnost. To razumevanje je potrebno privzgajati 

že v zgodnjem otroštvu, torej v družini, v vrtcu in v osnovni šoli. Otroci so namreč zelo 

občutljivi za naravno in družbeno okolje. Če pridobijo dovolj lastnih izkušenj v naravi, bodo na 

podlagi tega oblikovali stališča, vrednote in vedenjske vzorce. (Kostović & Jukić, 2011) 

Milat (2011) pravi, da je temelj  človekovega razvoja in preživetja zdravo okolje. Torej v 

uresničevanje temeljne človekove pravice, pravice do življenja, sodi pravica do zdravega 

okolja. Vrtci na prostem se izogibajo materialom (npr. plastiki), ki škodujejo zdravju otok in 

Zemlji. Javne vzgojno-izobraževalne institucije so zaradi ogromne količine odpadkov 

pomembni onesnaževalci. Paradoksno je vzgajati otroke za boljši jutri in hkrati uničevati 

zemljo, na kateri bodo ta boljši jutri gradili. Cilj vzgojiteljev po Beli knjigi o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) je predati znanje, ki bo omogočalo izboljšanje 

kakovosti življenja za sedanjo in prihodnjo generacijo. Lepičnik Vodopivec (2006) pravi, da je 

okoljska vzgoja čutno dojemanje, vrednotenje, doživljaje, spoznavanje okolja v povezavi z 

človekovim poseganjem v prostor. Sedmak (2009) kritično opisuje načelo trajnostnega 

(vzdržnega) razvoja, saj današnja produkcija in poraba presega zmožnost Zemlje, da bi se 

sprotno obnavlja. S tem človek ogroža okolje, naravo in posledično lastni obstoj. Od tod se je 

ustvarila potreba reflektiranega delovanja sodobnih globalnih družb in preoblikovanja sistema 

po načelu vzdržnosti. Poznamo različne stopnje odnosa človeka do narave. Človek kot 

uporabnik, kot upravljalec, kot varovalec, kot občudovalec in spoštovalec (soudeleženec).  S 

strani Inštituta za gozdno pedagogiko (2018) je razvidno, da pedagogika na prostem zajema vse 

naštete odnose. Vzgoja za trajnostni razvoj je povezana z oblikovanjem vrednot,  zato je na tem 

področju potrebno posegati globje, kot po vsebinah in sklopih, ki jih v javnem vrtcu 

obravnavamo. Za razvoj te vrednote pri otroku, moramo posegati na raven organizacijske 
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kulture. Lepičnik Vodopivec (2013) piše o tem, da okoljska vzgoja v vrtcu zahteva vzgojo o 

okolju (pozitivizem), vzgojo v okolju in s pomočjo okolja (interpretacija) in vzgojo za okolje z 

umeritvijo na okolje (razvoj kritičnosti). Otrokom omogoča čutno izkušnjo z naravo, 

doživljanje lepote in postopno spoznavanje sprememb, do katerih prihaja v okolju. 

Warden (2010) med značilnosti vrtca na prostem šteje tudi pravično trgovino. Če gledamo na 

edukacijo na globalni ravni, je edino pravično, da otroci iz enega ne izdelujejo igrač za otroke 

iz drugega dela sveta. Vsi materiali v vrtcih na prostem morajo biti del pravične in etične 

trgovine, ki gleda tudi na človeka, ki materiale izdeluje.  

Fjørtoft (2001) v svojem delu omenja norveške raziskave, ki so pokazale, da se današnji otroci 

premalo gibajo in da mladostniki v povprečju tri ure na dan preživijo na elektronskih medijih. 

Čas za tradicionalne otroške igre na prostem, ki vsebujejo veliko elementov gibanja, se prenaša 

na čas, preživet pred ekrani. Ena od posledic tega je poslabšanje motoričnih sposobnosti. Otroci, 

ki redno igrajo v naravnem okolju, imajo boljšo koordinacijo, ravnotežje ter agilnost in so 

redkeje bolni. Fjørtoft (prav tam) je v svoji raziskavi primerjal otroke, ki obiskujejo vrtec na 

prostem in tiste, ki hodijo v tradicionalen vrtec. Odkril je opazno razliko v napredku  motorične 

razvistosti med obema skupinama. Odkril je, da so otroci iz vrtca na prostem opazno izboljšali 

svojo koordinacijo in ravnotežje. To ugotovitve je še enkrat potrdil v kasnejši raziskavi 

(Fjørtoft, 2004). Raziskoval je tri vrste iger in sicer funkcijsko, simbolno in konstrukcijsko. 

Funkcijsko igro je najpogosteje opazil v krajih z mešano vegetacijo in raznolikim površjem. Ti 

prostori namreč omogočajo tek, plezanje po drevesih in različne igre, ki vključujejo telesno 

dejavnost. Simbolno in konstrukcijsko igro je najpogosteje našel v habitatu, kjer prevladujejo 

drevesa in gosto grmičevje. Edina motorična sposobnost, ki se skozi igro na prostem ni opazno 

spomnila je bila fleksibilnosti. Ugotovil je, da je igra v naravnem okolju bolj raznolika, 

vključuje več domišljijske in ustvarjalne igre in s tem spodbuja razvoj jezika in večjo 

sodelovalnosti. 

Pomembno je omeniti tudi telesno in duševno zdravje otrok, ki preživljajo čas na prostem. 

Mnogi pedagogi (Knight, 2009) (Warden, 2010) (Casey, 2007) v svojih delih poudarjajo 

pozitiven vpliv preživljanja časa v naravi na telesno zdravje otrok, ki jim igra na svežem zraku 

pomaga zgraditi zdrav in trden imunskega sistema. Temu v prid pa ne govorijo rezultati 

raziskave Bolezni in poškodbe v vrtcih na prostem (Frenkel, Tandon, Frumkin, & Vander 

Stoep, 2018). Raziskava namreč ni pokazala večjih razlik v pogostosti pojavljanja bolezni med 

vrtci na prostem in med tradicionalnimi vrtci. V povzetku tudi sami avtorji ne skrivajo 

presenečenja nad rezultati, saj večina vidi eno od ključnih prednosti vrtcev na prostem prav v 
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zdravju otrok. Poudarjajo, da meritve zaradi premajhnega vzorca in nekaterih drugih 

spremenljivk morda niso najbolj točne. Knight (2009) izpostavlja prekomerno hranjenost in 

debelost, kot hitro rastoč problem današnjih otrok. V Slovenji smo še vedno priča prekomerni 

teži in debelosti pri otrocih in mladostnikih. Leta 2014 so v raziskavi odkrili,  da je kar 17 % 

dečkov in 21 % deklic je že pri petih letih prekomerno telesno težkih ali debelih. Leta 2003 je 

Pediatrična klinika Kliničnega centra Ljubljana ugotovila, da ima 21 % petletnikov povišano 

koncentracijo holesterola. Od takrat se podatki nekoliko izboljšuje, kar je pripisati celovitim 

ukrepom na področju javnih politik (Korošec, Gabrijelčič Blenkuš, & Robnik, 2018). 

Nacionalni inštitut za javno zdravje  v svojem delu podrobno opisujejo posledice debelosti 

otrok. Naštejejo kardio-metabolične in kardiovaskularne dejavnike tveganja, sladkorno 

bolezen, astmo, ustno zdravje, ortopedske in mišično-skeletne težave, motnje spanje, razvojno 

motnjo koordinacije, slabo samopodobo, nižjo kakovost življenja, depresijo, slabo razpoloženje 

in nižje izobraževalne dosežke in uspehe. Vrtčevsko okolje lahko izrazito pripomore k 

zmanjšanju tveganja za prekomerno telesno težo. Navadno delujemo na način: izobrazimo 

starše, ti pa bodo izobrazili otroke. Vendar pa učenje mogoče tudi v drugo smer. Knight (2009) 

omenja raziskave NEF študij ki kažejo, da otroci, ki oblikujejo navado preživljanja časa na 

prostem, za to spodbujajo in navdušujejo tudi starše. Tako lahko vrtec na prostem postane ena 

od kampanji za bolj zdravo življenje celotne populacijo. Programi, kot je vrtec na prostem, še 

poseben poudarek dajejo zdravi, uravnoteženi in na lastnem vrtu pridelani hrani. Prav tako 

omogočajo veliko količino gibanja na prostem in s tem pomembno vplivajo na zdravje otrok, 

katerega posledice se kažejo še celo življenje. 

Otroci se v zadnjih letih vedno pogosteje srečujejo s stresom in njegovimi posledicami. 

Raziskave (Warden, 2010; Wells in Evans, 2003) potrjujejo, da čas preživet v naravi reducira 

stres in pozitivno vpliva na številne težave v duševnem zdravju. Otroci, ki imajo naravo v bližini 

doma se lažje soočajo s stiskami in jih premagujejo. Wells in Evans (2003) sta raziskovala 

pomen naravnega okolja na kvaliteto življenja otok. Raziskava je pokazala, da ima čas, preživet 

v naravi, pozitiven vpliv na samopodobo in občutek lastne vrednosti.  Že evolucijsko gledano 

je pričakovati, da bomo ljudje radi preživljali čas v nam koristnem prostoru, ki je terapevtski in 

zdravilen. Leta 1986 je Moore (v Warden, 2010) naredila raziskavo, v katerim je otrokom med 

devetim in dvanajstim letom naročila, naj narišejo risbe z njihovimi najljubšimi kraji. Kar 96 

% otok je naredilo ilustracije zunanjih prostorov kot so travniki, igrišča, lokalni parki in 

drevesa. Po več državah sveta so naredili podobne raziskave in vedno znova prišli do enakega 
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rezultata: otroci najraje čas preživljajo zunaj. Pri vprašalnikih za odrasle, o njihovih najljubših 

krajih iz otroštva, je 97 % ljudi izbralo kraj na prostem.   

McLendon (2014) poudarja, da ima redna izpostavljenost naravi znane duševne in telesne 

koristi, zlasti pri otrocih. Povezana je z zmanjšanim ADHD, večjo kreativnostjo, boljšim 

kritičnim razmišljanjem, zmanjšanjem vedenjskih težav, boljšimi rezultati pri ocenjevanju in 

celo z močnejšim razumevanjem lastne eksistence. To bi lahko pomaga razložiti biophilia ali 

"navezanost do narave, ki jih ljudje podzavestno iščemo do konca življenja", kot jo je opredelil 

ameriški biolog E.O. Wilson (McLendon, 2014). Taylor, Kuo in Sullivan (2001) so v svoji 

raziskavi postavili dve hipotezi. Prva je, da bodo simptomi, povezani z motnjo v pozornost bolj 

obvladljivi po aktivnosti v naravi, kot po dejavnosti, ki poteka v notranjem prostoru. Druga 

hipoteza je bila, da bolj kot je zelen vsakdanji prostor otoka, bolj obvladljiva bo njegova motnja 

v pozornosti. Obe hipotezi so potrdili in odkrili, da otrokom s težavo v pozornosti (ADHD) 

dejavnost v notranjih prostorih poslabšuje simptome motnje. Otroci, ki so v času raziskave 

preživeli več časa v naravi, so bili bolj mirni in pozorni. En o staršev sodelujoč v raziskavi, je 

poročal o velikem napredku otroka z motnjami v pozornosti, ko ga je začel vsakodnevno, pred 

šolo, za pol ure, voditi v naravo. Če so otroci vpisani v javno šolo ali vrtec naj bi bili straši tisti, 

katerih odgovornost je peljati otroke na zunanje površine, če želijo omilili simptome. Če pa 

starš svoje odgovornosti ne izpolnjuje,  postane izobraženi sistem tisti, ki naj bi pomagal otroku. 

Če ima velik vpliv že pol ure preživete v naravi, kakšen vpliv ima šele vrtec ali šola, ki otrokom 

vsakodnevno omogoča igro, učenje in vzgojo na prostem.   

Pyle (2002, v Warden, 2010) je objavil raziskavo v kateri je ugotovil, da izpostavljenost 

naravnemu okolju izboljšuje otrokov kognitivni razvoj z višanjem samozavedanja, razmišljanja 

in spretnostjo opazovanja.  Wilson, Cobb in Louv (v Warden, 2010) so soglasni v tem, da so 

zgodnje izkušnje z naravnim svetom pozitivno povezane z razvojem domišljije in občutka 

čudenja, ki  je pomemben motivator za vseživljenjsko učenje. 

Moore (1986, v Warden 2010) je ugotovil da imajo otroci, ki se igrajo v naravi, več pozitivnih 

čustev drug do drugega. Ugotovil je tudi, da naravno okolje spodbuja socialno interakcijo med 

otroki. Afiniteta in ljubezen do narave, skupaj s pozitivno okoljsko etiko, izvira iz rednih stikov 

in igre v naravnem svetu v zgodnjem otroštvu (Warden, 2010). Knight (2009) pravi, da igra na 

prostem promovira sodelovalno igro, ki spodbuja višji kognitivni razvoj preko interakcij z 

vrtniki. Igra v gozdu je kompleksna in polna izzivov, ki so rešljivi le ob sodelovanju in 

medsebojni pomoči. Če se na primer otroci odločijo postaviti hišo iz vejevja in hlodov si bodo 

morali pri dvigovanju, nošenju in vezanju pomagati. V nasprotnem primeru ne bodo dosegli 
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svojega cilja. Preko medsebojne pomoči začnejo otroci prepoznavati kvalitete vrstnikov. 

Nekateri veljajo za močne, nekateri za spretne. Vedo, koga poklicati, ko je kaj potrebno tesno 

zavezati, kdo najhitreje zakuri s kresilom in kdo bo prepoznal pero, ki so ga našli na polju. 

Prepoznavanje lastnih kvalitet in kvalitet drugih ljudi pa je pomembno za uspešno delovanje 

posameznika v družbi. 

Glavni izziv s katerim se srečujejo vrtci na prostem v Sloveniji je pomankanje izkušenj in 

strokovnjakov na področju pedagogike na prostem ter šolska zakonodaja, ki jo bom bolj 

podrobno opisala v poglavju Možnost odprtja vrtca na prostem v Sloveniji. 

 

3.5. Vloga strokovnega delavca v vrtcu na prostem 
 

Louv (2010) je zapisal, da strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, starši, institucije in sama 

kultura lahko govorijo otrokom o darovih narave. Njihova dejanja, ki jih ne sporočajo preko 

besed pa so tista, ki jih otroci najbolje slišijo in razumejo. Temu bi v pedagoškem besednjaku 

rekli prikriti kurikulum. Le ta po Kurikulumu za vrtce (1999) zajema elemente vzgajanja otrok, 

ki niso opredeljeni, so pa pogosto bolj učinkovita od direktne. Waller (2011) iz tega razloga 

izpostavlja, da je ključno, da vzgojitelj v vrtcu na prostem ceni naravo in uživa v svojem 

pedagoškem delu. Odnos, razumevanje, predanost in pozitivno mišljenje so še bolj pomembni 

kot sposobnost za uporabo prostora in pripomočkov, ki nam jih ponuja narava. Vzgojitelj mora 

biti zmožen prepoznati in ujeti igro na prostem in jo nato deliti s starši in drugimi odraslimi, ki 

delajo z otrokom. Biti mora tudi dober opazovalec in hitro prepoznati tveganja s katerimi se 

soočajo otroci. S tem lahko prepreči nevarne situacije, ki lahko privedejo do poškodb. Warden 

(2010) opisuje da je bil Steiner tisti, ki je v vzgojo prinesel vrednoto čudenja v otroštvu. Odrasel 

naj bi bil vodnik, namesto režiserja otroške igre. Vzgojitelji naj bi omogočali prostor, ki 

spodbuja raziskovanje. Travniki, potoki, njive in gozd so prostori, ki pri otrocih spodbuja 

čudenje in posledično raziskovanje.  Narava vsakodnevno poskrbi za kontekst učenja in 

kurikulum izhaja iz tega konteksta. Pri delu v vrtcu na prostem niso zaželene pretirano 

načrtovane aktivnosti.  

V Sloveniji poznamo rek: »Tišina pove več kot tisoč besed,« a se strokovni delavci v vzgoji in 

izobraževanju pri svojem delu tega pogosto ne zavedajo. Bolj kot govorjenje, je pomembno 

otroku prisluhniti in ga slišati. Tišina lahko uči preko izkušenj. Preko nje se namreč odvija 

kompleksno stanje »biti«. Z nepremišljenim vprašanjem lahko uničimo trenutek čudenja in 
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učenja. Warden (2010) opisuje primer, v katerem otroci opazujejo čudovitega, velikega laboda 

v jezeru. Vzgojitelj z vprašanjem: »Kakšne barve je labod,« za hip prenese pozornost nase in s 

tem uniči trenutek čudenja. Z vprašanjem naredi več škode kot koristi. Pogosto se nismo 

sposobni soočati s tišino in skupen čas polnimo z nepotrebnimi šalami, vprašanji ali drugimi 

sredstvi za zapolnitev tišine. S tem škodujemo učenju, saj v tišini možgani procesirajo, 

reflektirajo, premišljujejo asimilirajo, skladiščijo ali zavračajo nove ideje. Otroke tretiramo kot 

glasne in kričeče, a vrtci na prostem nanje mečejo drugačno luč. V naravi čutijo svobodo in so 

bolj umirjeni. Zavedajo se, da so le eni od prebivalcev gozda, saj je njihova občutljivost in 

navezanost na živalski in rastlinski svet zelo močna. Poleg tega so osredotočani na dejavnost, 

ki jo opravljajo. Če na primer otrok celotno pozornost usmeri v špičenje palice z ostrim nožem, 

bo lahko tudi več kot eno uro delal v tišini.  

Odrasli imamo potrebo otroku pomagati, tudi kadar zmore narediti sam ali ob pomoči drugih 

otrok. V vrtcih na prostem so skupine kombinirane, kar pripomore k temu,  da se otroci 

medsebojno vzgajajo, si pomagajo in so zgled drug drugemu. To razbremeni vzgojitelja, hkrati 

pa s tem otroci razvijajo skupnost, sodelovalnosti in empatije. Ko nas otrok nekaj vpraša, 

imamo tudi navado direktno odgovoriti, namesto da bi ga vodili tako, da bi sam prišel do 

odgovora. S tem bi njegovo kognicijo navadili iskati odgovore, ki jih že ima v sebi. Poleg tega 

ga s tem tudi vodimo v raziskovanju in iskanju lasnih rešitev in odgovorov. Vzgojitelji imajo 

tudi težnjo vključevati se v otroško igro in jo dvigati na višji njivo. Pri tem se srečujemo z 

nevarnostjo, da igra ni več otroška in v njej otroci niso več kreativni. V vrtcih na prostem se 

vzgojitelj v igro vključi le, če ga otroci v igro povabijo ali če je je igra nevarna ali na drugačen 

način neprimerna. Spodbujeno je, da vzgojitelj opazuje otroke medtem, ko se ukvarja z lastno 

dejavnostjo. Otroci se mu pri tem pogosto samoiniciativno pridržijo. Gre za vzgajanje z 

zgledom. Kakšen zgled bi bil vzgojitelj, ki ves čas sedi na stolu in opazuje otroke? Tako 

pridemo do prenašanja znanja in veščin preko dejavnosti, brez potrebe po verbalnem 

spremljanju dogajanja. Otroci preprosto posnemajo tiste, ki jih spoštujejo in jih imajo radi in s 

tem učenje in vzgoja postaneta življenjski. Strokovni delavec na prostem ima bolj kot vlogo 

načrtovalca, vlogo opazovalca. Biti mora polno prisoten in pozoren na otroke, prostor in čas. 

Priložnosti za učenje mora najti v dani situaciji in izhajati iz občutenja in izkušnje otroka. 

Pomembno je, da je vzgojitelj razgledan, kar pa ne pomeni, da otroku odgovore pove. Če je le 

mogoče, mora otroka usmeriti v igro, ki mu bo sama prinesla odgovore. Poznati mora tudi širok 

spekter literature, v kateri si otroci lahko odgovore poiščejo sami. (Knight, 2009; Louv, 2010; 

Warden, 2010) 
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Knight (2009) je kritična do naših pričakovanj do otrok. Sprašuje se, kako lahko od otroka 

pričakujemo doprinos na način, ki jim daje odgovornosti in jim hkrati jemljemo pravice, ki naj 

so pogoj za predajo odgovornosti. Do odvzema pravic prihaja zaradi strahu, ki izhaja iz tega, 

da otroka v resnici ne doživljamo kot kompetentnega in mu ne zaupamo. Če na primer v vrtcu 

na prostem vzgojitelj otrokom naroči naj zakurijo in skrbijo ogenj to ne pomeni, da za vsak 

primer stoji zraven, nadzoruje in diktira njihovo vedenje. Represivno nadzorovanje jim namreč 

jemlje pravico po samoodločanju (npr. kdaj bodo naložili les ali za koliko se bodo približali 

ognju), ki naj bi jo odgovornost prinesla. Če pa jih bo odrasel nadzoroval, bodo ravnali po 

njegovih pravilih ali obratno od njih (in s tem preizkušali njegove meje). Kadar vzgojitelj otroke 

nadzoruje, je odgovornost še vedno na njem. Otroci namreč vedo, da jim bo vzgojitelj pomagal, 

če bodo storili kaj narobe. Če pa se odrasli odmaknejo od dejavnosti, se v otrocih rodi občutek 

odgovornosti. Vedo, da če bodo storili napako, bodo sami krivi za posledice. Zaradi tega 

zavedanja postanejo bolj prevideni, začnejo globlje razumeti postopke in pravila in s tem učenje 

postane bolj intenzivno. S tem se učijo odgovornosti. Zahtevno se je naučiti postaviti mejo 

kompetentnosti otrok in vsak vzgojitelj se tega uči šele preko izkušenj. Meja kompetentnosti je 

pri vsakem otroku različna in se spreminjajo glede na situacijo in razvoj otroka. Vzgojitelj mora 

ves čas ugotavljati stopnjo zaupanju otroku preko opazovanja njegovega napredka. V vsakem 

primeru pa se mora ob dejavnostih, ki vključujejo večjo stopnjo tveganja, nahajati nekje v 

bližini, da lahko vskoči, če bi ga otroci potrebovali.  Pravilo v številnih vrtcih  na prostem je, 

da se otroci lahko oddaljijo za toliko, da so še vedno v vidnem polju vzgojitelja ali učitelja. 

 

3.6. Igra v času in prostoru 

 

»Otroška igra je dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna načela predšolske 

vzgoje in je v primeru, da je opredeljena dovolj široko v smislu preseganja svoje vpetosti v t. i. 

akademski ali razvojni pristop v predšolski vzgoji, razumljena kot način otrokovega razvoja in 

učenja v zgodnjem obdobju« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 19). Igra je dejavnost, ki jo 

posameznik izvaja zaradi lastnega zadovoljstva ne glede na njen končni izid in ni vezana na 

neposredno zadovoljevanje otrokovih potreb ali na zahteve, ki jih pred otroka postavlja okolje 

(Marjanovič Umek & Zupančič, 2001). Je spontana, svobodna, sproščujoča dejavnost, ki izhaja 

iz notranje motivacije otroka in jim nudi predvsem ugodje in zadovoljstvo (Nemec & Krajnc, 

2011).  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                             Malovrh, Klara; diplomsko delo  

 

21 

 

Warden (2010) opisuje, da se odrasli vsakodnevno srečujemo s pritiskom časa, katere posledica 

je hitenje in stres. Urnikom, rokom in drugim časovnim omejitvam ne moremo izogniti, je pa 

pomembno, da zaščitimo čas najmlajših. Prenatrpani urniki otrok in nepregledna količina 

»prostočasnih aktivnosti«, je velika past, s katero se soočajo starši in strokovni delavci v vzgoji 

in izobraževanju na prostem. Posledice pomankanja časa za igro in pretiranega pritiska in 

pričakovanj so lahko eksistencialne krize, težave v pozornosti, depresije, stres, agresivno 

vedenje in samo poškodovanje. Otroci čas doživljajo drugače kot odrasli. Zanje je pomemben 

'tukaj in zanj'. Ko jih vprašamo, kaj so počeli, pogosto dobimo odgovore »ne vem«, »nič« ali 

»pozabil sem«. To je odraz otroške nezainteresiranost za preteklost. Otroci tudi niso 

obremenjeni s ciljem, ampak jim več pomeni proces igre. Na vprašanja odraslih »Kaj boš 

narisal?« ali »Kaj gradiš?« pogosto nimajo odgovora ali pa preko igre preoblikujejo idejo in 

rezultat ni tak, kot so predvideli na začetku. To je očitno tudi pri otroški simbolni in domišljijski 

igri, saj med igro ne vedo, kako se bo končala. Drugačna percepcija časa otrok je vidna tudi, ko 

gremo z njimi na sprehod. Ves čas se namreč ustavijo in opazujejo. Zamoti jih deževnik na 

cesti, žoga na sosednem vrtu ali sprehajalec z velikim klobukom. Vzgojiteljem se pogosto mudi 

priti na cilj in si zato ne vzamejo dovolj časa za ključno: izkušenjsko, življenjsko učenje, ki 

izhaja iz notranje motivacije otroka. Pozabljamo, da vzgoja in učenje odvisna od časa, ki ji ga 

posvetimo.  

Knight (2009) pravi, da je igra v vrtcih na prostem večinoma nenačrtovana in pobuda zanjo 

prihaja od otrok. Otroci potrebujejo ustrezen prostor in dovolj časa za sprejemanje lastnih 

odločitev, ki vodi v izražanje njihove kreativne duše skozi igro. Čas v vrtcih na prostem ni 

natančno definiran. Če se otroci zamotijo ob igri, se lahko celotna rutina, kot je malica ali kosilo, 

zamakne.  razporeditev časa vsakodnevno prilagaja potrebam otrok. Pomembno je, da imajo 

otroci dovolj časa za urjenje samostojnosti pri npr. oblačenju, hranjenju ali pospravljanju, saj 

bodo tako, naloge lažje opravili brez pomoči in s časom izurili svoje veščine ter postali bolj 

samostojni.  

Poleg časovne omejenosti je ovira za delo v javnih vrtcih pomankanje prostora za igro in 

raziskovanje. Posledice so vidne v slabi grobi motoriki, ki je baza za kasnejši telesni razvoj in 

telesno in duševno zdravje. Pomankanje prostora prispeva k porastu konfliktov  (nekdo je 

ponesreči nekomu nekaj podrl ali pa ga po nesreči pohodil po nogi). V vrtcih na prostem imajo 

otroci dovolj prostora za igro in s tem se izognemo številnim sporom. Razlog za konflikte v 

javnih vrtcih je najpogosteje boj za igrače, ki jih v vrtcih na prostem večinoma zamenjujejo 

nestrukturirani materiali. Teh je v gozdu neomejeno in tako se izognemo večini sporov 
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(Fjørtoft, 2004; Kolar, 2014). V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano načelo zasebnosti in 

intimnosti, ki je v javnih vrtcih zaradi pomankanja prostora pogosto kršeno. Kadar otrok v vrtcu 

na prostem nima želje po interakciji z drugimi, ima vedno dovolj prostora za umik v prostorček, 

ki mu je posebej pri srcu. 

Maria Montessori (1972) je pri svojem delu dala velik pomen prostoru. Pomembno je, da ima 

otrok pri svojem učenju dovolj prostora in da je ta prilagojen njegovi potrebi po samo 

uveljavljanju. »Pomagaj mi, da naredim sam,« je namreč njeno vodilo pri vzgoji. Pedagogika 

na prostem v nekaterih točkah sledi idejam Montessori pedagogike, saj gozd otroku omogoča 

veliko prostora za igro in raziskovanje ter ga oskrbuje s številnimi naravnimi pripomočki za 

učenje. Warden (2010) kot primer pedagogike, ki prav tako pripisuje prostoru velik pomen 

izpostavlja pedagoški koncept Reggio Emilia. V pedagogiki Malaguzzija igra prostor vlogo 

tretjega vzgojitelja. Ima namreč močen vpliv na otoke in njihovo percepcijo sveta, zato mu 

mora omogočiti kreativnost in ustvarjalne možnosti. Casey (2007) opisuje, da je najlažje oceniti 

prostor za igro tako, da ocenimo, koliko različnih igralnih možnosti otroku omogoča. Fjørtoft 

(2001) vidi naravo kot dinamičen in zahteven prostor, ki otrokom ponuja številne motorične 

izzive. Narava polna vejevja in skal, ponuja naravne ovire s katerimi se morajo otroci soočiti. 

Vegetacija omogoča zavetje in drevesa za plezanje. Pestrost igralnih možnosti je tisto, kar dela 

naravno okolje drugačno od umetno zgrajenih otroških igrišč. 

Warden (2010) poudarja pomen izkušenj predšolskih otrok z različnimi podlagami in  

strminami za urjenje koordinacije. Casey (2007) kot primer igrišča, primernega za igro otrok 

omenja doživljajsko igrišče. Prvo je bilo leta 1930 konstruirano na Danskem. Otroke spodbuja, 

da uporabljajo pravo orodje in materiale in z njimi zgradijo njim lastno igrišče. Otroci na 

doživljajskih igriščih gradijo hiše, imajo vrtove in se učijo z delom9. V Sloveniji imamo takšno 

igrišče v Mariboru. Doživljajska igrišča otrokom omogočajo nenadzorovano igro in razvoj 

socialnih spretnosti. Tudi vrtci na prostem delujejo po podobnem pristopu, saj si tudi v njih 

otroci lahko iz naravnih materialov gradijo igrala, zavetišča in druge strukture. Pri tem se učijo 

varne uporabe orodij kot je nož, žaga, sekira in pripomočkov kot je ravnilo, meter, brusilni 

papir. 

 

 

                                                 
9 »play work« (Casey, 2007) 
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3.7. Vrtci na prostem po svetu 

 

Joos (2019) meni, da so programi vzgoje in izobraževanja na prostem mednarodno pomembni, 

saj se z njimi približujemo trajnostnim ciljem gozdarstva Evropske Unije. Mednarodni dan 

vrtcev na prostem se praznuje 3. maja. V ta namen je bila tudi napisana himna »Nature kids 

worldwide hand in hand«, ki je z eno pesmijo povezuje vse otroke narave iz celega sveta. 

Pobudo za dan so dali vrtci na prostem v Nemčiji zato so si datum izbrali po navdihu Andreasa 

Niesela, ki je 3. maja 1993 se je v Flensburgu odprl prvi priznani nemški vrtec na prostem. 

Petra Jäger in Andreas Niesel iz Nemčije, Nadja Hillgruber iz Švice in Ina Gühmann iz Irske 

so ustanovili delovno skupino "Urad za naravo", ki usklajuje mednarodne ideje za ta dan. 

Simbol tega globalnega dneva je drevo, ki ima pri vzgoji na prostem posebno mesto. Številna 

drevesa so bila živa že pred našim rojstvom in bodo tam ostala, ko nas ne bo več. Pomladi nas 

razveseljujejo z novimi poganki in so znanilci življenja, poleti nam nudijo senco, jeseni 

obrodijo sad, odvržejo nepotrebno in se pripravijo na počitek. Pozimi spijo, nam pa goli, brez 

listov, ponujajo pogled na zvezdnato nebo. Predstavljajo krog življenja in učijo o dragocenosti 

vsakega od obdobij. Drevesa nam omogočajo izjemno floro in favno za igro in življenje. Za 

otroke prestavlja plezalo, zavetje in jih oskrbuje z vejami, listi in gozdnimi plodovi. (Nature 

office of Global Forest Kindergarten, 2018) 

 

Slika 1: Simbol globalnega dneva vrtcev na prostem 
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V Zurichu vsako leto potekajo mednarodne konferenca za vrtce in šole na prostem. Glavni 

namen je povezovanje in izmenjava izkušenj strokovnjakov iz vzgoje in izobraževanja na 

prostem, vzgojiteljev in učiteljev iz javnih šol, študentov in drugih, ki jih zanima vzgoja in 

izobraževanje na prostem. (Feuervogel Genossenschaft für Naturpädagogik, 2019) 

 

3.7.1. Vrtci na prostem v Skandinaviji 

 

Severni del Evrope slovi po kvalitetnem izobraževanju. Sem sodijo države: Danska, Norveška, 

Švedska, Finska in Islandija. Skandinavci so že kulturno povezani z naravo. Njihov znan rek 

je: »Ni slabega vremena, le slaba obleka.« Njihovo vsakdanje življenje je prepleteno z 

različnimi oblikami preživljanja časa na prostem in naravo varujejo kot dragoceno vrednoto.  

Skandinavija ni tako industrializirana in gosto naseljena kot večina Evrope. Njihova zakonodaja 

je bolj odprta in preživljanje časa v naravi bolj dostopno. Otroci, ki so tam odrasli v povezanosti 

z naravo, to instinktivno prenašajo na življenje njihovih otrok. (Louv, 2010) 

Norvežani za svoj način  življenja uporabljajo pojem 'friluftsliv'. Beseda izhaja iz leta 1859 in 

tudi zanjo nimamo dobesednega prevoda. Lahko bi jo prevedli z  'življenje na svobodnem zraku' 

ali 'življenje na prostem', vendar pomeni več od tega. Gre bolj za filozofijo minimalizma, biti 

prisoten v zunanjem prostoru in živeti proces vsakdanjih aktivnosti v naravi (npr. sprehod, 

ribarjenje, plavanje v jezeru), imeti občutek za zunanji prostor, biti vseprisoten in pomirjen. 

Friluftsliv spodbuja neposredne izkušnje v naravnem svetu in je filozofija, ki igra vlogo tudi v 

finskem izobraževanju. Le ta se uvršča med najboljša na svetu tudi v akademski uspešnosti. Pri 

izobraževanju namreč upoštevajo načelo: pustite otroke zunaj. Igra na prostem, še posebej če 

jo otroci spontano kreirajo sami, deluje kot zdravilo za otroke, ki imajo težave z biti pri miru, z 

učenjem in pozornostjo (McLendon, 2014).  Na Norveškem so že leta 1957 sprejeli Zakon o 

rekreaciji na prostem. Namen tega zakona je zavarovati naravo za rekreacijo na prostem, 

varovati javno pravico do dostopa in prehajanja skozi podeželje in pravico do preživljanja časa 

v naravi. S tem so spodbudili rekreacijo na prostem kot prostočasno dejavnost, ki spodbuja in 

ohranja zdravje človeka, občutek blaginje v družbi in je okolju prijazno (Ministry od Climate 

and Environment, 1957). Tu se pokaže pozitivno odstopanje od kapitalistične miselnost o 

spodbujanju tržnih, finančno profitnih rekreacijskih dejavnosti, ki vlada v našem prostoru.  

Danski kulturni koncept 'Hygge' je nam nejasen, saj v ostalih jezikih zanj nimamo ustreznega 

termina. Dancem Hygge pomaga, da so kljub dolgim, temnim zimam po ocenah Združenih 
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Narodov postali "najsrečnejša država na Zemlji". Tudi Norveška in Švedska, sodita med prvih 

pet, kar pa glede na podobno kulturo, ni veliko presenečenje. Danski koncept 'hygge' lahko 

delno prevedemo z  »udobnostjo«, »skupnostjo« in »dobrim počutjem«. Pri besedi ne gre za 

telesno temveč za mentalno stanje. Je bolj občutek, zavest in duh, ki raja skozi vse leto, v 

številnih stvareh in situacijah  (McLendon, How 'hygge' can help you get through winter, 2013). 

Na Danskem se je leta 1950 izoblikoval program za vzgojo in izobraževanje na prostem. 

Oblikovali sta se dve vrsti pojmovanja vrtcev na prostem za otroke od desetega meseca do 

šestega leta starosti: skogsbornehaven in naturbornehaven. »Bornehaven« je prevod nemške 

besede kindergarten torej besede vrtec (vrt za otroke). »Skog« pomeni les ali gozd, »natur« pa 

naravo (Knight, 2009). Na Finskem imajo svojo različico Skogsmuula imenovano 

'Metsamorry', Dansko različico pa imenujemo 'Udeskole'. Ne gre za predšolsko vzgojo, temveč 

za šola na prostem, za otoke stare od sedem do dvanajst let. Med seboj so si različne po času, 

preživetem zunaj, po strukturi odvisni od letnega časa in starosti, na katero se program 

osredotoča. (Cree & McCee, 2012; Robertson, 2008) 

Friluftsfrämjandet (švedska organizacija na prostem) je bila ustanovljena leta 1892. Njen 

primaren namen je bila prostovoljna in neprofitna promocija smučanja. Kmalu se je program 

razširil na različne aktivnost na prostem za mlade. Pri razvijanju programov so sodelovali otroci 

vseh starosti. Leta 1950 se je pojavila težnja po ustanovitvi šole na prostem za otoke stare pet 

let. Leta 1940 se je pri organizaciji zaposlil Gösta Frohm in njegova naloga je bila izboljšanje 

kvalitete programov in razvoj novih aktivnosti. Njegovo delo je bilo kreativno in entuziastično. 

Najbolj poznan je po ustanovitvi 'Skogsmulle' šole (Skogsmulle school) leta 1957. Sprva je bil 

cilj te šole raziskovanje narave, igra v naravi in skrb za naravo. Skog pomeni les, Mulle pa je 

domišljijski junak, ki pomaga otroke učiti imeti rad Zemljo in skrbet za naravo. Frohm je 

ustvaril zgodbe, preko katerih otrokom s pomočjo domišljije, prestavlja naravno okolje. 

Vzgojitelji se med pripovedovanjem zgodb o naravi, oblečejo v Mulla ali uporabijo njegovo 

lutko.  Že v prvem letu se je Skogsmullu pridružilo 3000 otrok. Na začetku še ni šlo za reden 

program, temveč za občasno aktivnost. Siw Linde je bil prva, ki je uradno ustanovila vrtec na 

prostem in sicer leta 1985. Po rojstvu svojih otrok se je vključila v Skogsmulle vrtec, udeležila 

izobraževanja in postala Skogsmulle vzgojitelj. Do danes je bilo v Skogsmulle vključenih več 

kot milijon otrok, kar je okoli 20 odstotkov vseh otrok na Švedskem. Ta program je navdahnil 

tudi gibanje 'I Ur Och Skur' (»V dežju in soncu«), ki se ukvarja z edukacijo na prostem za 

predšolske in šolske otroke, ki se je razširil po celotni Skandinaviji. (Gardiner, 2015; Robertson, 

2008) 
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3.7.2. Vrtci na prostem v Združenem kraljestvu  

 

Potovanje na Bridgwater College na Danskem, leta 1994, je bil povod za razvoj vzgoje in 

izobraževanja na prostem v Zdraženem Kraljestvu. Angleške pedagoge je tam navdihnil pogled 

na otroke, ki so kuhali na ognju, poslušali pripovedovanje zgodb v senci dreves, peli pesmi, 

raziskovali, plezali visoko po drevesih in brez nadzora odraslih šilili lesene palice z noži. Po 

vrnitvi v Anglijo so razširili glas o zanje novi pedagogiki, pedagogiki na prostem. (Knight, 

2009) 

Posledično, so v Veliki Britaniji leta 1995 ustanovili Organizacijo vrtcev in šol na prostem 

(Forest School Association), ki je bila narodno telo za podporo in razvoj vrtcev in šol na 

prostem. Od leta 2000 so Wales in nekateri lokalni organi v Angliji razvili izobraževanja za 

strokovne delavce, ki vzgajajo in izobražujejo na prostem. S časom so omogočili akreditirano 

kvalifikacijo za vzgojitelje in učitelje in s tem je uradno potrdili usposobljenost akreditiranega 

organa za izvajanje vzgoje in izobraževanja na prostem. S podporo komisije za gozdarstvo v 

Walesu je »The Forestry Commissions Forest Education Initiative-FEI« priskrbela glavno 

mrežo med strokovnimi delavci na prostem. Ta iniciativa je bila leta 2012 zamenjana z Mrežo 

vrtcev in šol na prostem (Forest Eduacation Network-FEN), ki zagotavlja informacije, oznake 

in podporne storitve za člane, ki so neposredno vključeni v zagotavljanje ali spodbujanje 

priložnosti za izobraževanje na prostem in jih gosti Svet za učenje zunaj učilnice (CLOtC). 

Vzgoja in izobraževanje na prostem sta v Angliji vedno bolj prepoznavna in podprta kot 

potrjeno sredstvo, za dosego ciljev vzgoje in izobraževanja. Podporo dobivajo od številnih 

organizacij, kot je Komisija za gozdarstvo in Wildlife sklad. (Ward, 2015) 

 

3.7.3. Vrtci na prostem v Nemčiji 

 

Kar tretjino Nemčije prekriva gozd in vrtci na prostem, imenovani 'Waldkindergarten', so tam 

že razširjeni. Iniciativa za odprtje takega vrtca se je tam prvič pojavila okoli leta 1960. Danes 

Nemčija velja za vodilno v formalni urejenosti programa vrtcev na prostem. Ima več kot 1500 

takšnih vrtcev in tendenca ustanavljanja novih se še povečuje (BvNW, 2018). Joos (2019) piše 

o tem, da se kljub temu, da je metoda vzgoje in izobraževanja na prostem v Nemčiji mlada, 

državni organi dobro zavedajo njenega pomena. Zakonodaja zaupa odgovornost in pristojnost 

za izvajanje gozdnih programov vsaki od zveznih držav in predpostavlja regionalne razlike. Za 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                             Malovrh, Klara; diplomsko delo  

 

27 

 

kakovostni razvoj in zagotavljanje splošnih pogojev pedagogike na prostem pri njih skrbijo 

različne delovne skupine v sodelovanju z “European Network Waldpädagogik”  (Evropska 

mreža pedagogike na prostem).   

Nemške vrtce na prostem povezuje neprofitna organizacija, imenovana  Bundesverband der 

Natur-und Waldkindergärten in Deutschland e.V. Njena naloga je svetovanje vrtcem na 

prostem in ustanavljanje pobud na nacionalni in mednarodni ravni. Ponuja specializirane 

konference, kongrese in dopolnilne delavnice ter organizira tečaje nadaljnjega izobraževanja in 

seminarje. BvNW sodeluje z okolijskimi in naravovarstvenimi združenji, fundacijami, 

ministrstvi in znanstvenimi ustanovami na nacionalni in mednarodni ravni. Povezuje izkušnje, 

spretnosti in strokovno znanje vrtcev na prostem in podpira komunikacijo in sodelovanje članov 

lokalnih in regionalnih povezav in mrež ter državnih delovnih skupin in državnih združenj. S 

stikom z občinami, mesti, državnimi uradi za socialno skrbstvo, zveznim ministrstvom za delo 

in socialne zadeve, zveznim ministrstvom za izobraževanje in raziskave ter zveznim 

ministrstvom za prehrano in kmetijstvo, predstavlja ekonomske in osebne interese v procesu 

političnega odločanja. Skrbi tudi za programe, kot so gozdni dnevi ali vrtci v  naravi, preko 

katerih spodbujajo tudi javne vrtce k pogostejšemu izvajanju programa v gozdu. Preko 

predavanj, člankov v učbenikih ter revijah in preko intervjujev prenaša zaskrbljenost svojih 

članov v medije v namen ozaveščanja ljudi o trajnostnem življenju. (BvNW, 2018) 

Pedagogika na prostem je vključena že v številne Zakone o gozdovih v zveznih državah 

Nemčije. V Baden-Württemberg je bila na primer zakonsko urejena že leta 1995. Imajo številna 

izobraževanja iz področja pedagogike na prostem. Organizacija “Haus des Waldes” (»Gozdna 

hiša«) že od leta 2003 izvaja kvalificiran izobraževalni program za pedagoge na prostem, ki je 

od leta 2007 skupen vsej Nemčiji. S tem zagotavlja kvaliteten razvoj pedagogike na prostem, 

katere ciljni udeleženci so posebno vzgojitelji in učitelji. Sestavni del izobraževanja je udeležba 

na 13 različnih usposabljanjih, 40 ur praktičnega dela in izpit (Joos, 2019). 

V Nemčiji so vzgojitelji na prostem navadno zaposleni s strani vrtca. Izjema so privatniki, ki 

sami odprejo vrtec na prostem in sklepajo zasebnopravne pogodbe s starši. Večino vrtcev na 

prostem v Nemčiji so ustvarili starši v obliki sponzorskih združenj s strani občine ali drugih 

organizacij (Feuervogel Genossenschaft für Naturpädagogik, 2019). Za izdajo dovoljenja za 

delovanje vrtcev na prostem so v Nemčiji odgovorni državni mladinski organi, ki lahko 

posredujejo informacije o smernicah posamezne zvezne države (Feuervogel Genossenschaft für 

Naturpädagogik, 2019). 
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4. VRTCI NA PROSTEM V SLOVENIJI 
 

V Sloveniji še nimamo vrtcev na prostem, saj zakonodaja ne omogoča njihovega odprtja. 

Imamo pa različne vrste programov na prostem, katerih delovanje je podobno delovanju vrtcev 

na prostem in se prilagajajo obstoječi zakonodaji. Take programe vodi na primer Zasebni zavod 

Naraven otrok in Središče za naravno učenje Samorog (SNU Samorog).  Želela sem prodobiti 

menenje strokovnjaka iz področja pedagogike na prostem, ki se vsakodnevno srečuje z vzgojo 

in izobraževanjem otrok v gozdu, zato sem izvedla polstrukturiran intervju z vodjo programa 

SNU Samorog, Anjo Radšel dr. med. in dr. sci.  Preko vprašanj sem dobila vpogled v trenutno 

ponudbo programov vzgoje in izobraževanja na prostem, ki je je skladna s trenutno zakonodajo 

RS (intervju je v prilogi 1).  

V SNU Samorog nudijo različne programe vzgoje in izobraževanja na prostem. Temeljna 

programa sta namenjena predšolskim in šolskim otrokom. Njihov model vzgoje in 

izobraževanja je osnovan na načelih pedagogike skandinavskih gozdih vrtcev, ki so združena z 

načeli doživljajske pedagogike in lesnega ustvarjanja, saj je velik del samorogove dežele, kjer 

delo poteka, urejen kot doživljajsko igrišče. Vključujejo tudi elemente ureditve svobodnih 

demokratičnih šol. Program za predšolske otroke je uradno organiziran v obliki varstva na 

domu, saj se s tem izognejo strogim kriterijem za prostor in opremo vrtca in pogojem za 

izobrazbo vzgojiteljev. Šoloobvezni otroci v SNU Samorog imajo status šolanja na domu in 

zato so primorani na koncu leta v matičnih šolah opravljati izpite zaradi česar je neizogibno, da 

v šolsko skupino vključujejo tudi elemente klasičnega slovenskega šolskega sistema. Glavno 

učno orodje v SNU je (prosta) igra.  

 

Anja Radšel (priloga 1) mi je v intervjuju povedala, da se njihov program v večinoma promovira 

od ust do ust. Aktivnosti objavljajo tudi na spletu in občasno v lokalnem časopisu in drugih 

medijih. Med starši je vse več zanimanja za aktivnosti na prostem, ki jih ponujajo, tako za 

trenutna programa za predšolske in šolske otroke, kot tudi za programe, ki se jih lahko udeležijo 

otroci, ki sicer obiskujejo javne vzgojno-izobraževalne ustanove. Po besedah intervjuvanke je 

večina staršev s SNU Samorog zelo zadovoljna in svoje otroke po predšolski vzgoji na prostem 

vpisujejo v njihovo šolo, kjer nadaljujejo v šolskih klopeh pod krošnjami. Za vzgojo in 

izobraževanje svojih otrok si namreč želijo prostor, kjer bodo otroci videni in bodo lahko 

aktivno raziskovali svojo okolico ter imeli veliko priložnosti, da se izrazijo in spoznavajo svoje 

močne točke. Ne moti jih, da so otroci umazani ali bosi. Zavedajo se morebitnih tveganj in 
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neželenih dogodkov, ki se lahko pripetijo pri raziskovanju narave (manjše poškodbe, padci, 

strgana in umazana oblačila…),  zato lahko vzgojitelji na prostem otrokom pustijo zdravo mero 

raziskovanja tveganja in spoznavanja lastnih meja (npr. plezanje, kurjenje ognja, uporaba nožev 

in drugih orodij). Zdrava tveganja so po mnenju strokovnih delavcev v SNU Samorog 

nepogrešljiv del pedagogike na prostem. Tveganja si javno priznani programi vrtcev in šol pri 

izvedbi svojih gozdnih dni težko privoščijo in posledično posegajo po klasičnih bolj 

avtoritativnih metodah obvladovanja skupine otrok.  

Obstajajo tudi druge pobude vzgoje in izobraževanja na prostem, ki so skladne s trenutno 

zakonodajo. Zavod RS za šolstvo je po besedah Janje Cotič Pajntar (prologa 3) že leta 2014 

pripravil dokument VRTEC V NARAVI. To je koncept dodatne dejavnosti vrtca - bivanje v 

naravi, ki je skladen z javnoveljavnim programom za predšolske otroke - Kurikulumom za vrtce 

(1999). Zavod za šolstvo trenutno še čaka na odobritev projekta v okviru v KA2 akcije 

Erasmus+ programa. V okviru tega projekta se je povezalo pet referenčnih partnerjev iz štirih 

držav (Danska, Švedska, Nemčija in Slovenija), ki so pod koordinacijo Centra šolskih in 

obšolskih dejavnosti, prijavili triletni projekt na področju zgodnjega učenja na prostem (za 

otroke do 10 leta starosti). Ta projekt bo povezal predšolsko obdobje in prvo triado OŠ. Glavni 

cilji projekta so oblikovanje skupnega mednarodnega okvira za učenje na prostem, program za 

usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev za učenje/poučevanje na prostem in priročniki s 

priporočili za izvajanje vrtca na prostem in pouka na prostem.  

Pozitiven vpliv na razširjanje znanja o pedagogiki na prostem ima tudi Mreža gozdnih vrtcev 

in šol. Preko nje so tudi številni javni vrtci in šole primeri dobre prakse vključevanja pedagogike 

na prostem v vzgojo in izobraževanje. Da bi izvedela več o vplivu te mreže v javnih vrtcih, ki 

delujejo po Kurikulumu za vrtce, sem izvedla intervju z diplomirano vzgojiteljico Vlasto Rus. 

Dela v vrtcu Črnuče in je vključena v program Mreže gozdnih vrtcev in šol. Preko intervjuja 

sem prepoznala primer dobre prakse in uporabno vrednost pedagogike na prostem pri običajnih 

predšolskih skupinah (intervju je v prilogi 2).  

Vlasta Rus (priloga 2) mi je v intervjuju povedala, da je vrtec Črnuče v šolskem letu 2015/16 

prijavil Gozd v objemu, kot inovacijski projekt na ZRSŠ. Namenjen je bil skupinam v 1. 

starostnem obdobju. Takrat je vzgojiteljica Vlasta Rus prvič slišala za Mrežo gozdnih vrtcev. 

V projektu je sodelovalo devet oddelkov iz treh enot. Njihove izkušnje so bile za vse sodelujoče 

zelo pozitivne in z izvajanjem tega, sedaj internega projekta, nadaljujejo vse skupine v vrtcu. S 

spodbujanjem doživljanja narave preko konkretnih dejavnosti v naravi želijo otrokom 

omogočiti in pomagati, da razvijejo čut za drugega, naravo in zdravje, da razvijejo odgovornost, 
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poštenost in spoštovanje. Zavedajo se, da otroci odnos do narave prevzamejo od odraslih, ko z 

njimi delimo svoje občutke, raziskujemo, ravnamo skrbno in odgovorno. Vsak odnos pa je 

potrebno ustvariti in ga negovati ter mu vsak dan nuditi dovolj časa. Zato bodo v vrtcu Črnuče 

na pobudo svetovalne delavke Andreje Črešnik, ki se je z gozdom kot terapevtskim učinkom 

seznanila na razvojnem oddelku, projekt Gozd v objemu s septembrom 2019 razširili v gozdno 

pedagogiko in s tem bo bivanje v gozdu postal del življenja vrtca. Vlasta Rus je izpostavila 

pozitiven pogled vseh strokovnih delavk vrtca na gozdno pedagogiko in bivanje v naravi. Prav 

tako doživlja veliko podporo s strani vodstva, ki vzgojiteljice spodbuja k izvajanju programa v 

gozdu. Omogoča jim tudi izobraževanja in skrbijo za športno opremo. 

 

Vstop v Mrežo gozdnih vrtcev in šol vrtcu Črnuče po izkušnjah Vlaste Rus (priloga 2) 

predstavlja dodatno vrednost pri delu in zvišuje kvaliteto in kvantiteto preživetega časa v gozdu. 

Z načrtovanjem vstopa v Mrežo gozdnih vrtcev se je zavedanje vzgojiteljev o pomembnosti 

raznovrstnih izkušenj otrok v zgodnjem otroštvu pod varnim okriljem vzornega zgleda odrasle 

osebe poglobilo. Vstop v Mrežo vzgojiteljice zavezuje k premišljenemu in skrbnemu 

načrtovanju in izvajanju dejavnosti. Sili jih k razmišljanju o osebnostnih lastnostih in odnosih, 

saj meni, da če želimo v otrocih prebuditi sočutje, spoštljivost in radovednost, je potrebno te 

lastnosti oblikovati najprej pri sebi in znotraj sebe. Otroci odrasle pri vsem posnemajo in tudi 

odnos do narave prevzamejo od njih. Vlasta Rus meni, da čeprav se zdi, da je v današnjem času 

težje ohranjati stik z naravo in otrokom omogočati pestre izkušnje s katerimi bodo doživljali 

sebe kot del narave, jim lahko v javnem vrtcu z malo truda, iznajdljivosti in potrpežljivosti, 

predvsem pa z lastno željo te nenadomestljive izkušnje omogočamo. Izvajanje dejavnosti v 

gozdu je odvisno od starosti otrok. Igra v gozdu lahko poteka enkrat mesečno, na štirinajst dni, 

tedensko ali vsakodnevno. Čas, ki ga Vlasta Rus z otroki preživi v gozdu je odvisen od starosti 

otrok, od letnega časa in s tem od vremenskih razmer. V zimskem času igra v gozdu poteka 

enkrat do dvakrat na mesec, v ostalih mesecih pa enkrat do trikrat na teden. En izlet v gozd traja 

od ene do dve uri in pol (po zajtrku in do kosila). 

Vzgojiteljica Vlasta Rus (priloga 2) skupaj s svojo sodelavko vsako igro v gozdu načrtuje, pa 

naj bo to načrtovana dejavnost ali spontana igra otrok. Pri najmlajših in v skupinah, ki so že 

uvedene/navajene bivanja v gozdu, je največ spontane igre, ki pa jo je mogoče 

načrtovati/predvidevati in rahlo usmeriti z izbiro lokacije (gozdna jasa, bližina potoka, strmina, 

gosta podrast…). Pri načrtovanih dejavnosti iz vseh področij kurikula poskušata izhajati iz 

otrok in jih izpeljevati glede na njihovo zanimanje, zato se pogosto zgodi, da se izvedbeni 
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kurikulum razlikuje od načrtovanega. Vrsta igre, ki je v ospredju, je odvisna od starosti oz. 

razvojnih značilnosti otrok. Po izkušnjah Vlaste Rus mora skupina, preden se odloči za obisk 

gozda, zadostiti določenim pogojem. Vzgojitelj mora dobro poznati vse otroke in upoštevati 

različne okoliščine in dejavnike, ki se med seboj prepletajo. Na bivanje v gozdu se je po njenem 

mnenju potrebno pripravljati postopno. Vzgojiteljica je za lažje razumevanje povedanega 

opisala primer navajanja na bivanje v naravi pri 1-2 letnih otrocih, ki je natančno opisan v 

intervjuju (priloga 2).  

Pomembno je, da otroke na bivanje v gozdu navajamo postopno. Za nekatere je izziv že hoja 

po listju (ali snegu) in pobiranje s tal, saj so senzorno še zelo občutljivi. Vlasti Rus (priloga 2) 

se zdi se pomembno, da jim ponudimo nekaj naravnega materiala iz gozda že v igralnici, atriju, 

da se z njim seznanijo v poznanem okolju. Večina otrok je ob prvem obisku zadržana in 

previdna, vendar navdušena in radovedna, predvsem, če to izražamo tudi sami. Otrokom je 

potrebno vedno ponuditi dovolj časa, da se na določeno okolje prilagodijo in ko vzgojitelj zazna 

njihovo željo po raziskovanju, se jim prilagodi, jih navduši za nove izzive (hojo navkreber, čez 

vejevje, podrte hlode, štore, ali raziskovanje z lupami ipd.). Z vsakim bivanjem so otroci bolj 

samozavestni, gibalno spretnejši, nudijo si medsebojno pomoč, manj je prerekanja (v gozdu ni 

igrač), izboljšuje se govorno izražanje, saj se razvijajo tudi boljši medsebojni odnosi, postajajo 

bolj iznajdljivi in ustvarjalni. Gozd otroke povezuje in pomirja. V njem se učijo in pridobivajo 

znanje celostno, lažje in boljše je razumevanje naravnih procesov. Otroška igra v gozdu je 

vsestransko aktivna, podaljšuje se koncentracija za igro in delo.  

Vlasta Rus je v intervjuju predstavila postopek zgodnjega vključevanja otrok v pedagogiko na 

prostem, ki deluje po trenutni zakonodaji. Njeno pedagoško delo je dokaz, da je možno 

pedagogiko na prostem vključevati v javni sistem in s tem višati kvaliteto dela javnih vrtcev. 

Njen primer dobre prakse, ki govori o vključevanju otrok starih od 1 do 2 let, dokazuje, da je 

vključevanje pedagogike na prostem primerno že za otroke prvega starostnega obdobja. Vendar 

pa je za začetek oblikovanja koncepta v Sloveniji lažje, da vrtce v katerih otroci od 70 do 100 

% časa preživijo na prostem lažje, da ta koncept namenimo otrokom od 3. let starosti naprej. 

Otroci do treh let namreč še nimajo razvitih osnovnih motoričnih sposobnosti, ki zagotavljajo 

varno premikanje po naravi. Prav tako zrelost njihovega mišljenja ni še dovoljšna, da bi se lahko 

prosto igrali in ne bi zahtevali nenehnega nadzora. Za vrtce na prostem je tudi pomembno, da 

so otroci dovolj spretni, da gredo sami na stranišče in so samostojni pri jedi. To so vse pogoji 

za to, da lahko vzgojitelj otrokom zaupa in poskrbi za dovoljšno varnost pri igri na prostem. 

Izkušnja vzgojiteljice v skupini 1-2 leti pa kaže, da to še ne pomeni, da tudi mlajši otroci niso 
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primerni za preživljanje časa v gozdu. Razlika je v tem, da mora biti pri otrocih mlajših od treh 

let bolj poskrbljeno za varnost in da je kvantiteta preživetega časa v gozdu nižja. 

 

Pri pedagogiki na prostem ne gre zgolj za menjavo prostora, kjer se odvija učni proces, ampak 

za metodološko celostno drugačen pristop k učnemu procesu. Anje Radšel (priloga 1) je v 

intervjuju izpostavila problem s katerim soočajo javni vrtci, ki se vključujejo v Mrežo gozdnih 

vrtcev. Celostna izvedba te iniciative je po njenem mnenju težavna, saj se otroci v zunanjem 

okolju vedejo drugače kot za štirimi stenami, vzgojitelj ali učitelj pa včasih ne uspe zamenjati 

vloge, kjer je morda potrebno več vodenja in pravil v vlogo mentorja na prostem. Kot primer 

izpostavlja lastne izkušnje s skupinami otrok, ki so sicer zamenjale okolje, še vedno pa so bile 

zelo omejena z različnimi prepovedmi (da se ne smejo preveč oddaljiti od odraslih, da ne smejo 

plezati po drevju, da ne smejo zapustiti poti). Zato, ker so pedagogiko na prostem izvajali 

vzgojitelji in učitelji s tradicionalno vlogo, je bila izkušnja skupin v gozdu podobna sprehodu 

v naravi, ne pa učenju, raziskovanju in sproščenosti. Relevantnost opažanja Anje Radšel lahko 

okrepim z intervjujem, ki sem ga izvedla z Vlasto Rus (priloga 2). Po njenem mnenju je glavna 

vloga vzgojitelja na prostem skrb za varnost. Vzgojitelj naj bi po njenem mnenju otroke 

opazoval in jih po potrebi usmerjal, kadar gre za njihovo varnost – se skupini oddaljijo ali se 

nevarno vedejo do vrstnika. Seveda tudi Anja Radšel (priloga 1) pravi, da mora strokovni 

delavec poskrbeti za varnost in biti tam, če ga otrok potrebuje, vendar ne tako, da otroka ves 

čas omejuje. Vendar pa vzgojitelji v javnih vrtcih ne morejo delovati drugače, saj jim majhni 

notranji prostori in veliko število otrok onemogoča, da bi otrokom zaupali do take mere, kot je 

to mogoče v majhnih skupinah otrok na prostem. Vlasta Rus izpostavlja visoke normative otrok 

v oddelku kot veliko oviro pri obiskih v gozdu. To je zelo utemeljeno, saj tudi vrtci na prostem 

ne bi mogli delovati po normativih, ki so prisotni v javnih vrtci. Dva strokovna delavca ne 

morata zagotovit varnosti pri igri v gozdu za štiriindvajset otrok, posledično v gozdu nimajo 

nobene možnosti za to, da bi lahko prevzeli drugačno vlogo, vlogo vzgojitelja na prostem. Tudi 

če bi bila skupina manjša, je preklapljanje med vlogo vzgojitelja in vlogo vzgojitelja na prostem 

nemogoče. Vzgojitelj, ki je namenom zagotavljanja varnosti vajen, da otrokom ne dovoli plezati 

na ograjo igrišča, mu zaradi utesnjenosti prostora ne dovoli metati kamnov in zaradi umazanije 

s ceste otrokom ne dovoli igre v blatnih lužah, v gozdu ne bo mogel kar naenkrat spremeniti 

vseh omejitev. Njihova vloga v gozdu zato ostane enaka in otroci javnih vrtcev morajo tudi v 

gozdu slediti številnim prepovedim. Ta se namreč namesto prepovedi  velikokrat poslužuje 

veščin kot so skupna ocena tveganja, samopresoja o lastnih zmožnostih, učenje odgovornega 

ravnanja (npr. plezanja, kurjenja…). Presenetljiva je sprememba vedenja otrok, ko se zavejo, 
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da so sami odgovorni za svoja dejanja. Takrat si začnejo sami postavljati omejitve, vloga 

vzgojitelja pa postane le pomoč v skrajnih primerih. Vlasta Rus (priloga 2) je izpostavila, da po 

vrnitvi v vrtec vzgojitelj izvede skupno refleksijo v obliki govornega ali likovnega izražanja, ki 

spodbuja razmišljanje in izražanje čustev. V tem se zopet kaže tradicionalen pogled na učenje, 

ki potrebuje sredstvo za dokazovanje doseganja določenih ciljev. Igra izgubi sama svoj namen, 

saj jo je potrebno ovrednotiti preko govora ali likovnega dela. 

 

4.1.  Skladnost koncepta vrtca na prostem z Belo knjigo o vzgoji 

in izobraževanju v Republiki Sloveniji in s Kurikulumom za 

vrtce  
 

Janja Cotič Pajntar (priloga 3), ki je zaposlena na Zavodu za šolstvo in sicer na oddelku za 

predšolsko vzgojo, v intervjuju izpostavlja pomen kurikuluma za delovanje vrtcev na prostem. 

Predšolski program namreč predstavlja tretje ključno področje okvira kakovosti v predšolski 

vzgoji in izobraževanju. Temeljiti mora na pedagoških ciljih, vrednotah in pristopih, ki otrokom 

omogočajo, da na celosten način, tj. z osredotočanjem na njihov čustveni, kognitivni in fizični 

razvoj ter dobro počutje, dosežejo svoj polni potencial. To s preprostimi besedami pomeni, da 

ni kakovostnega vrtca na prostem brez kakovostnega kurikula.  

Splošna deklaracija o človekovih pravicah (1948, resolucija št. 217 A (III)) v 26. členu govori 

o tem, da imajo starši, pri izbiri vrste izobraževanja svojih otrok, prednostno pravico. To 

podpira tudi Evropski parlament, ki v 14. členu Listine Evropske unije o temeljnih pravicah 

(2012) pravi, da morajo nacionalni zakoni, ki veljajo pri ustanavljanju izobraževalnih zavodov, 

spoštovati demokratična načela in pravice staršev, da svojim otrokom zagotovijo vzgojo in 

izobraževanje v skladu s svojimi verskimi, svetovnonazorskimi in pedagoškimi prepričanji. 

Evropska unija torej podpira čim večjo izbiro vzgojno-izobraževalnih institucij, med katerimi 

lahko starši svobodno izbirajo. Tudi v Kurikulumu za vrtce (1999), ki uokvirja koncept in 

sistem predšolske vzgoje v vrtcih, je zapisano načelo demokratičnosti in pluralizma. Le to je 

skladno z Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju (2011) in govori o možnostih izbire različnih 

programov, teoretskih pristopov in modelov vrtcev. Starši v Sloveniji imajo ustavno pravico do 

izbire programa, ki je v skladu z njihovi in otrokovimi interesi ter potrebami, kar pomeni, da bi 

bilo potrebno ponuditi čim večje število različnih programov predšolske vzgoje.  

37. člen Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (2012) govori o varstvu okolja. V politike 

Evropske Unije, je v skladno z načelom trajnostnega razvoja, potrebno vključiti visoko raven 
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varstva in izboljšanje kakovosti okolja. Družba postaja vedno bolj naklonjena raznim ukrepom 

iz področja zaščite okolja in v skladu s tem, se je potrebno zavzemati za uvajanje obveznih 

tematik o okolju v kurikulume. V kurikulumih za vrtce in šole je tematika zdravega okolja 

pogosto spregledana ali obravnavana površno. Milat (2011) pravi, da kljub številnim državnim 

in mednarodnim dokumentom, ki obvezujejo vključevanje človekovih pravic, med katerimi ima 

svoj prostor tudi pravica do zdravega okolja, v praksi ne prihaja do doseganja ciljev iz tega 

področja. Živeti v zdravem okolju ni le človekova pravica, temveč tudi njegova dolžnost. Zakon 

o varstvu okolja (v nadaljevanju ZVO-1, 2006)  v 14. členu govori o varovanju pravice do 

zdravega življenjskega okolja. O tem govori tudi 72. člen Ustave Republike Slovenije (v 

nadaljevanju URS, 1991). Pravi, da mora imeti vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega 

življenjskega okolja in da mora država skrbeti za zdravo življenjsko okolje. Skladno s tem, 

mora zakon določati pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti. 

Milat (2011) kot ključna cilja pri vzgoji in izobraževanju za ekološko pismenost navaja razvoj 

ekološke inteligence in razvoj ekološke kompetence. To pa najlažje dosežemo preko razvoja 

čustvene občutljivost in pozitivnih stališč do okolja, ki se oblikuje preko neposrednega stika z 

naravo in preko soočanja s konkretnimi ekološkimi situacijami. Samo znanje namreč ni dovolj 

za razvoj ekološke inteligence. Potrebno je vedeti (ključ so spoznanja), hoteti (čustvena 

občutljivost in pozitivna stališča), biti vešč (sposoben praktičnega delovanja) in usposobljen. 

Pri tem pa je ključno vzgajanje z zgledom in odprta diskusija o problematiki.  

Kurikulum temelji na spoznanju o aktivnem učenju in razumevanje sveta kot celote. Otroci ga 

spoznavajo preko sodelovanja in z oblikovanjem odnosov preko socialnega in fizičnega okolja 

in z osvajanjem raznolikih izkušenj, preko katerih se oblikuje kot individualna in družbena 

osebo (Kurikulum za vrtce, 1999). Vsa ta spoznanja se ujemajo s spoznanji pedagogike na 

prostem, v kateri je ključna aktivnost otroka in učenje preko izkušnje. Vihar in Rantaša (2016) 

kritizirata učenje predšolskih otrok v zaprtih prostorih, saj ga pogosto spremlja pasivnost, 

nezainteresiranost in nemotiviranost. Z izvajanjem dejavnosti izključno v zaprtih prostorih 

nekateri vrtci ne sledijo spoznanjem o predšolskem otroku, ki pravijo, da zunanji prostori pri 

otrocih spodbujajo radovednost in aktivno raziskovanje.  

Cilji Kurikuluma za vrtce (1999, str. 10), kot so npr. »bolj odprt in fleksibilen kurikulum v 

različnih programih za predšolske otroke, pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh 

področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, bolj uravnotežena ponudba različnih področij 

dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, ki hkrati ne onemogoča poglobljenosti na določenih 

področjih, in večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko 
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rutino« so ne le skladni z idejo vrtca na prostem, temveč jo celo spodbujajo. Ta alternativa 

ponuja nov program in s tem pestrejšo in bolj raznovrstno ponudbo vrtcev. Vrtci na prostem bi 

omogočili večjo poglobljenost na področju narave in interdisciplinarnost med naravo in drugimi 

področji kurikuluma, kar spodbuja tretji cilj. Poleg tega je v takšnih vrtcih spodbujena 

individualnost otroka, ki se ob dovoljšnem osebnem prostoru lahko v celoti razvije v manjši 

odvisnosti od skupine, o čemer govori četrti cilj.  

Načela Kurikuluma za vrtce (1999) ne predstavljajo ovir pri delu vrtca na prostem. Vsa so 

namreč dovolj fleksibilna in odprta (enake možnosti, izbira, zasebnost, uravnoteženost, 

sodelovanje z okoljem in s starši, horizontalna in vertikalna povezanost, evalvacija, upoštevanje 

razvoja otrok, timsko načrtovanje). Poudarila bi načelo aktivnega učenja, saj v tem vrtci na 

prostem izstopajo. Otroci imajo v zunanjem okolju namreč možnost neposrednega spoznavanja 

sveta preko vseh čutil in s tem razvijajo občutljivost in kritičnost do problemov. »Predšolska 

vzgoja v vrtcu mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju novih doživetij, 

izkušenj, spoznanj, tako da predenj postavlja smiselne zahteve oz. probleme, ki vključujejo 

otrokovo aktivno učenje, mu omogoča izražanje, doživljanje ter ga močno čustveno in socialno 

angažira« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 19). Zapis Kurikuluma za vrtce torej podpira cilje 

vrtca na prostem, saj so raziskave pokazale, da so v tem konceptu otroci pri učenju močno 

socialno in čustveno angažirani, gozd pa ponuja številne izzive za pridobivanje novih izkušenj 

in aktivno učenje. 

Kurikulum za vrtce (1999) pripisuje velik pomen doživljanju naravnega okolja, preko katerega 

otrok dobiva informacije o sebi in drugih, ter o prostoru v katerem živi in od katerega je odvisen. 

Nekatere informacije o okolju je možno pridobiti posredno (preko fotografij, videoposnetkov, 

opisov), vendar se znanje ne zasidra globoko (med vrednote), če ni del neposredne izkušnje 

otroka. Predšolski otroci svet spoznavajo preko vseh čutil in občutenj, ki jih dobijo v interakciji 

z okolico. Izpolnjevanje ciljev iz narave, zapisanih v Kurikulumu za vrtce, bi tako moralo 

potekati neposredno v naravi, o čemer nas uči pedagogika na prostem kot metoda okoljskega 

vzgajanja in izobraževanja. Pedagogika na prostem ne ponuja samo spoznavanja gozda oziroma 

narave kot ekosistema, ampak posega tudi v vzgojo in celostni razvoj otrok in odraslih (Inštitut 

za gozdno pedagogiko, 2018).  

Fleksibilnost v prostorski in časovni organizaciji življenja in dela v vrtcu zapisana v 

Kurikulumu za vrtce (1999) igra pomembno vlogo za vrtce na prostem.  Pri delu v vrtcu namreč 

obstaja nevarnost, da vzgojitelji ali učitelji vnaprej pripravijo točno določen program in s tem 

onemogočijo prosto odkrivanje in igro, kar pa je ključno pri igri na prostem. Fakultete nas hkrati 
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učijo o tem, da je potrebno slediti motivaciji otrok in da so otroci kreativni nosilci programa, 

hkrati pa poudarjajo načrtovanje  fiksnih dejavnosti iz posameznih področji, kar zatira 

fleksibilnost in interdisciplinarnost.   

V javnih vrtcih se pogosto srečujemo z omejitvijo časa in prostora. Posledično je otroški dan 

prepoln in poln hitenja. Po prihodu v vrtec, sledi kratkotrajna igra, prekinjena z zajtrkom. Otroci 

morajo pred zajtrkom pospraviti prostor, pa četudi to pomeni, da morajo uničiti vse, kar so do 

tedaj ustvarili. Po zajtrku sledi kratkotrajna igra, prekinjena z načrtovano dejavnostjo, ki je 

formirana s strani vzgojitelja in pri kateri morajo navadno vsi sodelovati. Te dejavnosti ne 

moremo uvrstiti v igro, saj krši načelo spontanosti, svobode in notranje motiviranost. Po 

izvedeni dejavnosti v primeru »lepega vremena« sledi igra na igrišču, ki pa je še bolj polna 

omejitev, kot tista v igralnici. Pogoste izjave so: »Ne plezajte na gugalnico,«, »Ne igrajte se v 

blatnih lužah, da ne boste umazani,«, »Ne plezajte po drevesih, ker se boste poškodovali,«, »Ne 

divjajte s poganjalci,«, »Žoge ne mečite v fasado,«, »Mravlje in deževnike pustite pri miru,«, 

»Ne igrajte se z vodo, ker boste mokri,«, »Ne skrivajte se po grmovju, ker boste polomili veje,«, 

»Z lopatkami se lahko igrate le v peskovniku,«, »S kostumi se igramo le v gledališčem kotičku« 

… Poleg opisanih omejitev je igra časovno omejena. Skupina se pogosto odpravi na kosilo še 

preden se igra izoblikuje in realizira, saj to traja kar nekaj časa. Po kosilu sledi počitek, katerega 

sestavni del je lahko tudi t. i. tiha aktivnost, ki ni igra, saj je kršeno načelo svobodne izbire. 

Dovoljeno jim je na primer v tišini listati knjige in risati. Po počitku sledi malica in potem igra, 

katere dolžina in kvaliteta je odvisna od časa prihoda staršev. V tem odstavku karikiram, vendar 

pa bi v opisu marsikdo našel vzporednice z dejanskim stanjem položaja igre v prostoru in času 

javnih vrtcev. Tako delovanje usposobljenih vzgojiteljic je posledica visokih normativov, 

prostorske in časovne omejenosti, ne zaupanja otrokom in pričakovanja staršev. Kako naj otrok 

spoznava konsistenco snovi, če se ne igra z vodo in blatom? Kako naj razvije gibljivost in moč, 

če mu ni dopuščeno plezati? Kako naj spoznava fizikalne pojme, kot je hitrost ali odbojnost, če 

je ne zaznava sam? Kako naj se nauči preciznega gibanja, če se ne sme igrati med bodičastim 

grmovjem? Kako naj spozna živa bitja, če mu preprečimo izdelavo umetnega habitata zanje? 

Vprašanje je, če ob takšni omejenosti »igre«, lahko to sploh še imenujemo igra, saj ji manjka 

kontinuiteta, svoboda in izbira. Vse te primanjkljaje starši nadomeščajo s številnimi interesnimi 

dejavnostmi (urice v hiši eksperimentov, treningi plezanja, gledališke delavnice, gibalne urice), 

ki ob preštevilnosti obremenjujejo otroke in jim vnovično odvzemajo čas za igro.  

Kljub vsem navedenim kritikam verjamem, da je tudi v javni sistem, ki deluje po trenutni 

zakonodaji, mogoče vnašati vrednote pedagogike na prostem in dosegati nekatere njene cilje. 
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Kot dokaz kvalitetnega vnašanja pedagogike na prostem v javni sistem, mi služi intervju z 

vzgojiteljico Vlasto Rus. Preko analize Kurikuluma za vrtce in intervjuja z Vlasto Rus 

ugotavljam, da se javno veljavni program, Kurikulum za vrtce in pedagogika na prostem ne 

izključujeta. Prav tako, kot lahko javni vrtci ob sledenju kurikulumu uporabljajo pedagogiko na 

prostem, lahko program vrtca na prostem sledi Kurikulumu za vrtce. Ta namreč v ciljih, načelih, 

področjih dejavnosti, smernicah za vlogo odraslih, časovni in prostorski organizaciji in 

razvojnih značilnostih predšolskih otrok celo podpira način dela vrtcev na prostem, v katerem 

otroci čim več časa preživijo aktivno, v naravi.  

 

4.2. Zakonodajna podlaga za odprtje vrtca na prostem v Sloveniji 
 

Pri odprtju vrtca ustanovitelj prevzame veliko družbeno odgovornost v skupnosti. Koncept 

vrtca na prostem je ljudem v Sloveniji še razmeroma nepoznan, zato je še posebej pomembno, 

da je ustanovitelj dobro pripravljen, ima čim več informacij in se odprtja loti postopno, previdno 

in počasi. Bistveno je, da je ustanovitev vrtca na prostem dolgoročna, saj le tako lahko izpolni 

cilje in pričakovanja občine in njenih prebivalcev (Waldpadagogik und Waldkindergärten, 

2019). 

Janja Cotič Pajntar (priloga 3) je v intervjuju izpostavila ključne vidike, ki jih bo potrebno 

upoštevati pri organizaciji in izvedbi vrtca na prostem. Prvi vidik je višina financiranja vrtcev 

in normativi vrtca. Drugi vidik, ki ga je potrebno upoštevati, je prostor vzgoje in izobraževanja. 

Ker je vzgoja in izobraževanje v vrtcu na prostem organizirana pretežno izven igralnic v 

naravnem in lokalnem okolju, je potrebno poskrbeti za številne dodatne vidike zagotavljanja 

varnosti otrok, ki jih v okviru igralnic in drugih notranjih prostorov zgradb ni oz. jih ne 

poznamo. Tretji vidik je vezan na ustrezno dodatno strokovno izpopolnjevanje oz. 

usposabljanje strokovnih delavcev za delo na prostem. Profesionalizacija osebja je namreč 

drugo ključno področje okvira kakovosti v predšolski vzgoji in izobraževanju, ker je višja raven 

strokovne priprave in znanja pozitivno povezana z boljšo kakovostjo storitve.  

V prvi fazi ustanovitve vrtca so informacije ključni dejavnik. Na nemški spletni stani za vrtce 

na prostem (Waldpadagogik und Waldkindergärten, 2019) so zapisana številna priporočila o 

postopku zbiranja podatkov, potrebnih za odprtje vrtca na prostem. Fizična oseba, ki si želi 

odpreti tak vrtec, se mora udeleži čim več izobraževanj o pedagogiki na prostem, pridobiti 

veščine, ki omogočajo življenje na prostem, in se povezati z izkušenimi strokovnjaki na 
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prostem. Konference, članki in knjige so pomemben vir informacij, s katerimi bo ustanovitelj 

zmožen pred starši, strokovnjaki, občino in državo zagovarjati koncept. Priporočljivo je, da 

ustanovitelj pred odprtjem vrtca organizira srečanja s strokovnjaki iz področja pedagogike na 

prostem in tako seznani širšo publiko s konceptom. Priporočljivo je, da si čim prej oblikuje 

zanesljivo skupino strokovnjakov, ki verjamejo v koncept, in staršev, ki si želijo svoje otroke 

vpisati v tak vrtec. Z njimi in njihovimi otroki lahko v gozdu preživi nekaj dni, kjer naj izvaja 

krajše sprehode, dejavnosti in spodbuja igro v gozdu. S tem bodo skupaj izkusili, kako vrtec 

deluje v vsakdanjem življenju in dobili prve odgovore na vsakodnevno rutino. Ustanovitelj naj 

preveri obstoječo ponudbo vrtcev v občini (koliko mest je, kolikšna je zasedenost vrtcev in 

kakšna je napoved glede števila otrok na tem območju v prihodnosti). Podatki mu bodo 

povedali, v kolikšni meri lahko pričakuje podporo iz stani občine. Preveri lahko tudi možnost 

občinskih in državnih subvencij, možnost donacij in višino prispevkov za vrtec. Pri preverjanju 

prostorskih možnosti mora biti pozoren na dostopnost gozda, primernost gozdne strukture, 

morebitne posebne vire nevarnosti in bližino zatočišča. V Nemčiji je najlažji način uporaba 

javnega (državnega ali občinskega) gozda, saj so zasebniki, predvsem zaradi vprašanja 

odgovornosti, precej omejeni. Nemške državne gozdarske organizacije podpirajo delo vrtcev 

na prostem, zato ustanovitelji vzpostavljajo stik z upravitelji okrožja ali pristojnimi gozdarskimi 

uradi. Po izbiri ustreznega gozdnega zemljišča mora ustanovitelj od lastnika gozda pridobiti 

dovoljenje za uporabo prostora. 

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (2019) je zapisano, da imamo v 

Sloveniji javne in zasebne vrtce. Drugi odstavek 40. člena Zakona o financiranju vzgoje in 

izobraževanja (v nadaljevanju ZOFVI, 2007) govori o tem, da je lahko ustanovitelj  vrtca v 

Sloveniji domača ali tuja, pravna ali fizična oseba. Vrtec na prostem sodi med zasebne vrtce, 

saj ustanovitelj ni občina, temveč fizična oseba. Zasebni vrtci lahko delujejo po Kurikulumu za 

vrtce, po programih s posebnimi pedagoškimi načeli (npr. Steiner, Decroly in Montessori) ali 

po svojem programu. Doslej še ni univerzalnega pedagoškega koncepta za vrtce na prostem. 

Pedagoški pristopi in načini dela vrtcev na prostem se razlikujejo od države do države in znotraj 

njih, saj so odvisni od zakonodaje in podpore države, od prostorskih značilnosti, od strokovnih 

delavcev in njihovih vzgojno-izobraževalnih nazorov, od razširjenosti koncepta v določenem 

kraju, od potreb staršev, od vrednot, itd. Ker še ni univerzalnega programa in uradnega 

izobraževanja vzgojiteljev za delo v vrtcu na prostem, tega koncepta ne moremo umestiti pod 

posebna pedagoška načela (pa čeprav bi bilo to glede na razširjenost koncepta pričakovano). 

Ustanovitelj vrtca na prostem se bi v primeru uzakonjenja koncepta vrtca na prostem, odločil 
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med delom po Kurikulumu za vrtce ali pa bi izvajal svoj program, če bi bil le ta sprejet s strani 

strokovnega sveta. V 13. členu Zakona o vrtcih (v nadaljevanju ZVrt, 2005) je zapisano, da če 

je mnenje strokovnega sveta o programu vrtca pozitivno, bo zasebni vrtec smel program 

izvajati. Ker je ena od idej Bele knjige, Kurikuluma za vrtce in programa vrtca na prostem 

pluralnost programov vrtcev ter njihova dostopnost vsem otrokom, bi bilo optimalno, če bi imel 

vrtec na prostem koncesijo. V prejšnjem poglavju diplomskega dela sem prišla do ugotovitve, 

da je vrtec na prostem skladen s Kurikulumom za vrtce in ima s tem omogočeno pridobitev 

koncesije s strani občine, ki v skladu s 74. členom ZOFVI (2007) podeljuje koncesijo. V 

nadaljevanju diplomskega dela bom program vrtec na prostem obravnavala, kot da ima 

koncesijo ter deluje po javno veljavnem kurikulumom (s poudarkom na vzgoji in izobraževanju 

na prostem). Za širšo predstavo bom na nekaterih delih  izpostavila tudi, kako bi bilo, če bi 

vrtec deloval po posebnih pedagoških načelih in kot vrtec brez koncesije. Vpeljala bom tudi 

nekaj primerjav s sistemom v Nemčiji, kjer imajo sistem vrtcev na prostem že vpeljan v 

zakonodajo. 

V 13. členu ZVrt (2005) je zapisano, da morajo ustanovitelji zasebnega vrtca določiti program 

za otroke, ki je skladen z aktom o ustanovitvi. Skladno z 20. členom ZOFVI (2007) Strokovni 

svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje sprejema nove programe za predšolske 

otroke. Iz dokumentov mora biti razviden program, ki ga bo vrtec izvajal, opisan prostor vrtca, 

ki ustreza predpisanim normativom in standardom za vrtce, in naveden podatek o vzgojiteljih, 

o pomočnikih vzgojiteljev in o pedagoški vodji. V 34. členu ZOFVI (2007) je zapisano, da vrtci 

lahko začnejo opravljati dejavnost vzgoje in izobraževanja po vpisu v razvid, ki je voden s stani 

ministrstva. Vrtec je vpisan v razvid, če je zagotovljeno izpolnjevanje pogojev, predpisanih za 

prostor in opremo, ima javno veljavni program in je priložena izjava, da bo do pričetka izvajanja 

dejavnosti izpolnjen tudi pogoj, ki se nanaša na zagotovljenost strokovnih delavcev s 

predpisano izobrazbo. 

Kot je bilo že omenjeno, bi bilo najbolj smiselno, če bi zasebni vrtec na prostem sledil 

nacionalnemu kurikulumu. Pri prostoru in opremi vrtca morajo vsi javni in zasebni vrtci v 

Sloveniji slediti Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 

vrtca (v nadaljevanju Pravilnik o normativih, 2017). Za ugotavljanje skladnosti tega pravilnika 

in koncepta vrtca na prostem bom v nadaljevanju preverila posamezne člene pravilnika. 

Strokovni delavci vrtca morajo ustrezati standardom ZVrt (2005) in Pravilnika o izobrazbi 

vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke 

v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (2012), ki ga bom prav 
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tako proučila v naslednjih poglavjih. Pravne podlage za vrtce, navedene na strani Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport so ZOFVI (2007), ZVrt (2005), Pravilnik o normativih 

(2017), Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in 

izobraževanja (2009) in Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih 

strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke v prilagojenih programih za predšolske 

otroke s posebnimi potrebami (2012). Osredinila se bom na ključne člene, ki so pomembni pri 

ustanovitvi vrtca na prostem in na tiste, ki ustanovitev ovirajo.  

Janja Cotič Pajntar je v intervjuju (priloga 3) povedala, da mora organizacija in izvedba vrtca 

na prostem,  tako kot druge organizirane oblike predšolske vzgoje in izobraževanja, zagotavljati 

kakovost na petih ključnih področjih. V skladu z mednarodnimi zavezami in priporočili za 

področje predšolske vzgoje in izobraževanja je prvo ključno področje dostopnost, poleg 

delovne sile - strokovnih delavcev, kurikuluma oz. predšolskega programa, vrednotenja in 

spremljanja na vseh ravneh ter učinkovitega upravljanja in financiranja. To pomeni, da si 

moramo prizadevati, da je v organizirano obliko predšolske vzgoje in izobraževanja, ki mora 

biti visoko kakovostna, vključen čim višji delež predšolskih otrok, zaradi številnih dobrobiti oz. 

koristi, ki jih ima le-ta na otrokov razvoj in učenje, in ki jih potrjujejo izsledki številnih raziskav. 

V Sloveniji se delež vseh otrok (tj. od 11. meseca starosti do 6 leta starosti) vključenih v vrtce 

povečuje, in sicer s 63,6% v letu 2005/2006 na 80,4% v letu 2017/2018. V šolskem letu 

2017/2018 je bil delež vključenih 1-letnih otrok 50,3%, delež 2-letnih otrok 76,7%, delež 3- 

letnih otrok 87,1%, delež 4-letnih otrok 91,8%, delež 5-letnih otrok pa 94,1%, kar pomeni tudi, 

da se delež otrok, vključenih v vrtce, povečuje s starostjo otrok. Starost predšolskih otrok je 

torej zagotovo pomemben vidik, ki ga je potrebno upoštevati pri organizaciji vrtca na prostem.  

 

4.2.1. Zaposleni v vrtcu na prostem 
 

Večino vrtcev na prostem po svetu, vključno z nemškimi, obiskujejo otroci od tretjega leta do 

vstopa v šolo. Za skupine je značilna heterogenost. V nemških vrtcih na prostem je največja 

velikost skupine omejena na od 15 do 20 otrok, medtem ko je število in usposobljenost 

strokovnih delavcev na prostem različno glede na njihovo zvezno državo (Waldpadagogik und 

Waldkindergärten, 2019). V nekaterih zvezdnih državah imajo dovoljenih celo 22 otrok na dva 

vzgojitelja (Feuervogel Genossenschaft für Naturpädagogik, 2019). V 25. členu slovenskega 

Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (2014) je zapisano, da 
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more biti v heterogenem oddelku drugega starostnega obdobja najmanj 14 in največ 19 otrok. 

Ta pogoj velja za vse javne vrtce v Sloveniji. Nemški standardi za vrtce na prostem so torej 

primerljivi s standardi slovenskih javnih vrtcev. Če bi se vrtce na prostem uzakonilo, tako pri 

številu vzgojiteljev na skupino ne bi bilo potrebno prilagoditi nacionalnih normativov. Dva 

vzgojitelja za največ 19 otrok bi ustrezala standardom vrtcev na prostem in slovenskim 

normativom za vzgojo in izobraževanje. Je pa res, da bi se bilo optimalno držati spodnje meje 

velikosti skupine na dva vzgojitelja (14 otrok) in s tem optimizirati varstveno, vzgojno in 

izobraževalno funkcijo vrtca na prostem. Če bi se koncept uzakonil, bi lahko vrtci na prostem 

preko koncesije v celoti financirali oba vzgojitelja. Če pa bi se pojavila potreba po dodatni 

pomoči v skupini, bi lahko vrtci na prostem financirali dodatnega pedagoškega delavca s 

pomočjo razpisov ali donacij. 

V 5. in 33. členu ZOFVI (2007) je zapisano, da mora vzgojo in izobraževanje v vrtcih na 

prostem opravljali kvalificirani vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, ki na nacionalni ravni 

dosegajo vse standarde za delo v javnih vrtcih. Izpolnjevati morajo predpisane izobrazbene 

pogoje, ki jih določa 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), in imeti opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in 

izobraževanja. Za zasebne vrtce, ki izvajajo programe po posebnih pedagoških načelih, ne 

veljajo predpisani kadrovski pogoji, temveč veljajo pogoji, ki jih zahteva mednarodno 

združenje, ki je priznalo program, ki ga bo izvajal zasebni vrtec. Tudi ti programi imajo možnost 

pridobiti koncesijo. Za razširitev in oblikovanje mreže vrtcev na prostem v Sloveniji, bi bilo po 

mojem mnenju dobro, da za strokovne delavce v vtrcih na prostem ne bi bila pogoj izobrazba 

skladna s Pravilnikom o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev 

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

potrebami. Ta pogoj bi namreč številnim strokovnjakom, ki se že zdaj ukvarjajo z vzgojo na 

prostem, zaprlo poti in koncept ne bi doživel tolikšne pestrosti programa, prepletenosti in 

sodelovanja strokovnjakov iz različmih področji. Strokovni delavci na prostem namreč nima 

enake vloge kot vzgojitelj v javnem vrtcu. Zaželjeno je, da imajo znanje iz čim bolj različnih 

področij, ki pa ga druži strokovno pedagoško znanje, poznavanje ekosistema, veselje z delom 

z otroki in ljubezen do narave. Če bi morali biti vsi strokovni delavci na prostem po izobrazbi 

vzgojitelji, bi prikrajšali otroke za marsikatero znanje. Zaželjeno je na primer, da ima en od 

strokovnih delavcev v vrtcu na prostem izobrazbo v smeri gozdarstva ali lesarstva,  saj bo tako 
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vedel največ o gozdu, znal bo ravnati z lesom, rokovati z orodjem in bo vodil različne projekte 

preko katerih bo podal otrokom veliko količino znanja in vodil projekte. 

To, da po mojem mnenju izobrazba ni skladna s Pravilnikom o izobrazbi vzgojiteljev 

predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v 

prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami, pa ne pomeni, da 

pedagoško znanje ni nujen pogoj za delo v vrtcu na prostem. Menim, da bi strokovnjaki, ki 

nimajo izobrazbe vzgojiteljev, morali pred začetkom dela v vrtcu na prostem nujno pridobiti 

status varuha predšolskih otrok. Prvi pogoj za strokovega delavca na prostem bi bil torej 

zaključeno javno veljavno izobraževanje za pomočnika vzgojitelja oz. vzgojitelja ali končan 

visokošolski ali univerzitetni program katerekoli smeri študija in pridobljen status varuha 

predšolskih otrok. Ko bi torej strokovni delavec imel eno od naštetih smeri izobrazbe, bi 

nadaljno izobraževanje potekalo po zgledu montessori. Študij za montessori vzgojitelja namreč 

vključuje študij literature, predavanja in prakso (Publikacija za pedagoga montessori, 2016). 

Pedagogika na prostem v Sloveniji še ni zelo razširjena, zato nimamo izobraževanja za 

strokovne delavce na prostem. Predlagam, da se v primeru, da bi Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport podprlo koncept vrtcev na prostem, naredi natančno analizo izobraževanj za 

vzgojitelje na prostem v tujini. Na podlagi pregleda in analiz, bi nato Ministrstvo izbralo 

certificirano izobraževanje pedagogike na prostem, ki bi bila pogoj za delo v vrtcu na prostem 

v Sloveniji. S tem bi Ministrstvo poskrbelo, da bi se iz tujine pripeljalo dobre prakse in bi se 

izognili »kvazi« vzgojiteljem, ki bi ime vrtec na prostem uporabljajo le za samopromocijo ali 

le za to, ker ne ustrezajo prostorskim pogojem za vrtce (ob predpostavki, da bodo imeli vrtci na 

prostem drugačne prostorske pogoje za opremo vrtca). Z izbrano fakulteto, ki bi po mnenju 

Ministrstva nudila optimalno izobraževanje za pedagoge na prostem, bi lahko vzpostavili redno 

sodelovanje. Pogoj za odprtje vrtca na prostem poleg izobraževanja v tujini, bi po mojem 

mnenju morala biti tudi opravljena najmanj tri mesečna praksa v vrtcu na prostem v tujini. Le 

tako bi si vzgojitelj pridobil dovolj strokovnega znanja in izkušenj, za izvajanje programa vrtca 

na prostem pri nas. Če bi bil tak program podprt s strani občin ali države, bi se s časom 

oblikovala trdna mreža, ki bi lahko postopno oblikovala izobraževanja za pedagogiko na 

prostem v Republiki Sloveniji in strokovni delavci se ne bi bili več primorani izobraževati v 

tujini. 
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4.2.2. Oprema vrtcev na prostem 
 

V 34. členu ZOFVI (2007) je zapisano, da mora ustanovitelj zasebnega vrtca, če želi dobiti 

dovoljenje za izvajanja programa vrtca v Sloveniji, k predlogu za vpis priložiti tudi podatke o 

prostoru in opremi vrtca v katerih se bo izvajala dejavnost vzgoje in izobraževanja. Skladno s 

33. členom ZOFVI (2007) morajo zasebni vrtci in vrtci, ki izvajajo programe po posebnih 

pedagoških načelih, izpolnjevati predpisane pogoje za prostor v javnem vrtcu. Ti pogoji so 

zapisani v Pravilniku o normativih (2005). V nadaljevanju bom predstavila pogoje, ki jih določa 

ta pravilnik, in ugotavljala, ali so za vrtce na prostem dosegljivi in relevantni.  

8. člen Pravilnika o normativih (2005) opisuje igrišče vrtca, ki mora na otroka meriti najmanj 

15 m2, izjemoma lahko manj, če so v neposredni bližini zelene površine, ki jih je mogoče 

uporabljati za igro. Vrtec na prostem ima v neposredni bližini vrtca veliko zeleno površino 

(gozd), kjer otroci v času vrtca preživijo od sedemdeset do sto odstotkov časa. Posledično vrtec 

na prostem ne potrebuje tradicionalnega otroškega igrišča. V 8. členu je zapisano, da mora 

igrišče  otrokom omogočati izbiro raznovrstnih dejavnosti, socialne stike in tudi umik v 

zasebnost v skladu s programom vrtca. V nadaljevanju člena je zapisano, da mora biti igrišče 

opremljeno z enostavnimi, sestavljenimi in kompleksnimi igralnimi enotami, ki morajo biti v 

skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi s področja opreme igrišč, namestitve in 

vzdrževanja igral. 23. člen pa govori o terasi, ki prav tako kot igrišče ni relevantna za vrtce na 

prostem. Gozd ponuja neskončno igral, preko katerih se otroci gibalno razvijajo. Otroci plezajo 

na drevesa in skale namesto na plezala, se spuščajo po suhih listih namesto po toboganu in si 

sami izdelujejo gugalnice. Vendar pa to niso standardna igrala, ki jih poznamo iz mestnih 

vrtčevskih igrišč, in niso opremljena z umetnimi varovali. To bi bilo nesmiselno, saj je 

pomembna vrednota vrtca na prostem učenje tveganja, zaupanje otrokom in gibalni razvoj, 

kamor sodi tudi naučiti se pravilno pasti. Gozd otrokom omogoča prostor za umik v zasebnost 

in hiter socialni razvoj. Tudi večina ostalih členov pravilnika je za vrtce na prostem nesmiselna. 

V 10. členu je zapisano, da na igrišču ne sme biti strupenih grmov in rastlin. Teh v gozdu sicer 

ni veliko, vendar tudi če so, ni skladno z biotsko raznovrstnostjo, da bi iz dela gozda odstranili 

vse strupene rastline. Bolj pomembno je, da se otroke seznani s takšnimi rastlinami in se jih 

nauči prepoznavati. V 11. členu Pravilnika so zapisani pogoji za ograjo, ki v gozdu ne pride v 

poštev. V vrtcih na prostem so meje igralnega prostora določene s strani vzgojitelja, ki mora 

poskrbeti, da so otroci z njimi seznanjeni in jih razumejo. Vzgojitelj meje  prilagaja otrokom, 

njihovi starosti, navajenosti na novo območje in stopnji odgovornosti, ki jo otroci izkazujejo. 
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V delih gozda, ki ga otroci še ne poznajo, velja, da se lahko od strokovnega delavca oddaljijo 

za toliko, da ga še vedno vidijo (in on njih). Pogoji Pravilnika o normativih zagotavljajo velik 

nadzor in pregled nad otroki. To omogoča varnost, ki je ob velikem številu otrok in 

dandanašnjim pričakovanjem staršev obvezna. Vprašanje pa je, ali je to res okolje, ki zagotavlja 

optimalen razvoj vsakega posameznika. Varnost, ki prihaja s strani nadzorovanja, je pogosto le 

navidezna in nima dolgoročnih učinkov. Otroci se namreč lahko začnejo vesti varno le iz strahu 

pred kaznijo in posledično ne ponotranjijo pomena varnostnih ukrepov. Ko se bodo kasneje v 

življenju sami srečali z nevarnostjo, bodo brez nadzorstva nezmožni sami oceniti tveganje 

lastnih dejanj. V vrtcu na prostem si otroci sami določajo meje in s tem sprejemajo odgovornost 

za lastna ravnanja. Pomen vzgojitelja na prostem pa je posegati v te odločitve le takrat, ko je 

tveganje preveliko. Prednost vrtcev na prostem je to, da edukacija poteka le v eni skupini, kar 

omogoča večji pregled nad otroki in s tem pravilnik z vsemi ukrepi izgublja svojo relevantnost.              

Na vprašanje o smiselnosti Pravilnika o normativih (2005) za vrtce na prostem naletimo tudi 

pri pogojih za stavbo vrtca, o katerih govori večina členov pravilnika (od 12. do 61. člena). V 

njih je natančno opredeljena stavba vrtca, njeni prostori in oprema. Pravilnik je sestavljen ob 

predpostavki, da otroci večji del časa  preživijo v notranjih prostorih. Tam namreč poteka 

jutranje zbiranje otrok, zajtrk, del proste igre, nekatere načrtovane dejavnosti, kosilo in počitek. 

Zunaj so skupine občasno v času med zajtrkom in kosilom ali po počitku. Iz tega je razvidno, 

da otroci v tradicionalnih vrtcih večino časa preživijo notri in je zato pomembno, da so notranji 

prostori primerno opremljeni, čim bolj prostorni, varni in udobni. V vrtcih na prostem pa otroci 

večino časa preživijo na prostem. Za zgled notranjih prostorov si lahko vzamemo različne vrtce 

na prostem. V Nemčiji imajo notranji prostor, vendar ta zakonodajno ne dosega klasičnih 

standardov za opremo in prostor vrtca. V Skandinaviji grejo še en korak naprej, saj tam vrtci na 

prostem pogosto sploh nimajo notranjega prostora. Imajo le pokrit del (šotor, plahto ali streho), 

ki nudi zasilno zatočišče. V Sloveniji se trudimo slediti skandinavskemu modelu vzgoje, vendar 

pa ga moramo prilagajati svojemu prostoru. Način razmišljanja Slovencev je bliže nemškemu 

in zato se slovenska pedagoška stroka in javnost najverjetneje ne bi pozitivno odzvala na 

koncept, ki ga ima Skandinavija. Vsaj za začetek bi bilo pametneje slediti nemškemu modelu 

in imeti notranji prostor vrtca.  Vendar pa kot v Nemčiji, tudi v Sloveniji ni smiselno, da bi 

stavba vrtca na prostem sledila Pravilniku o normativih (2005). Ta je namreč napisan za vrtce, 

kjer je osrednji prostor vzgoje in izobraževanja stavba vrtca. Sestavljen je premišljeno in je 

primerno naseljenemu, mestnemu okolju, ki ga obiskuje veliko število otrok. O tem govori 15. 

člen Pravilnika o normativih (2005), ki pravi, da morajo biti prostori funkcionalni in morajo 
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otrokom in odraslim tekom celega dne (skozi vse leto) omogočati različne dejavnosti 

(načrtovane, spontane, individualne, skupinske in skupne). Zato tudi v 19. členu predpisuje 

igralno površino, ki naj bi bila praviloma velika 4 m2. Za razliko od običajnega vrtca je za 

stavbo vrtca na prostem pomembno, da nudi dovolj prostora, da se skupina v ekstremnih 

vremenskih razmerah vanjo umakne in je dovolj prostorna za izvajanje aktivnosti, za katere ni 

nujno, da zahtevajo veliko prostora (gibanja imajo otroci dovolj že na prostem). Prav tako mora 

stavba omogočati dovolj prostora za počitek, zajtrk in kosilo (v primeru zelo slabega vremena). 

V primeru sončnega in toplega vremena v vrtcu na prostem prehranjevanje in počitek potekata 

na prostem. Če pa je zelo mrzlo ali pa dežuje, mora stavba omogočati izvajanje bolj statičnih 

delov rutine v notranjih prostorih. Kot že omenjeno vrtci na prostem v Skandinaviji pogostno 

nimajo notranjega prostora in počitek poteka zunaj tudi pri zelo nizkih temperaturah (npr. pri − 

20° C). Ker se navade in način življenja v Skandinaviji in pri nas razlikujejo, bi pri nas počitek 

pri nizkih temperaturah potekal notri, kar mora notranji prostor vrtca tudi omogočati.  

V 20. členu Pravilnika o normativih (2005) je predpisana velikost garderobe, ki naj bi zasedala 

najmanj 8 m2 na oddelek. Garderoba vrtca na prostem mora presegati te pogoje, saj morajo 

otroci imeti veliko rezervnih oblek in obutve. Garderoba jim mora omogočiti prostor za tople 

in nepremočljive obleke, za rezervne čevlje in kape, rokavice in šale. Prav tako mora biti v njej 

prostor za sušenje mokrih oblačil.  

22. člen Pravilnika o normativih (2005) govori o sanitarijah, ki morajo biti velike najmanj 11 

m2 na oddelek in morajo biti za otroke druge starostne stopnje razdeljene na umivalnico in 

straniščne kabine. Vrtec na prostem mora imeti sanitarije znotraj stavbe vrtca. Zaželeno je, da 

ima stranišče in tekočo vodo tudi na osrednjem gozdnem prostoru, če je ta več kot pet minut 

oddaljen od stavbe vrtca. Tak časovni okvir je določen z namenom optimiziranja časa vseh 

strokovnih delavcev v na osrednjem prostoru. Če bi bile sanitarije od prostora vzgoje in 

izobraževanja oddaljene več kot pet minut, bi moral otroka, ki potrebuje stranišče, en od 

vzgojiteljev v spremljati, ki bi bil posledično odsoten od ostale skupine tudi za več kot 15 minut, 

kar pa je iz gledišča izvajanja programa in števila strokovnih delavcev na prostem nepraktično 

in neživljenjsko.  

Za zgled pri umeščanju vrtcev na prostem v obstoječi vzgojno-izobraževalni sistem si lahko 

vzamemo Nemčijo, ki ima koncept že več let realiziran in vključen v zakonodajo. Pri tem je 

potrebno biti pozoren na to, da je Nemčija zvezna parlamentarna republika in vrtce ureja vsaka 

od 16 zveznih dežel posebej. Posledično ne moremo govoriti o enotnem sistemu Nemčije, 
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vendar pa so številne uveljavitve vrtcev na prostem skupne vsem zveznim državam. Čeprav 

ima Nemška vzgojno-izobraževalna zakonodaja pravilnik, ki določa normative in minimalne 

tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca, ga vrtci na prostem ne rabijo upoštevati. Slediti 

morajo državni uvedbi zdravstvenih in varnostnih zahtevah glede higiene, preprečevanja nesreč 

in vzpostavitve zatočišča. Zaradi te uvedbe morajo imeti nemški vrtci, za razliko od 

skandinavskih, zagotovljene notranje prostore, ki jih uporabi v primeru zelo slabih vremenskih 

pogojev. Ti pogoji pa niso tako strogi kot so pogoji Pravilnika o normativih (2005), saj bi bilo 

to nesmiselno. Vrtci v Nemčiji lahko začnejo delovati, ko prejmejo ustrezno dovoljenje za delo 

od Pokrajinskega urada za mladino. V ta namen je potrebno izpolniti različne prijavne obrazce, 

ki so za vrtce na prostem zelo preprosti, saj so podatki o velikosti sob, sanitarnih prostorih itd. 

izpuščeni (Waldpadagogik und Waldkindergärten, 2019).  

Pravilnik o normativih (2005) je pisan za vrtce, ki sledijo tradicionalnim smernicam vzgoje in 

izobraževanja. Pomemben sestavni del vzgoje in izobraževanja po tem pravilniku je 

omogočanje nadzora, ki je nujen pri večjih vrtcih, katerih delovanje večino časa poteka v 

notranjih prostorih. Posledično bi ga bilo nesmiselno spreminjati in prilagajati, saj omogoča 

optimalno delovanje večjih vrtcev. Za vrtce na prostem pa v veliki meri deluje paradoksalno in 

neskladno s samo idejo vrtca. Optimalna in edina smiselna možnost bi bila zakonsko izvzeti 

vrtce na prostem iz upoštevanja tega pravilnika. 

 

4.2.3. Financiranje zasebnega vrtca 
 

ZOFVI (2007) v 1. členu ureja pogoje opravljanja vzgoje in izobraževanja ter določa način 

upravljanja in financiranja predšolske vzgoje. V 2. členu ZOFVI (prav tam) so zapisani cilji 

vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. V podporo zakonodajni ureditvi vrtcev na 

prostem v RS so še posebej cilji, ki govorijo o uveljavljanju možnosti izbire na vseh ravneh 

vzgoje in izobraževanja, o zagotavljanju enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok iz 

socialno manj spodbudnih okolij, o edukaciji za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v 

demokratično družbo, kar vključuje tudi globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, 

svojega zdravja, do drugih ljudi, do svoje in drugih kultur, do naravnega in družbenega okolja 

ter do prihodnjih generacij. Skladno z Belo knjigo in Kurikulumom za vrtce ZOFVI (2007) 

predpostavlja čim večjo izbiro na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja. Te izbire pa naj bi bile 

dostopne tudi tistim, ki so slabše ekonomsko in socialno situirani in ne kot dodaten plačljiv 

program družinam z boljšim položajem. Dokler bodo varstva na prostem ne priznan program, 
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financiran s strani staršev, bodo lahko vanje vpisani le otroci družin z višjim socialnim 

standardom. Cilj, ki vključuje trajnostni razvoj, vzgojo za odgovornost in zdravje, sovpada z 

vsemi vrednotami vrtcev na prostem.  

Financiranje vrtcev je v ZVrt (2005) urejeno v šestem poglavju. Programi predšolske vzgoje 

morajo slediti vsebinskim (Kurikulumu za vrtce ali posebnim pedagoškim programov) ter 

organizacijskim vidikom (predpisani normativi in standardi za kadre, prostor in opremo). V 25. 

členu ZVrt (2005) in v 78. členu ZOFVI (2007) je zapisano, da se vzgoja in izobraževanje 

financira iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov gospodarskih združenj in 

zbornic, plačila staršev za storitve v predšolski vzgoji in iz donacij, prispevkov sponzorjev in 

iz drugih virov. V 73. členu ZOFVI (2007) in 25. členu ZVrt (2005) je zapisano, da če se na 

določenem območju pojavijo potrebe v zvezi s predšolsko vzgojo, lahko občina zasebnemu 

vrtcu podeli koncesijo. To pomeni, da zasebni vrtec opravlja javno službo in s tem sledi 

programu javnih vrtcev. S posebno pogodbo o koncesiji vrtec opredeli obseg sredstev. Ta 

določba tudi omogoča, da občina zagotavlja sredstva za investicije v nepremičnine in opremo 

zasebnih vrtcev s koncesijo. Gre za možnost, o kateri se občina odloča avtonomno, glede na 

potrebe in položaj predšolske vzgoje v njenem okolju.  

V 34. členu ZVrt (2005) je zapisano, da zasebni vrtci, ki nimajo koncesije, lahko pridobijo 

pravico do financiranja s strani občin, če izvajajo najmanj poldnevni program, imajo otrok za 

vsaj za en oddelek, imajo zaposlene pomočnike vzgojiteljev in vzgojitelje, ki izpolnjujejo 

pogoje za delo v javnih vrtcih ter če so dostopni vsem otrokom. Isti člen tudi pravi, da občina 

za otroka v zasebnem vrtcu, ki deluje po javno veljavnem programu, nameni 85 % sredstev, ki 

se izračunajo na podlagi cene istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, 

zmanjšane za znesek, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Na 

enak način so v Sloveniji financirane zasebne šole, o čemer govori 86. člen ZOFVI (2007). Na 

tem mestu velja omeniti Odločbo o ugotovitvi, da je prvi stavek drugega odstavka 86. člena 

ZOFVI (2007), v delu, ki se nanaša na javno veljavne programe osnovnošolskega 

izobraževanja, v neskladju z Ustavo (2014). V prid tej odločbi govorijo podatki Eurostata, ki 

kažejo, da je delež zasebnega šolstva v Sloveniji v primerjavi z drugimi članicami EU 

minimalen. Iz tega je razvidno, da so zasebne šole (kot tudi vrtci) zaradi zakonske ureditve, v 

neprivilegiranem položaju in država ne omogoča dovoljšne podpore zasebnim institucijam. V 

odločbi je zapisano tudi, da se vlada z neustavnostjo zakona strinja in bi zakonodaja moralo 

načelo enakosti ob spoštovanju načela socialne države zagotavljati enako javno financiranje 

javnih in vseh vrst zasebnih šol, ki imajo javno veljaven program. Skladno s tem bi se morala 
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spremeniti zakonodaja v prid vsem zasebnim vrtcem in šolam, kar bi ustvarilo večjo pluralnost 

programov in bolj konkurenčno okolje. Izhajajoč iz dejstva, da vrtec ima koncesijo, finančna 

sredstva zasebni vrtci pridobijo po pogodbi sklenjeni z občino, v kateri otrok živi. Financiranje 

programov zasebnih vrtcev, ki nimajo koncesije, in teh je večina, ureja 34. člen ZVrt (2005). 

Vrtcem, ki imajo program financiran na podlagi 34. in 36. člena ZVrt (2005), sredstva za 

investicije v nepremičnine in opremo zagotovi njegov ustanovitelj. Vrtci iz 34. člena ZVrt 

(2005) so pri določitvi cen svobodni in zanje ne veljajo določbe 28. in 31. člena ZVrt (2005), 

prav tako tudi ne določbe Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 

izvajajo javno službo (2003). Za te vrtce tudi ne veljajo določbe o višini plačila staršev za vrtec, 

zato so tudi pri opredelitvi višine plačil staršev zasebni vrtci v povsem drugačnem položaju kot 

vrtci, ki izvajajo javno službo.  

35. člen ZVrt (2005) je novost, ki jo je prinesla novela ZVrt-F (2017). Plače strokovnih 

delavcev v zasebnem vrtcu, ki se financira iz javnih sredstev, se oblikujejo v skladu z zakonom 

in drugimi predpisi, ki veljajo za javne vrtce. Če se oblikujejo plače v nasprotju s prejšnjim 

odstavkom, se financiranje iz proračuna lokalne skupnosti ukine. S to določbo je vzpostavil 

enak pravni položaj vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev glede delovnih razmerij, plač in 

določb o delovni obveznosti, kot to velja za zaposlene v javnih vrtcih.  

Za primerjavo subvencij vrtcev na prostem lahko vzamemo Nemčijo. Tam so vrtci na prostem 

subvencionirani v enaki meri kot običajni vrtci (Feuervogel Genossenschaft für 

Naturpädagogik, 2019). Tekoči stroški so v primerjavi z običajnimi vrtci nižji, saj gre manj 

sredstev za stavbo, igrače in opremo. Financiranje gozdnih vrtcev v Nemčiji je običajno 

sestavljeno iz  prispevkov staršev, podpore skupnosti in financiranje s strani države. Drugi viri 

dohodka, kot so donacije, članarine, prihodki od festivalov itd., imajo manjšo vlogo. 

Financiranje s strani države je urejeno z zakonom. Nasprotno pa je podpora skupnosti stvar 

pogajanj in je popolnoma odvisna od ocene stroškov in koristi, zato je nujno pred odprtjem 

vrtca natančno preučiti možnosti financiranja. V Nemčiji je za vzgojitelje in otroke v vrtcih na 

prostem pravno poskrbljeno. Tako kot v rednih vrtcih so otroci v vrtcih na prostem zavarovani 

pri skupnem nezgodnem zavarovanju proti nesrečam, ki se zgodijo v vrtcu, pa tudi na poti do 

njega. Cene vrtcev na prostem v Nemčiji so navadno primerljive cenam rednega vrtca, se pa 

med njimi pojavljajo lokalne razlike (Waldpadagogik und Waldkindergärten, 2019). 

Anja Radšel (priloga 1) se v Zavodu za naravno učenje Samorog vsakodnevno srečuje z 

ovirami, do katerih prihaja zaradi pomankanja finančnih sredstev. Ker programa SNU Samorog 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                             Malovrh, Klara; diplomsko delo  

 

49 

 

nista uskladljiva z zakonodajo, morajo stroške predšolske vzgoje in programa šole večinsko 

kriti starši, delno pa si pomagajo z različnimi socialnimi razpisi. Staršem zvišani stroški za 

vzgojo in izobraževanja lahko predstavljajo breme in tako je program namenjen le tistim, ki si 

ga lahko privoščijo. To pa ni ena od idej pedagogike na prostem in vrednot Slovenije, kot 

socialne države. Takšni programi bi morali biti odprti za vse otroke, saj bi jih pogosto ravno 

tisti, ki si jih ne morejo privoščiti, najbolj potrebovali. A dokler pedagogika na prostem ni 

uradno podprta, strokovni delavci na prostem nimajo druge izbire, kot a se financirajo od 

staršev. V SNU Samorog imajo nižje stroške na otroka, kot jih imajo javne šole in vrtci. Razlog 

je v tem, da pedagoško delo večinoma poteka zunaj in za igro in učenje uporabljajo naravne 

materiale. Če bi bila torej država oz. občina pripravljena financirati take vrtce in šole, ne bi 

imeli na otroka nič višjih stroškov, kot če so ti otroci vpisane v javne programe. Preko intervjuja 

z Janjo Cotič Pajntar (priloga 3) sem ugotovila, da zaposlene na Zavodu za šolstvo skrbijo 

zvišani stroški, ki bi jih po njihovem mnenju zahtevali programi na prostem. Ugotavljajo, da je 

v tujini je večina vrtcev na prostem sorazmerno majhnih, z 20 do 30 otroki, in s 4 do 5 

strokovnimi delavci. Iz tega sklepajo, da se pri tej obliki organizirane vzgoje in izobraževanja 

zelo spremenijo normativi, npr. število strokovnih delavcev na število otrok, število otrok v 

skupni, posledično pa tudi obseg potrebnih financ. Vendar pa je Anja Radšel zatrdila, da ima 

njihov program nizke stroške in sicer mesečno 300 eurov na otroka. Že v prejšnjem poglavju 

sem izpostavila, da so vrtci na prostem navadno namenjeni otrokom 2. starostne skupine. Cena 

javnih vrtcev v Sloveniji na enega otroka 2. starostne skupine je 346 eurov mesečno (Evidenca 

zavodov in programov, 2019). Torej ni strošek na otroka, ki obiskuje Središče za naravno 

učenje Samorog nič višji, kot strošek na otroka v javnem vrtcu. To dokazuje, da je skrb o 

prevelikih stroških, ki jo je Zavod za šolstvo izpostavil na intervjuju, odveč.  
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5. RAZPRAVA 
 

Za razumevanje odgovorov na moja raziskovalna vprašanja je potrebno najprej opredeliti, kaj 

sploh je vrtec na prostem. Preko analiziranja strokovne literature sem prišla do zaključka, da je 

vrtec na prostem ustanova, ki varuje, vzgaja in izobražuje predšolske otroke in deluje na podlagi 

vrednot pedagogike na prostem, v njem pa vzgojno-izobraževalno delo opravljajo vzgojitelji na 

prostem. Vzgoja, izobraževanje in varstvo v vrtcih na prostem v vsaj sedemdesetih odstotkih 

časa poteka zunaj ne glede na vremenske razmere (izjema so ekstremni vremenski pogoji, npr. 

ekstremno visoke in nizke temperature, neurja, žledolom). Uslužbenka na Zavodu za šolstvo 

Janja Cotič Pajntar (priloga 3) pravi, da vrtec na prostem ne pomeni natančno določene 

organizacijske in izvedbene oblike vrtca, pač pa se le-te prilagajajo in razlikujejo glede na to, 

kje se vrtec nahaja, npr. na podeželju, pol-podeželju ali mestnem območju, in glede na ljudi, ki 

ga uporabljajo (strokovni delavci, otroci in starši). Pravi, da so nekateri vrtci na prostem v 

gozdu, drugi so v mestu, ključno pa je, da se pretežni del vzgojno-izobraževalnega procesa 

odvija izven igralnic in učilnic, v naravnem/zunanjem okolju. To pomeni, da vsak dan, skozi 

vse leto, vrtci uporabljajo svoje zunanje površine, lokalno okolje in naravo, kjer se otroci 

aktivno učijo in razvijajo na pristen in edinstven način, v okviru skrbno načrtovanega 

kurikuluma. Janja Cotič Pajntar (prologa 3) se strinja z mojimi ugotovitvami o neustreznosti 

izraza gozdna pedagogika, ker je slednji le ena od možnih organizacijskih oblik vrtca na 

prostem. Dodaja, da gozdovi ne prekrivajo celotnega površja Zemlje, in da je vrtec na prostem 

lahko organiziran v zelo raznolikih geografskih okoljih, zato je potrebna velika previdnost pri 

enačenju »pedagogike na prostem«, kot metode z »gozdno pedagogiko«.  Pedagogika na 

prostem je metoda vzgajanja in izobraževanja, ki poteka neposredno v naravi in omogoča 

celosten razvoj posameznika. Anja Radšel (priloga 1) pedagogiko na prostem opredeljuje kot 

učni proces, ki se odvija v naravnem, nenačrtovanem okolju.  

Moje prvo raziskovalno vprašanje je bilo, kakšne so razlike med vrtci na prostem po svetu. To 

vprašanje predpostavlja, da se vrtci na prostem po svetu razlikujejo. Pedagogika na prostem 

namreč nima enotnega programa in se razlikuje tudi znotraj posameznih držav. To je 

neizogibno, saj sta vzgoja in izobraževanje družbeno pogojena in odvisna od prostora, časa, 

stališč in vrednot.  

Najdaljšo tradicijo formalne vzgoje in izobraževanja na prostem imajo države v Skandinaviji. 

Posebej Dancem, Fincem in Norvežanom je kultura preživljanja časa v naravi privzgojena in je 

pedagogika na prostem način njihovega vsakdana. Njihova zakonodaja na področju vzgoje in 
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izobraževanja je fleksibilna in vzgojiteljev pri izvajanju programov v naravi ne ovira. Starši od 

vzgojiteljev ne zahtevajo nenehnega nadzora, jim zaupajo in spoštujejo njihovo strokovno 

avtonomijo. Pravna podlaga za vrtce na prostem v Skandinaviji ne predpisuje notranjega 

prostora, zato so to edini vrtci, v katerih otroci sto odstotkov svojega časa preživijo zunaj. Otroci 

namreč ne glede na zunanje temperature ali vremensko stanje v naravi tudi jedo in spijo. 

Zatočišče  jim pogosto nudi le plahta napeta med tremi drevesi. 

S tehnološko revolucijo in oddaljitvijo človeka od narave se je po območju »razvitega sveta« 

začela pojavljati potreba po vzgoji in izobraževanju na prostem. Mnogi vzgojitelji v 

skandinavskem modelu vzgoje in izobraževanja na prostem vidijo rešitev problema odtujenosti 

od samega sebe, od drugih in od narave. Številne raziskave potrjujejo pozitiven vpliv narave na 

človeka in od konca 20. stoletja se v številnih državah po svetu množično odpirajo vrtci in šole 

na prostem. Pri tem se vzgojitelji srečujejo s številnimi ovirami, saj morajo pedagogiko na 

prostem umestiti v kulturo in zakonodajo posamezne države. V Nemčiji je večina zveznih držav 

že spremenila zakonodajo in s tem omogočila izvajanje vrtcev in šol na prostem. Zakone in 

pravilnike so prilagodili tako, da so prostorski pogoji za vrtce na prostem drugačni, kot v javnih 

vrtcih. Zavedajo se namreč, da notranji prostor pri vrtcih na prostem igra le vlogo zavetja, ki ga 

skupina koristi v primeru ogrožajočih vremenskih pogojev. Nemčija je zaradi fleksibilnejše 

zakonodaje in številnih izobraževanj za strokovne delavce na prostem postala vodilna po 

formalni urejenosti vrtcev na prostem. Ob analizi vrtcev na prostem po svetu sem ugotovila, da 

tako kot Nemčija, tudi Velika Britanija ponuja številne programe, ki izobražujejo vzgojitelje na 

prostem. Imajo tudi Organizacijo vrtcev in šol na prostem, ki je njihovo državno telo za podporo 

in razvoj vrtcev in šol na prostem in Svet za učenje zunaj učilnice. Vrtci na prostem v Evropi 

si preko izobraževanj, delovnih skupin in mednarodnih konferenc izmenjujejo spoznanja o 

vzgoji na prostem in širijo dobre prakse. Dogodki, kot je mednarodni dan vrtcev na prostem, so 

pozitivne pobude, ki stremijo k večji prepoznavnosti programa. 

Moje drugo raziskovalno vprašanje je bilo, katerim skupnim vrednotam, metodam in 

konceptom sledijo vrtci na prostem. Kljub temu, da se vrtci na prostem med seboj razlikujejo, 

jih povezujejo značilnosti, ki so skupne vsem. Najpomembnejša metoda v vrtcih na prostem je 

metoda igre. Prek nje se otroci vzgajajo in izobražujejo.  

Pomembno vrednoto vrtcev na prostem predstavlja skupnost. Skupine so majhne in 

kombinirane, kar omogoča večjo čustveno povezanost, sodelovanje in bolj kvalitetno 

individualno delo. Vrtec na prostem je kraj zaupanja, demokracije, pravic in dolžnosti. Anja 

Radšel (priloga 1) pravi, da mora strokovni delavec otroke pri igri in raziskovanju spodbujati k 
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razvijanju lastnega občutka in odgovornosti do svojih dejanj, ki zajemajo odnos do živali, do 

rastlin in do sovrstnikov. Namesto, da otroci le čakajo na navodila, jih spodbuja, da se sami v 

skupini dogovorijo in med seboj porazdelijo delo, s čemer pridobivajo nepogrešljive socialne 

veščine. Tudi ko pride do konflikta, jih spodbuja, da ga sami rešijo in šele če tega ne zmorejo, 

se vključi v pogovor. Pravila igre in delovanja v vrtcih na prostem so vrednote, ki se gradijo 

postopno, vsi otroci imajo možnost, da jih dopolnjujejo, ponotranjijo in preizkusijo na lastni 

koži. Vrednota vrtcev na prostem je tudi telesno in duševno zdravje otrok. To vrtci omogočajo 

z dolgotrajno igro v naravi in veliko fizične aktivnosti. S tem se utrjuje imunski sistem, narava 

pa posamezniku omogoča umiritev in je terapevtsko sredstvo. Pomembno je tudi konkretno in 

aktivno pridobivanje izkušenj, ustvarjalnost in radovednost. 

Pomembna vrednota vrtcev na prostem je trajnostni razvoj. Vzgojitelji se pri delu izogibajo 

umetnim materialom in kot osnovno učno orodje uporabljajo naravne materiale. Le te so 

navadno nestrukturirani in zato izjemno prilagodljivi trenutnemu učno-igralno-raziskovalnemu 

projektu. Anja Radšel (priloga 1) vidi prednost takšnih materialov v tem, da otroku poleg nove 

učne izkušnje gradijo kreativnost in iznajdljivost. Učni proces v naravi je zelo konkreten in 

snoven in kot tak sam po sebi izredno samonagrajujoč. Narava nudi ogromno izzivov. Otroci 

raziskujejo svoje telo in njegove meje in gradijo zelo dober občutek samozaupanja in 

samostojnosti. Veliko igre v naravi poteka preko sodelovanja v skupinah, kar otrokom omogoča 

spontano razvijanje socialnih veščin, prepoznavanju močnih točk posameznika, pomembnosti 

vsakega člena v verigi, učenje poslušanja in upoštevanja drug drugega, empatije in učenje 

reševanja konfliktov. Prostor v naravi ni omejen in je brez fiksnih pravil, zato ni zunanjih 

dejavnikov, ki bi pomagali pri osredotočenosti na delo. Otrok se mora izuriti, kako najti 

motivacijo za osredotočenost sam v sebi. Nauči se samoumirjanja in se zna umestiti v okolico.  

Naravno okolje od odraslih in otok zahteva veliko mero iznajdljivosti, improvizacije in 

praktičnosti ter prilagajanja sprotnim okoliščinam. Po izkušnjah Anje Radšel (priloga 1) je 

glavni praktični izziv strokovnega delavca na prostem v pristopu odraslega do otroka, saj mora 

spremeniti svoj odnos do podajanja znanja. Znati mora stopiti korak nazaj in otroku puščati 

prostor za raziskovanje in lastne iniciative. Otroku mora zaupati, mu prepustiti raziskovanje in 

improvizacijo z okoljem, biti odprt za njegove ideje in v projekte, ki si jih otroci sami 

zastavljajo, unesti učne elemente, ki jih želi podati naprej. Če otroku odrasel zaupa, ga bo 

radovednost sama od sebe prignala do vseh "učnih ciljev", ki so predpisani v uradnih državnih 

kurikulumih. Namesto klasičnega učitelja mora strokovni delavec na prostem znati nastopiti v 

vlogi mentorja in varuha otrokove igre, se pa vanjo po nepotrebnem ne vključuje. Znati mora 
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dopustiti tudi nekatera tveganja, ki so del rokovanja z naravo, saj je otroku le tako omogočena 

celostna izkušnja narave, ki vključuje poleg kognitivnega in motoričnega tudi zaznavni in 

samokritični del. Otroci se vedno domislijo česa, na kar odrasli ne pomislijo. Takšen proces je 

za otroke izredno dragocen, saj se naučijo sami prehoditi pot od problema do rešitve, kar je 

najboljša popotnica za nadaljnje izobraževanje in za življenje nasploh. Če strokovni delavec 

želi določeno vsebino  predelati, lahko namesto navodil otrokom v igralni prostor nastavi 

tematske "vabe", ki ga bodo usmerile v raziskovanje določene tematike. Takšen pristop zahteva 

veliko predpriprave (učni materiali, premišljenost situacije) preden se sam učni proces začne 

odvijati.  

Pomemben element vseh vrtcev na prostem je aktivno učenje in učenje s tveganjem. V 

naravnem okolju so prisotna različna tveganja (npr. možnost padcev, poškodb, opeklin), ki pa 

jih je mogoče ob otrocih, ki so učnega procesa na prostem vajeni, obrniti v njihov prid in 

dodatno učno izkušnjo. Po izkušnjah Anje Radšel (priloga 1) je klasično učno-vzgojna vloga 

učitelja ali vzgojitelja to, da v zaprtem prostoru vzdržuje red s postavljanjem pravil igre in z 

dajanjem navodil vodi učni proces, kar postavlja otroka v podrejeno in dokaj pasivno vlogo. 

Odnos med strokovnim delavcem na prostem in otrokom je drugačen in veliko bolj partnerski, 

kot odnos med vzgojiteljem in otrokom v zaprtem prostoru. Vzgojitelj na prostem mora otroka 

videti, mu zaupati, mu slediti in se mu v raziskovanju in igri na otrokovo povabilo pridružiti. 

Namesto na golih pravilih temelji na zaupanju in razumevanju omejitev. Naloga vzgojitelja na 

prostem je tudi poskrbeti za pestro igralno-učno okolje, v katerega po potrebi vnese različne 

tematske elemente, ki so predmet načrtovane učne izkušnje.  

Moje tretje raziskovalno vprašanje je bilo, katera načela, cilji in vizije predšolske vzgoje v 

Sloveniji podpirajo koncept vrtca na prostem. Z namenom ugotoviti, kakšni so dolgoročni cilji 

za oblikovanje kurikulumov na področju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, sem se 

odločila opraviti intervju z osebo zaposleno na Zavodu za šolstvo. Na podlagi njihovih odgovor 

sklepam, da je Zavod za šolstvo naklonjen konceptu vrtca na prostem. Prav tako sta uzakonjenju 

takšnih vrtcev naklonjeni vodja Središča za naravno učenje Samorog, Anja Radšel, in 

vzgojiteljica v vrtcu Črnuče, Vlasta Rus. Ta naklonjenost me navdaja z optimizmom, saj 

združuje stroko na treh ravneh: na nacionalni ravni, na ravni javnega vrtca in na ravni zasebnika.  

Ob pregledu literature in v intervju z Janjo Cotič Pajntar sem spoznala, da pravna podlaga 

podpira uzakonjenje vrtcev na prostem v Sloveniji. V podporo programom vzgoje in 

izobraževanja na prostem govorijo dokumenti, kot so Splošna deklaracija o človekovih 

pravicah, Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, Ustava Republike Slovenije in Zakon o 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                             Malovrh, Klara; diplomsko delo  

 

54 

 

varstvu okolja. Tudi smernice Evropske unije stremijo k bolj trajnostnemu razvoju in 

izkoriščanju naravnih virov. Na Zavodu za šolstvo že potekajo številne pobude za razširitev 

znanja o pomenu pedagogike na prostem. Dokument Zavoda za šolstvo Vrtec v naravi, KA2 

akcija Erasmus+ programa in program Mreže gozdnih vrtcev in šol razširjujejo razumevanje 

vzgoje in izobraževanja na prostem strokovnjakom, ki delujejo na različnih ravneh vzgoje in 

izobraževanja. Tudi ob natančnem pregledu Kurikuluma za vrtce, Bele knjige o vzgoji in 

izobraževanju sem ugotovila, da sta oba dokumenta naklonjena igri na prostem in aktivnem 

učenju, njuna načela pa spodbujajo večjo pluralnost vrtcev.  

Anja Radšel (priloga 1) ocenjuje, da je v splošnem občinska in državna podpora pedagogiki na 

prostem slaba. Meni, da se v zadnjih letih sicer pojavljajo pozitivne iniciative na tem področju, 

vendar je izpeljava učnega procesa v naravi preveč prepuščena posameznikom. Podpore 

pedagogike na prostem, ki bi se lahko odvijala v obliki vrtca ali varstva na prostem vsak dan, 

praktično ni. V večini evropskih držav so vrtci na prostem uzakonjeni kot uradna oblika varstva 

in vzgoje otrok in so njihovi programi tudi finančno podprti s strani države. Pri nas so zakonske 

omejitve (prostorski predpisi, predpisi za opremo vrtcev) tako velike, da se vrtca na prostem 

sploh ne da ustanoviti, niti na zasebni ravni ne. Lahko se ustanovi zasebno varstvo otrok, ki ga 

nosilec izvaja po želji tudi na prostem, še vedno pa je potrebno priskrbeti ustrezen notranji 

prostor s sanitarijami, število otrok je omejeno na skupino do 6 otrok. Vso finančno breme 

trenutnih programov pedagogike na prostem sloni na ramenih staršev, kar je neugodno, saj 

finančno ozadje družine ne bi smelo igrati vloge pri odločitvi za vzgojo otroka po načelih 

pedagogike na prostem. 

Moje četrto raziskovalno vprašanje je bilo, katere spremembe v zakonodaji bi omogočile 

odprtje vrtca na prostem. Preko literature o vrtcih na prostem po svetu, strokovne literature o 

vzgoji in izobraževanju in preko pregleda zakonodaje RS, sem prišla do možnega scenarija, ki 

bi z minimalnimi spremembami omogočil odprtje vrtca na prostem v Sloveniji. Moj predlog je, 

da bi spremenili pravilnik, ki izvaja določbo zapisano v 34. členu ZOFVI. Ta člen govori o tem, 

da se vrtec lahko vpiše v razvid le če izpolnjuje splošne pogoje za prostor in opremo v vrtcu. Z 

namenom zagotavljanja varnosti in nadzora je ta člen smiseln za delovanje večjih vrtcev, vendar 

ni skladen z idejo in vrednotami vrtca na prostem. Predlagam, da bi se po zgledu Nemčije izdalo 

nove predpise o minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki bi veljali izključno 

za vrtce na prostem. To bi omogočilo, da bi bil notranji prostor vrtca na prostem prilagojen 

svojemu glavnemu namenu, ki je zatočišče. Prostor mora omogočati prostor za prehranjevanje, 

počitek in umik iz gozda v vremenskih pogojih, ki so nevarni ali škodljivi za otroke. Glede na 
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njegovo vlogo je namreč nesmiselno, da bi moral doseči trenutne prostorske standarde. Notranji 

prostor ni namenjen večji količini gibanja in proste igre, saj ta prostor dovoljšno predstavlja 

gozd in druge zunanje površine. Prav tako vrtec na prostem ne potrebuje lastnega zunanjega 

zemljišča (igrišča vrtca), saj prostor za igro predstavlja gozd. En od pogojev za površine vrtca 

na prostem bi bila pogodba o souporabi gozda, ki bi jo moral vrtec pridobiti pred odprtjem vrtca 

(s strani lastnika gozda, ki je lahko fizična oseba ali država).  

Tudi Janja Cotič Pajntar (priloga 3) z Zavoda za šolstvo je v intervjuju (priloga 3) predlagala 

dva možna scenarija, po katerih bi se formalno lahko uredilo status in možnost za organizirano 

izvajanje vrtca na prostem. Prvi je posodabljanje javnoveljavnega predšolskega programa z 

novimi programskimi elementi, v skladu s Pravilnikom o posodabljanju vzgojno-

izobraževalnega dela (Uradni list RS, št. 7/14 in 27/17). To posodabljanje bi obstoječ program 

spremenilo z vsebinskega in organizacijskega vidika in poseglo v pravice in obveznosti 

udeležencev izobraževanja, kot jih določajo veljavni dokumenti. Drugi možen scenarij pa je 

priprava novega predšolskega programa, v skladu z 12. in 13. členom Zakona o vrtcih. Te 

predloge bi bilo potrebno premisliti, saj po mojih ugotovitvah trenutni Kurikulum za vrtce 

(1999) zadošča kot program vrtca na prostem. V prejšnjem poglavju diplomske naloge sem 

ugotovila, da se programa vrtca na prostem in kurikula ne izključujeta, pač pa kvalitetno 

nadgrajujeta drug drugega. Zato se sprašujem, če bi bilo v tem trenutku pisanje novega 

programa smiselno. To bi se mi zdelo bolj primerno čez nekaj let, ko bi imeli vrtci na prostem 

v našem prostoru že svoje mesto in bi lahko strokovnjaki, ki bi imeli neposredne izkušnje teh 

programov, napisali poseben program za vrtce na prostem.  
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6. ZAKLJUČEK 
 

Vzgojiteljica v javnem vrtcu Vlasta Rus (priloga 2) opaža in čuti, da  nekatere vrednote v naši 

družbi izgubljajo pomen, postajamo družba individualistov, kar pa za življenjsko harmonijo in 

trajnostni razvoj ni dobro. Zato je naklonjena konceptu vrtcev na prostem in bi z veseljem delala 

v takšnem vrtcu. Opaža, da se je v današnjem času ob stalnih pritiskih medijev in poplavi 

raznovrstnih IKT medijev, težje zavestno odločiti za pristen, miren in naraven slog življenja. V 

intervjuju poziva odgovorne na vseh ravneh, da se začnejo zavedati, kako pomemben je celoten 

vzgojno-izobraževalni sistem za dobrobit posameznika in družbe. Meni, da je skrajni čas za 

spremembo učnih načrtov in da se mora podajanje velikih količin informacij umakniti 

izkustvenemu, aktivnemu učenju v sobivanju z naravo in pridobivanju praktičnih, uporabnih 

znanj.  Anja Radšel (priloga 1) si prizadeva, da bi pedagogika na prostem v Sloveniji sčasoma 

postala bolj prepoznana kot nujen del izobraževanja otrok. Pomembno se ji zdi, da bi 

organizacijska struktura in zaupanje staršev učiteljem in vzgojiteljem iz javnih ustanov 

omogočala dovolj proste roke, da bi pedagogiko na prostem kakovostno izvajali znotraj svojih 

programov. Upa, da  bo zrastla tudi podpora in javno priznanje ustanovam, ki celoten program 

prilagodijo po načelih pedagogike na prostem. Anja Radšel potrjuje ugotovitve strokovnjakov, 

o katerih govori diplomska naloga. Izpostavlja problem oddaljenosti od narave, ki je značilen 

za današnjo družbo. Pravi, da se vsakodnevno soočamo z negativnimi in neodgovornimi 

ravnanji z naravnimi ekosistemi, zaradi katerih smo priča katastrofalnim posledicam. Človeštvo 

se hkrati sooča tudi z družbeno problematiko medosebne nepovezanosti. Mnogi mladi danes 

odraščajo fizično neaktivno, v interaktivnem spletnem svetu, prikrajšani za pristne stike s 

sovrstniki. Le če bodo otroci ponovno sproščeno preživljali čas skupaj v naravi, bodo lahko 

ponotranjili skrb drug za drugega in za Zemljo. Anja Radšel vidi rešitev ekološke krize 21. 

stoletja v spreminjanju odnosa med človekom in naravo, kar po njeno lahko dosežemo s 

pomočjo pedagogike na prostem. Slovenija je zelena dežela in če želimo, da bo narava za naše 

otroke vrednota, jim moramo omogočiti, da se v njej počutijo domače in da jim »zleze« pod 

kožo. Anja Radšel poziva odrasle, vzgojitelje, učitelje in starše otrok, da se večkrat podajo na 

miren sprehod v naravo, brez mobilnega telefona. Naj se sprostijo in se potopijo v zelenje, ki 

jih obdaja in si pustijo začutiti veličino narave in njen mir. Naj skupaj z otroki iščejo hrošče 

pod lubjem in žabe v lužah. Naj se vrne notranji občutek, da smo ljudje bitja narave in da je ona 

del nas.  
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Preko diplomske naloge sem ugotovila, kako pomembno je v našem prostoru začeti diskusijo o 

vrtcih na prostem. Smo četrta najbolj gozdnata država v Evropi in zelo slabo izkoriščamo svoje 

naravne vire. Namesto, da bi vzgojo in izobraževanje v čim večji meri preselili v naravo, ki 

omogoča aktivno izkustveno učenje, otroke raje vzgajamo in poučujemo v zaprtih prostorih. 

Kot je razvidno iz moje diplomske naloge, so ljudje že v preteklosti, začutili potrebo po 

neposrednem stiku z naravo, kadar so se predolgo skrivali med štirimi zidovi. Težnje po vzgoji 

in izobraževanju na prostem se namreč vedno znova najprej pojavljajo v prenapolnjenih mestih. 

Narava je prostor, ki posameznika razvija gibalno, kognitivno, emocionalno in socialno. 

Pedagog na prostem v vlogi mentorja otroka ne podcenjuje in mu dovoli tvegati. Zavedam se, 

da si vsak starš ne bi želel otoka vpisati v vrtec na prostem. Gre namreč za zelo specifičen in 

drugačen način vzgoje in izobraževanja. Je pa veliko staršev, ki bi svoje otroke z veseljem 

vzgajali v skladu z vrednotami pedagogike na prostem, vendar jim tega naša zakonodaja ne 

omogoča. Zelo pomembno je, da bi lahko programi na prostem začeli delovati kot zasebni (ali 

celo javni) vrtci in šole na prostem. S tem bi dobili možnost pridobitve koncesije in tako bi bili 

lahko takšni vrtci namenjeni širši populaciji in ne le otrokom, katerih starši si to lahko 

privoščijo. Če bi koncept postal bolj znan, bi se v ljudeh morda začela oblikovati zavest o 

pomenu preživljanja časa v naravi. S tem bi razvili bolj zdrav življenjski slog, kar bi pripomoglo 

k bolj zdravi in srečni populaciji. Pojavljalo bi se manj izgorelosti in duševnih motenj, porastu 

katerih smo priča danes. Vendar pa smo ljudje (kot tudi naša država) bolj nagnjeni h kurativi, 

kot k preventivi. Res si želim, da bi se ljudje na vseh področjih začeli bolj zavedati pomena 

predšolskega obdobja, ki je temelj za celotno človeško življenje. Če bomo otrokom privzgojili 

ljubezen do narave, motivacijo, vedoželjnost, ustvarjalnost in sodelovalnost, bo družba v 

prihodnosti delovala bolj skladno. Menim, da lahko tudi tako drobna kapljica, kot je moja 

diplomska naloga, pripomore k boljši prihodnosti. 
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8. PRILOGE 
 

PRILOGA 1 

 

INTERVJU Z ANJO RADŠEL (Središče za naravno učenje Samorog) 

Spoštovani! 

Moje ime je Klara Malovrh in sem študentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Naslov moje 

diplomske naloge v Vrtec na prostem. Ukvarjam se z prednostmi in slabostmi pedagogike na 

prostem (gozdne pedagogike), vlogi strokovnega delavca v gozdu in vplivu gozdnega okolja na 

otroke. Zanima me vaša osebna izkušnja, saj ste strokovnjakinja s področja pedagogike na 

prostem in se vsakodnevno srečujete z vzgojo in izobraževanjem predšolskih otrok v gozdu. 

Vaše izkušnje in znanje mi bodo služile kot pokazatelj razkoraka med teorijo in prakso in mi 

dale bolj realen vpogled v to, kako izgleda izvajanje programov v gozdu ter s kakšnimi izzivi 

se pri tem srečujete.   

 

1. Kako bi na kratko pojasnili, kaj je pedagogika na prostem? 

Pedagogika na prostem je učni proces, ki se odvija v naravnem, nenačrtovanem okolju. Za učne 

materiale uporablja naravne materiale iz okolja. Od pedagoga zahteva veliko mero 

iznajdljivosti, improvizacije in praktičnosti ter prilagajanja sprotnim okoliščinam. Poleg tega, 

da se mora pedagog na prostem znajti v naravnem okolju, se mi zdi njegova ključna naloga, da 

spremeni odnos do podajanja znanja učencem. Gozdni pedagog bi moral učencu zaupati, mu 

prepustiti raziskovanje in improvizacijo z okoljem, biti odprt za njegove ideje in v projekt, ki 

sproti nastaja vnesti učne elemente, ki jih želi podati naprej. Namesto klasičnega učitelja bi 

moral znati nastopiti v vlogi mentorja. Znati bi moral tudi dopustiti nekatera tveganja, ki so del 

rokovanja z naravo, saj je učencu le tako omogočena celostna izkušnja narave, ki vključuje 

poleg kognitivnega in motoričnega tudi zaznavni in samokritični del. 

 

2. Po katerem modelu vzgoje in izobraževanja se zgledujete v Središču za naravno 

učenje Samorog? 
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V SNU Samorog so naša osnova načela pedagogike skandinavskih gozdih vrtcev, ki jih 

združujemo z načeli doživljajske pedagogike in lesnega ustvarjanja, saj je velik del samorogove 

dežele, kjer delo poteka, urejen kot doživljajsko igrišče. Vključujemo tudi elemente ureditve 

svobodnih demokratičnih šol. Ker so naši šoloobvezni otroci s statusom šolanja na domu 

primorani na koncu leta v matičnih šolah opravljati izpite, je neizogibno da v šolsko skupino 

vključimo tudi elemente našega klasičnega šolskega sistema. Glavno učno orodje pa je pri nas 

(prosta) igra. 

 

3. Katere so po vaših izkušnjah največje prednosti vzgoje in izobraževanja na prostem? 

 

Današnja družba se je zelo oddaljila od narave. Vsakodnevno se soočamo z negativnimi vplivi 

človeka na naravne ekosisteme in katastrofalnimi posledicami neodgovornega ravnanja z 

naravo. Soočamo se tudi z družbeno problematiko medosebne nepovezanosti. Mnogi mladi 

dandanes nezdravo odraščajo v interaktivnem spletnem svetu, fizično neaktivni, prikrajšani za 

pristne stike s sovrstniki. Le če bodo otroci ponovno sproščeno preživljali čas drug z drugim v 

naravi, bodo lahko ponotranjili skrb za drug drugega in za Zemljo in morda v prihodnosti še 

rešili globalno ekološko krizo, ki se trenutno razvija pred našimi očmi. 

Bivanje na prostem omogoča najbolj naravno učenje. Ko se otroci in odrasli čutimo svobodne 

in sproščene v naravi, so predeli možganov, v katerih se odvija proces razmišljanja in učenja 

najbolj aktivni. Na zavednem nivoju naravno kolje omogoča široko paleto učnih materialov, ki 

so izjemno prilagodljivi trenutnemu učno-igralno-raziskovalnemu projektu in tako v otroku 

poleg nove učne izkušnje gradijo kreativnost in iznajdljivost. Učni proces v naravi je zelo 

konkreten in snoven, kot tak pa je sam po sebi izredno samonagrajujoč. Narava nudi ogromno 

izzivov. Otroci raziskujejo svoje telo in njegove meje in gradijo zelo dober občutek 

samozaupanja in samostojnosti. Veliko igre v naravi poteka preko sodelovanja v skupinah, kar 

otrokom omogoča spontano razvijanje socialnih veščin, prepoznavanje močnih točk 

posameznika, pomembnosti vsakega člena v verigi, učenje poslušanja in upoštevanja drug 

drugega, empatije, učenje reševanja konfliktov. Prostor v naravi ni omejen in je brez fiksnih 

pravil, zato ni zunanjih dejavnikov, ki bi pomagali pri osredotočenosti na delo, temveč se otrok 

izuri, kako najti motivacijo za osredotočenost sam v sebi. Nauči se samoumirjanja in se zna 

umestiti v okolico. Zanimivo je, da skupina otrok, ki je vajena bivanja na prostem, povsem 

mirno in zelo zbrano sledi tematskim delavnicam in vodenim učnim procesom v naravi, brez 

potrebe, da bi otroci bezljali na okrog (kot se po naših izkušnjah zgodi, ko pride v gozd skupina 
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otrok, ki večino časa prebijejo v igralnici ali razredu, kjer se njihov notranji nemir samo 

stopnjuje in potem v zunanjem okolju kar izbruhne na dan). 

 

4. V čem vidite tveganja in slabosti vzgoje in izobraževanja na prostem? S katerimi 

izzivi se srečujete pri izvajanju pedagogike na prostem?  

Z vidika naravnega razvoja otroka ne vidim v pedagogiki na prostem nobene slabosti. Možno 

slabost bi lahko predstavljali pedagogi, ki po srcu niso veliki otroko- in naravoljubci, saj  delo 

z otroki na prostem terja od pedagoga veliko več vložka, kot delo v omejenem prostoru. Glavni 

izziv pedagogike na prostem vidim v tem, da tu ne gre zgolj za menjavo prostora, kjer se odvija 

učni proces (selitev iz učilnice na prosto), ampak za metodološko celostno drugačen pristop k 

učnemu procesu. V Sloveniji se vse več šol in vrtcev vključuje v Mrežo gozdnih vrtcev in šol 

in vrtcev Inštituta za gozdno pedagogiko. Iniciativo pozdravljam, ker je vsakršna priložnost, da 

otroci preživijo več časa na prostem zelo dragocena. Je pa v teh primerih celostna izvedba 

pedagoškega procesa na prostem lahko težavna, saj se otroci v zunanjem okolju vedejo drugače 

kot za štirimi stenami, pedagog pa včasih ne uspe preklopiti iz vloge, kjer je morda potrebno 

več vodenja in pravil v vlogo mentorja na prostem. Nekajkrat sem bila priča takšni skupini 

otrok. Že res, da so zamenjali okolje, še vedno pa so bili zelo omejeni z različnimi prepovedmi 

(da se ne smejo preveč oddaljiti od pedagoga, da ne smejo plezati po drevju, da ne smejo 

zapustiti poti). Vse skupaj je bilo videti kot urbani sprehod v naravi, ne pa kot učenje, 

raziskovanje, sproščenost v naravi. 

Odnos med pedagogom na prostem in otrokom je drugačen in veliko bolj partnerski kot odnos 

med vzgojiteljem in otrokom v zaprtem prostoru. Namesto na golih pravilih temelji na zaupanju 

in razumevanju omejitev. Če hoče dobro speljati proces učenja, se mora pedagog znati potopiti 

v otrokov projekt in se mu v raziskovanju pridružiti. Poleg tega se mora znati sproti prilagajati 

različnim okoliščinam. V naravnem okolju so prisotna različna tveganja (npr. možnost padcev, 

poškodb, opeklin), ki pa se jih da ob otrocih, ki so učnega procesa na prostem vajeni, obrniti v 

njihov prid in dodatno učno izkušnjo. Pedagog mora poskrbeti za varnost, vendar ne tako, da 

otroka ves čas omejuje. Namesto prepovedi so v gozdni pedagogiki velikokrat bolj na mestu 

veščine kot skupna ocena tveganja, samopresoja o lastnih zmožnostih, učenje odgovornega 

ravnanja (npr. plezanja, kurjenja …).  

Izziv pri izvajanju pedagogike na prostem zagotovo predstavljajo neugodne vremenske 

razmere. Ob dobri obutvi in oblačilih je vsakršno vreme lahko zelo zabavno. Je pa res, da v 

hudem mrazu ali nalivih aktivnosti ne morejo trajati tako dolgo kot sicer v lepem vremenu. 
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Izziv je tudi delo z otroki, ki si z naravo niso domači, se veliko nahajajo v zaprtih prostorih za 

različnimi ekrani in so v splošnem vajeni vzgoje, ki temelji na vodenju in postavljanju pravil. 

Takšnim otrokom se v naravnem okolju lahko popolnoma "odpelje", podivjajo in se 

nepremišljeno lotevajo stvari, ki jim niso kos in se tako lahko spravijo v nevarnost. Da se za 

otroka razvije kakovosten učni proces v naravi, je potreben čas, da se najprej v naravi zna  

umiriti in začutiti sebe kot aktivnega udeleženca, ki v procesu soodloča in pri raziskovanju 

sprejema zdrava tveganja. 

 

5. Kako po vašem mnenju država in občina podpirata ali omejujeta razvoj pedagogike 

na prostem? 

V splošnem je občinska in državna podpora pedagogiki na prostem slaba.  

V zadnjih letih je pri nas zelo aktivna Mreža gozdih vrtcev in šol, kamor se vključujejo 

izobraževalne ustanove, ki nudijo otrokom v rednih razmakih (npr. enkrat mesečno ali 

tedensko) učni dan na prostem. Mreža navdušuje in izobražuje posameznike, da preselijo učni 

proces v naravo, je pa prepuščeno posameznikom, kako bodo to izpeljali. 

Podpore pedagogike na prostem, ki bi si lahko odvijala v obliki vrtca ali varstva na prostem 

vsak dan, praktično ni. V večini evropskih držav so vrtci na prostem uzakonjeni kot uradna 

oblika varstva in vzgoje otrok in so njihovi programi tudi finančno podprti s strani države. Pri 

nas so zakonske omejitve (prostorski predpisi, predpisi za opremo vrtcev) tako velike, da se 

vrtca na prostem sploh ne da ustanoviti, tudi na zasebni ravni ne. Lahko se ustanovi zasebno 

varstvo otrok, ki ga nosilec izvaja po želji tudi na prostem, še vedno pa je potrebno za imeti 

ustrezen notranji prostor s sanitarijami, število otrok je omejeno na majhno skupino (do 6 

otrok). Vso finančno breme trenutnih programov izključne pedagogike na prostem sloni na 

ramenih staršev. Finančno ozadje družine pa ne bi smelo igrati vloge pri odločitvi za vzgojo 

otroka po načelih pedagogike na prostem.  

 

6. Kje se pojavlja največji razkorak med teorijo in prakso pri vzgoji in izobraževanju 

na prostem?  

Menim, da je glavni praktični izziv pedagogike na prostem v pristopu odraslega do otroka. 

V naših programih se trudimo otrokom puščati prostor za raziskovanje in lastne iniciative. 

Strokovni delavci nastopajo kot mentorji in varuhi otrokove igre, se pa vanjo po nepotrebnem 

ne vtikajo. Morajo znati stopiti korak nazaj. Sčasoma smo spoznali, da če otrokom zaupamo, 

jih bo radovednost sama od sebe prignala do vseh "učnih ciljev", ki so uradno predpisani v 
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državnih kurikulumih. Poleg tega si otroci vedno domislijo česa, na kar sami niti pomislili ne 

bi. Takšen proces je za otroka izredno dragocen, saj se nauči sam prehoditi pot od problema do 

rešitve, kar je najboljša popotnica za nadaljnje izobraževanje in za življenje nasploh. Če vseeno 

želimo določeno vsebino  predelati, lahko namesto navodil otrokom v igralni prostor nastavimo 

tematske "vabe", ki ga bodo usmerile v raziskovanje določene tematike. Zahteva pa takšen 

pristop več predpriprave (učni materiali, premišljenost situacije) preden se sam učni proces 

začne odvijati.  

Otroke pri igri in raziskovanju spodbujamo k razvijanju lastnega občutka in odgovornosti do 

svojih dejanj, ki zajemajo tako odnos do živali in rastlin, kot tudi do sovrstnikov. Namesto, da 

čakajo na navodila, jih strokovni delavec na prostem spodbuja, da se sami v skupini dogovorijo 

in med seboj porazdelijo delo, s čemer pridobivajo nepogrešljive socialne veščine. Tudi ko 

pride do konflikta, jih spodbujamo, da ga sami rešijo in šele če tega ne zmorejo, se pogovorimo 

skupaj. Pravila igre in našega delovanja so naše vrednote, ki se gradijo postopno, vsi otroci 

imajo možnost, da jih dopolnjujejo, ponotranjijo in preizkusijo na lastni koži. Ko se skupini 

pridruži nov otrok, ga ostali otroci spontano vpeljejo v način Samorogovega delovanja. 

Starši, ki otroke vpišejo v naš program, se zavedajo morebitnih tveganj in neželenih dogodkov, 

ki se lahko pripetijo pri raziskovanju narave (manjše poškodbe, padci, strgana, umazana 

oblačila…). Zato naši strokovni delavci lahko otrokom pustijo zdravo mero raziskovanja 

tveganja in spoznavanja lastnih meja (npr. plezanje, kurjenje ognja, uporaba nožev in drugih 

orodij). Zdrava tveganja so po našem mnenju nepogrešljiv del gozdne pedagogike. Si jih pa 

uradni javno priznani programi vrtcev in šol pri izvedbi svojih gozdnih dni težko privoščijo in 

posežejo po klasičnih bolj avtoritativnih metodah obvladovanja skupine otrok.  

 

7. V čem se razlikuje vloga strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju na prostem 

in vzgojitelja ali učitelja v javnih institucijah? 

Opisano že v zgodnjih odgovorih. Na kratko še enkrat. Klasična učno-vzgojna vloga pedagoga 

je, da ta v zaprtem prostoru vzdržuje red s postavljanjem pravil igre in z dajanjem navodil vodi 

učni proces, kar postavlja otroka v podrejeno in dokaj pasivno vlogo. Pedagog na prostem mora 

otroka videti, mu zaupati, mu slediti in se mu v raziskovanju in igri na otrokovo povabilo 

pridružiti. Mora ga tudi varovati in biti tam, če ga otrok potrebuje. Njegova naloga je tudi, da 

poskrbi za pestro igralno-učno okolje, v katerega po potrebi vnese različne tematske elemente, 

ki so predmet načrtovane učne izkušnje. 
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8. Kako skrbite za promocijo Središča za naravno učenje Samorog? Kakšen je med 

starši interes in povpraševanje po pedagogiki na prostem? Zakaj so se starši odločili 

vpisati svoje otroke v Središče za naravno učenje?  Kakšni so odzivi staršev, ki 

vpišejo otroke k vam? 

Večinoma gre glas o nas kar od ust do ust. Naše aktivnosti sicer objavljamo na spletu, občasno 

pa tudi v lokalnem časopisu in drugih medijih. Med starši je vse več zanimanja za naše 

aktivnosti, tako za trenutna programa za predšolske in šolske otroke, kot tudi za programe, ki 

se jih lahko udeležijo otroci, ki sicer obiskujejo javne vzgojno-izobraževalne ustanove. Starši, 

ki k nam vpisujejo svoje otroke, iščejo za svoje otroke prostor, kjer bodo  otroci videni in bodo 

lahko aktivno raziskovali svojo okolico ter imeli veliko priložnosti, da se izrazijo in spoznavajo 

svoje močne točke. Ne moti jih, da so otroci umazani ali bosi. Večinoma so zelo zadovoljni in 

z nami ostajajo več let ter nadaljujejo tudi v šolskih klopeh pod krošnjami. 

 

9. Kakšno prihodnost napovedujete pedagogiki na prostem v Sloveniji? 

Močno upam, da bo sčasoma postala vse bolj prepoznana kot nujen del izobraževanja otrok. 

Upam, da bosta organizacijska struktura in zaupanje staršev učiteljem in vzgojiteljem iz javnih 

ustanov omogočala dovolj proste roke, da bodo pedagogiko na prostem lahko izvajali 

kakovostno znotraj svojih programov. Upam, da se bo našla tudi podpora in javno priznanje 

ustanovam, ki celoten svoj program prilagodijo po načelih pedagogike na prostem. Slovenija je 

zelena dežela in če želimo, da bo narava našim otrokom vrednota, jim moramo omogočiti, da 

se v njej udomačijo in jim zleze pod kožo. 

 

10. Ali bi želeli še kaj sporočiti? 

Pozvala bi odrasle, vzgojitelje, učitelje in starše otrok, da se večkrat podajo brez mobilnega 

telefona na miren sprehod v naravo, v gozd. Naj se sprostijo in se potopijo v zelenje, ki jih 

obdaja in si pustijo začutiti veličino in mir. Naj skupaj z otroki iščejo hrošče pod lubjem in žabe 

v lužah. Naj se vrne notranji občutek, da smo ljudje bitja iz narave in da je ona del nas. 
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PRILOGA 2 

 

INTERVJU Z VLASTO RUS (diplomirano vzgojiteljico vrtca Črnuče) 

 

Spoštovani! 

Moje ime je Klara Malovrh in sem študentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Naslov moje 

diplomske naloge v Vrtec na prostem. Ukvarjam se z prednostmi in slabostmi pedagogike na 

prostem (gozdne pedagogike), vlogi vzgojitelja v gozdu in vplivu gozdnega okolja na otroke. 

Zanima me vaša osebna izkušnja, saj ste vzgojiteljica vrtca, ki je del Mreže gozdnih vrtcev in 

šol Slovenije. Preko intervjuja bi rada izvedela, kakšen vpliv ima Mreža gozdnih vrtcev na vaše 

delo in kakšno izkušnjo imate z izvajanjem programa v gozdu. Vaše izkušnje in znanje mi bodo 

služile kot pokazatelj razkoraka med teorijo in prakso in mi dale bolj realen vpogled v to, kako 

izgleda izvajanje programov v gozdu ter s kakšnimi izzivi se pri tem srečujete.   

 

1. Kje in kdaj ste izvedeli za Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije in zakaj ste se odločili 

postati njen del? 

V šolskem letu 2015/16 smo v Vrtcu Črnuče na pobudo zdaj že bivše sodelavke Eve Pori 

prijavili Gozd v objemu v I. starostni stopnji kot inovacijski projekt na ZRSŠ. Takrat sem prvič 

slišala za Mrežo gozdnih vrtcev. V projektu je sodelovalo devet oddelkov iz treh enot. Njihove 

izkušnje so bile za vse sodelujoče zelo pozitivne in z izvajanjem tega, sedaj internega projekta, 

nadaljujejo vse skupine v vrtcu. S spodbujanjem doživljanja narave preko konkretnih dejavnosti 

v naravi želimo otrokom omogočiti in pomagati, da razvijejo čut za drugega, naravo in zdravje, 

da razvijejo odgovornost, poštenost in spoštovanje. Zavedamo se, da otroci odnos do narave 

prevzamejo od odraslih, ko z njimi delimo svoje občutke, raziskujemo, ravnamo skrbno in 

odgovorno. Vsak odnos pa je potrebno ustvariti in ga negovati ter mu vsak dan nuditi dovolj 

časa. Zato bomo na pobudo naše svetovalne delavke Andreje Črešnik, ki se je z gozdom kot 

terapevtskim učinkom seznanila na razvojnem oddelku, projekt Gozd v objemu s septembrom 

2019 razširili v gozdno pedagogiko in bo bivanje v gozdu postal del življenja našega vrtca.  
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2. Ali vam vstop v Mrežo gozdnih vrtcev predstavlja dodano vrednost pri delu in zvišuje 

kvantiteto in kvaliteto preživetega časa v gozdu? Če je odgovor da, kako? 

 

Seveda. Z načrtovanjem vstopa v Mrežo gozdnih vrtcev se je naše zavedanje o pomembnosti 

raznovrstnih izkušenj otrok v zgodnjem otroštvu pod varnim okriljem vzornega zgleda odrasle 

osebe poglobilo. Vstop v mrežo me v vlogi vzgojiteljice zavezuje k premišljenemu in skrbnemu 

načrtovanju in izvajanju dejavnosti. Kot vzornici pa me bolj sili k razmišljanju o osebnostnih 

lastnostih in odnosih. Če želimo, da otroci postanejo sočutni, spoštljivi, radovedni… je 

potrebno te lastnosti oblikovati najprej pri sebi in znotraj sebe. Otroci nas pri vsem posnemajo 

in tudi odnos do narave prevzamejo od odraslih. Čeprav se zdi, da je v današnjem času težje 

ohranjati stik z naravo in otrokom omogočati pestre izkušnje s katerimi bodo doživljali sebe kot 

del narave, jim lahko v vrtcu z malo truda, iznajdljivosti in potrpežljivosti, predvsem pa z lastno 

željo te nenadomestljive izkušnje lahko omogočamo bolj pogosto. Glede na starost otrok enkrat 

mesečno, na štirinajst dni, tedensko, vsakodnevno. 

 

3. Kaj so predpogoji, da z otroki obiščete gozd? Kakšno vreme se vam zdi/se vam ne zdi 

primerno za obisk gozda?  

Na ta dva odgovora je na kratko težko odgovoriti. Potrebno je spoznati vse otroke, mnogo 

okoliščin, dejavnikov…, ki se med seboj prepletajo. Na bivanje v gozdu se je potrebno 

pripravljati postopno. Opisala bom primer navajanja na bivanje v naravi pri 1-2 letnih otrocih. 

S pomenom in potekom projekta Gozd v objemu sem starše seznanila na uvodnem roditeljskem 

sestanku pred vstopom otrok v vrtec. Nekateri starši so izrazili rahel dvom glede možnosti 

izvajanja, saj njihovi otroci še niso shodili. Kljub temu so vsi starši z zanimanjem in 

zadovoljstvom podprli bivanje v naravi. 

Že prve dni bivanja otrok v vrtcu sva jim s timsko sodelavko omogočili igro na travniku ob 

drevesu v atriju. Začeli sva s spodbujanjem k opazovanju in doživljanju koščka narave z vsemi 

čutili. Ob neprimernem vremenu sva jim za igro pogosto ponudili naravni material (listje, orehi, 

storži, veje…) v igralnici. Ob tem sva morali biti posebno pozorni na njihovo varnost, saj so 

predmete želeli tudi okušati. Ves čas sva dejavnosti projekta prepletali z dejavnostmi z drugih 

področij dela v vrtcu. K sodelovanju sva vedno poskušali z različno spodbudo vključevati vse 

otroke. Tako sva začeli graditi skupinsko pripadnost, ki je med drugim pomembna, da se 

kasneje otroci v novih okoljih – gozdu, ne oddaljujejo od svojih prijateljev. Hkrati sva lahko 
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pozorno opazovali vse otroke in spoznavali njihovo trenutno razvojno stopnjo, karakterje in 

navade. Glede na slednje in zadane cilje sva sproti načrtovali nadaljnje aktivnosti.  

Med opazovanjem sva spoznali, da se otroci ne odzivajo na poziv. To se nama je zdela kar 

precejšnja ovira za brezskrbno doživljanje narave na velikem in razgibanem igrišču vrtca. Zato 

smo se v naslednjem obdobju pogosteje igrali različne zabavne igre (največkrat gibalne 

povezane z vsebinami iz drugih področij) v katerih sva otroke navadili, da so se odzvali takoj, 

ko sva jih poklicali po imenu ter da so prišli k nama, kadar sva jih pozvali. Za kasnejše varno 

bivanje v gozdu pa je tudi zelo pomembno, da so se navadili, da se pred vsakim večjim 

premikom z enega dela igrišča na drugega vedno (čeprav so celotno igrišče že osvojili) vsi 

zberemo in se tja v parih odpravimo skupaj.  

Hkrati je bilo v tem obdobju potrebno otroke navaditi tudi na hojo v koloni s pomočjo vrvice 

(bibe). Starši so namreč večino otrok v vrtec pripeljali v vozičku ali prinesli iz avta, le redki so 

se z njimi držali za roko in prišli peš. Vsaka prva izkušnja naj bi bila čim bolj pozitivna, da 

imajo otroci nanjo lepe spomine in si jo želijo ponoviti. S tem v mislih sva otrokom z velikim 

navdušenjem predstavili "bibo" (vrv), ki smo jo nato kar nekaj tednov sprehajali in jo kazali 

vsem po celem vrtcu. Otroke, ki še niso hodili sva peljali v vozičkih na začetku in/ali na koncu 

kolone. Nadaljevali smo s sprehodi po igrišču, sredi jeseni pa smo lahko po neprometni bližnji 

okolici že opazovali vrtove, sadovnjake, grme, ptice, drevorede in hodili po jesenskem listju.  

Sredi novembra so bili otroci pripravljeni za prvi obisk gozda. Pred odhodom je bilo potrebno 

poskrbeti še za nekatere druge pogoje: 

- Izbrati primerno lokacijo in čim bolj varno ter kratko pot do gozda. 

- Preveriti dostopnost do gozda za vozičke ter preveriti gozdno pot in prostor na katerem 

se bomo zadrževali.  

- Ugotoviti, katere dni v tednu so otroci bolj razpoloženi za daljše bivanje na prostem. 

- Preveriti vremenske pogoje (neprimerno: močno deževje ali veter, temperature pod -3, 

izredno visoke temperature, megla, čas po ledolomu). 

- Pripraviti pripomočke ipd. (podlogo, plenice, robčke, vlažilne robčke, malica, voda). 

- Z napisom JUTRI GREMO V GOZD, ki ga damo na vrata igralnice, starše spomniti na 

dogovore z roditeljskega sestanka: da otroke primerno oblečejo, obujejo in jih zaščitijo 

pred klopi.  

Z letošnjim šolskim letom so v skupini otroci stari 2 – 4 leta. Za hojo ne potrebujejo več vrvice, 

v parih so sposobni varno hoditi v koloni. Še vedno pa ne izbiramo dolgih poti do gozda, sej se 
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moramo zavedati, do so otroci po daljšem času igre v gozdu utrujeni in so manj zbrani ter se 

tako težje varno vključujemo v promet.  Pozorni sva tudi, da sta v paru mlajši in starejši otrok.  

 

4. Kako pogosto z otroki obiščete gozd in koliko časa s skupino običajno preživite v njem? 

Čas, ki ga preživimo v gozdu je največ odvisen od letnega časa in s tem od vremenskih razmer. 

V zimskem času enkrat do dvakrat na mesec, sicer enkrat do trikrat na teden od eno do dve uri 

in pol (po zajtrku in do kosila).  

5. Kako poteka igra v gozdu (je načrtovana, spontana)? Kakšna je vaša vloga v gozdu? 

Vsako igro v gozdu s timsko sodelavko načrtujeva, pa naj bo to načrtovana dejavnost ali 

spontana igra otrok. Pri najmlajših in v skupinah, ki so že uvedene/navajene bivanja v gozdu, 

je največ spontane igre, ki pa jo je mogoče načrtovati/predvidevati in rahlo usmeriti z izbiro 

lokacije (gozdna jasa, bližina potoka, strmina, gosta podrast…). Pri načrtovanih dejavnosti iz 

vseh področij kurikula poskušava izhajati iz otrok in jih izpeljevati glede na njihovo zanimanje, 

zato se pogosto zgodi, da se izvedbeni kurikulum razlikuje od načrtovanega. Vrsta igre, ki je v 

ospredju je odvisna od starosti oz. razvojnih značilnosti otrok.  

Na prvem mestu je za nas skrb za varnost (pregled prostora, prva pomoč, mobilnik). Odrasli 

otroke opazujemo, po potrebi jih usmerjamo (kadar gre za njihovo varnost/se skupini oddaljijo, 

se nevarno vedejo do vrstnika ipd.). V igro se vključimo le, kadar želimo ali si sami želijo 

razširiti znanje, sicer jih usmerjamo k sodelovanju – pogovoru z vrstnikom. Poskušamo biti čim 

bolj neopazni in uživati v naravi tako kot otroci – vsak na svoj način. Po vrnitvi v vrtec naredimo 

skupno refleksijo v obliki govornega ali likovnega izražanja, ki nas spodbudi k razmišljanju in 

izražanju čustev. 

6. Kako se otroci odzivajo in vedejo v gozdnem okolju pri prvem obisku gozda? Kako se 

to vedenje spreminja skozi več obiskov gozda? 

Najmlajše otroke na bivanje v gozdu navajamo postopno. Za nekatere je izziv že hoja po listju 

(ali snegu) in pobiranje od tal, saj so senzorno še zelo občutljivi. Zdi se mi pomembno, da jim 

ponudimo nekaj naravnega materiala iz gozda že v igralnici, atriju, da se z njim seznanijo v 

poznanem okolju. Večina je tako ob prvem obisku bolj zadržana, previdna, vendar navdušena 

in radovedna, predvsem, če to izražamo tudi sami. Vedno jim moramo nuditi dovolj časa, da se 

na določeno okolje prilagodijo in ko zaznamo njihovo željo po raziskovanju, se jim 

prilagodimo, jih navdušimo za nove izzive (hojo navkreber, čez vejevje, podrte hlode, štore, ali 
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raziskovanje z lupami ipd.). Z vsakim bivanjem so bolj samozavestni, gibalno spretnejši, nudijo 

si medsebojno pomoč, manj je prerekanja (v gozdu ni igrač), izboljšuje se govorno izražanje, 

saj se razvijajo tudi boljši medsebojni odnosi, postajajo bolj iznajdljivi in ustvarjalni… 

7. Kakšen vpliv ima po vaših izkušnjah gozd na otroke? 

Kar nekaj vplivov sem naštela že pri prejšnjem vprašanju. Zagotovo pa gozd otroke povezuje 

in pomirja. V gozdu se učijo in pridobivajo znanje celostno, lažje in boljše je razumevanje 

naravnih procesov. Njihova igra v gozdu je vsestransko aktivna, podaljšuje se koncentracija za 

igro in delo. 

8. V čem vidite največje izzive in slabosti izvajanja programa v gozdu? 

Zame je največji izziv navduševanje staršev za pogosto in daljše bivanje v gozdu. Večina se 

zaveda prednosti, vendar so hkrati tudi preveč zaščitniški, ne zavedajo in ne zaupajo v 

sposobnosti svojih otrok. Vse nas pa skrbi velika razširjenost klopov. Pogosto pa so lahko ovira 

visoki normativi otrok v oddelkih. Velko več organizacijski težav pa je v skupinah, v katere so 

vključeni otroci s posebnimi potrebami. 

9. Kakšna je podpora staršev za izvajanje programa v gozdu? Ali se srečujete s težavami 

in z negativnimi odzivi staršev, kadar se odločite obiskati gozd? Kakšni so te odzivi? 

Kot sem že omenila, so nekateri starši najprej v dvomih, velika večina pa je izredno vesela, da 

njihovi otroci preživijo toliko časa v naravi.  Negativnih odzivov zaenkrat ni bilo, razen 

izražanja skrbi, zaradi klopov. Rešujemo ga z rednim obveščanjem o odhodih v gozd preko 

oglasne deske in z dogovorom, da jih starši že doma zavarujejo pred klopi s primernimi oblačili 

in z repelentom. Nekateri otroci pa so proti klopnemu meningitisu že cepljeni.   

10. Kakšen je pogled drugih vzgojiteljic v vašem vrtcu na vzgojo in izobraževanje v naravi? 

Vse strokovne delavke v našem vrtcu imajo pozitiven pogled na gozdno pedagogiko in bivanje 

v naravi. Vendar imajo nekatere zdravstvene težave in jim to predstavlja večji izziv, napor oz. 

težavo. 

11. Kakšna je podpora vodstva pri izvajanju programa v gozdu? 

V vodstvi imamo veliko podporo in nas k temu spodbuja. Omogočajo nam izobraževanja, 

poskrbijo za športno opremo (pohodni čevlji, trenirka, nahrbtniki...) 
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12. Vrtci na prostem so vrtci katerih otroci v naravi (večinoma v gozdu) preživijo od 70 do 

100 % časa. Kakšno je vaše mnenje o takšnih vrtcih? Ali bi bili pripravljeni delati v 

takem vrtcu? Zakaj? 

Take vrtce občudujem. Pri nas se je v današnjem času ob stalnih pritiskih medijev, poplavi 

raznovrstnih IK medijev ipd. težje zavestno odločiti za pristen, miren in naraven slog življenja. 

V vrtcu na prostem bi delala z veseljem, saj opažam in čutim, da  nekatere vrednote v naši 

družbi zgubljajo pomen, postajamo družba individualistov, kar pa za življenjsko harmonijo in 

prihodnost, trajnostni razvoj ni dobro. 

13. Ali bi želeli še kaj sporočiti? 

Želim, da se vsi odgovorni na vseh ravneh – položajih začnejo zavedati, kako pomemben je 

celoten vzgojno izobraževalni sistem za dobrobit posameznika in družbe. Skrajni čas je za 

spremembo učnih načrtov. Podajanje velikih količin informacij naj se umakne izkustvenemu, 

aktivnemu učenju v sobivanju z naravo in pridobivanju praktičnih, uporabnih znanj.   
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PRILOGA 3 

 

INTERVJU Z MAG. JANJO COTIČ PAJNTAR (Zavod za šolstvo) 

Spoštovani! 

Moje ime je Klara Malovrh in sem študentka Pedagoške fakulteti v Ljubljani. V svojem 

diplomskem delu se ukvarjam s pedagogiko na prostem in naslov mojega dela je Vrtec na 

prostem. V raziskovalnem delu diplomske naloge si želim opraviti intervjuje z osebami z 

različnih ravni vzgoje in izobraževanja, med drugim z osebo z Zavoda za šolstvo, v katerem  bi 

ugotavljala stališča pedagoškega strokovnjaka o dani tematiki in možnosti ter interes Zavoda 

za uzakonjenje programov vrtcev na prostem v RS.  

Pedagogika na prostem (gozdna pedagogika) je metoda, pri kateri posameznik ob neposrednem 

stiku z gozdom, spoznava naravo kot nosilko ekosistema, in se posredno vzgaja, izobražuje in 

celostno razvija. Gozd posamezniku omogoča umirjen in celosten razvoj in mu da vodilo za 

zdrav način življenja. S pomočjo narave postanejo njegove vrednote odraz pozitivnega odnosa 

do naravnega in družbenega okolja, do drugih in sebe. Preko gozdne pedagogike je tako 

otrokom, kot odraslim, v bogatem učnem okolju, omogočeno varno in sproščeno raziskovanje, 

odkrivanje občutenj in pravilnega odzivanja nanje. Pedagogika na prostem je povezana z 

gozdovi v kontekstu izobraževanja za trajnostni razvoj. Povezuje znanja z različnih področij, 

med drugim znanje o okolju okolja, znanje o gibalnem razvoju, socialno učenje in splošno 

izobraževanje. Ena glavnih nalog gozdne pedagogike je seznanjanje javnosti o ekologiji in 

povečanje njihovih interesov in vrednot glede ravnanja z naravo in okoljem. Potreba po 

pedagogiki na prostem je posebno velika v zadnjih letih, saj se otroška življenja hitro 

spreminjajo. Primanjkovanje fizične aktivnosti, igra usmerjena na notranje prostore in 

pomankanje direktnega kontakta z naravo urgentno kličejo pa ponudbo institucij, ki otrokom 

nudijo izkušnje na prostem in s tem povezano pedagogiko. 

S pedagogiko na prostem se med drugim ukvarjajo vrtci na prostem. Najbolj so razširjeni na 

Danskem, Norveškem, v Veliki Britaniji, Nemčiji, Avstriji, Švici in Ameriki. Gre za 

alternativni vzgojno-izobraževalni koncept, ki ga v svojem delu imenujem vrtec na prostem. 

Vrtec na prostem je ustanova, ki varuje, vzgaja in izobražuje predšolske otroke in deluje na 

podlagi vrednot pedagogike na prostem, v njem pa vzgojno-izobraževalno delo opravljajo 

vzgojitelji in učitelji na prostem. V vrtcih na prostem otroci vsakodnevno preživijo od 
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sedemdeset do sto odstotkov časa, ne glede na vremenske razmere (izjema so ekstremni 

vremenski pogoji). 

 

1. Po podatkih Eurostata je delež zasebnega šolstva v Sloveniji v primerjavi z drugimi 

članicami EU zelo nizek. V Kurikulumu za vrtce in Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju 

v Sloveniji je zapisano načelo demokratičnosti in pluralizma. Kaj konkretno so po 

vašem mnenju možni ukrepi, ki bodo v prihodnosti poskrbeti za večjo pluralnost 

vzgojno-izobraževalnih institucij v Republiki Slovenji?  

2. Kakšne ukrepe lahko pričakujemo v vzgoji in izobraževanju s področja okoljske vzgoje 

in trajnosti, preko katere se bo šolstvo spopadlo z ekološko krizo 21. stoletja? Kako se 

nameravate zavzeti za uvajanje tematik o okolju v kurikulume? 

3. Kakšna naj bi bila po vašem pozicija vzpostavljanja avtoritete vzgojitelja in učitelja 21. 

stoletja in preko katerih metod naj bi novodobni vzgojitelji in učitelji skrbeli za 

promocijo znanja? 

4. Ali ste že slišali za koncept vrtca na prostem? Kakšno je vaše mnenju takšnih vrtcih? V 

čem vidite prednosti in slabosti vzgoje in izobraževanja na prostem? Ali menite, da bi 

bil koncept primeren za Slovenijo? Zakaj? 

5. Kakšno podporo lahko vrtci na prostem pričakujejo s strani Zavoda za šolstvo?  

6. Kakšno podporo lahko vrtci na prostem po vašem mnenju pričakujejo s strani 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport? 

7. Preko literature o vrtcih na prostem po svetu, strokovne literature o vzgoji in 

izobraževanju in preko pregleda zakonodaje RS sem prišla do ugotovitve, da bi bilo v 

Sloveniji možno odpreti vrtec na prostem, če bi spremenili pravilnik, ki izvaja določbo 

zapisano v 34. členu ZOFVI. Ta člen govori o tem, da se vrtec lahko vpiše v razvid le 

če izpolnjuje splošne pogoje za prostor in opremo v vrtcu. Z namenom zagotavljanja 

varnosti in nadzora je ta člen smiseln za delovanje večjih vrtcev, vendar ni skladen z 

idejo in vrednotami vrtca na prostem. Predlagam, da bi se po zgledu Nemčije izdalo 

nove predpise o minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki bi veljali 

izključno za vrtce na prostem. To bi omogočilo, da bi bil notranji prostor vrtca 

prilagojen svojemu namenu, ki je zatočišče. Prostor mora omogočati prostor za 

prehranjevanje, počitek in umik iz gozda v vremenskih pogojih, ki so nevarni ali 

škodljivi za otroke (močno deževje, žled, snežni metež). Z vlogo zatočišča je 

nesmiselno, da bi prostor vrtca na prostem dosegal sedanje prostorske standarde in bi 
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bil notranji prostor vrtca na prostem manjši. Prostor ne rabi omogočati prostora večjo 

količino gibanja in proste igre, saj ta prostor dovoljšno predstavlja gozd in druge zunanje 

površine. Prav tako vrtec na prostem ne potrebuje lastnega zunanjega zemljišča (igrišča 

vrtca), saj prostor za igro predstavlja gozd. En od pogojev za prostor vrtca na prostem 

bi bila pogodba o souporabi gozda, ki bi jo moral vrtec pridobiti pred odprtjem vrtca (s 

strani lastnika gozda, ki je lahko fizična oseba ali država).  

Ali se vam zdi moj predlog, ki vključuje spremembo pravilnika, ki izvaja to določbo o 

Minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, možna rešitev, ki bi dala 

zeleno luč vrtcem na prostem? Kakšni so vaši predlogi, ki bi omogočali odprtje vrtca na 

prostem?  

Odgovor 

Organizacija in izvedba vrtca na prostem mora zagotavljati, tako kot druge organizirane oblike 

predšolske vzgoje in izobraževanja, kakovost na petih ključnih področjih. V skladu z 

mednarodnimi zavezami in priporočili za področje predšolske vzgoje in izobraževanja je prvo 

ključno področje od petih, ki opredeljujejo visoko kakovost predšolske vzgoje, dostopnost, 

poleg delovne sile - strokovnih delavcev, kurikuluma oz. predšolskega programa, vrednotenja 

in spremljanja na vseh ravneh ter učinkovitega upravljanja in financiranja. 

To pomeni, da si moramo prizadevati, da je v organizirano obliko predšolske vzgoje in 

izobraževanja, ki seveda mora biti visoko kakovostna, vključen čim višji delež predšolskih 

otrok, zaradi številnih dobrobiti oz. koristi, ki jih ima le-ta na otrokov razvoj in učenje, in ki jih 

potrjujejo izsledki številnih raziskav.  

V Sloveniji se delež vseh otrok (tj. od 11. meseca starosti do 6 leta starosti) vključenih v vrtce 

povečuje, in sicer s 63,6% v letu 2005/2006 na 80,4% v letu 2017/2018. V šolskem letu 

2017/2018 je bil delež vključenih 1-letnih otrok 50,3%, delež 2-letnih otrok 76,7%, delež 3- 

letnih otrok 87,1%, delež 4-letnih otrok 91,8%, delež 5-letnih otrok pa 94,1%, kar pomeni tudi, 

da se delež otrok, vključenih v vrtce, povečuje s starostjo otrok. Starost predšolskih otrok je 

torej zagotovo pomemben vidik, ki ga je potrebno upoštevati pri organizaciji vrtca na prostem. 

Vrtec na prostem ne pomeni samo ene oziroma natančno določene organizacijske in izvedbene 

oblike vrtca, pač pa se le-te prilagajajo in razlikujejo glede na to, kje se vrtec nahaja, npr. na 

podeželju, pol-podeželju ali mestnem območju, in glede na ljudi, ki ga uporabljajo (pedagogi, 

otroci in starši). Nekateri vrtci na prostem so v gozdu, drugi so v mestu, ključno pa je, da se 

pretežni del vzgojno-izobraževalnega procesa odvija izven igralnic in učilnic v 
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naravnem/zunanjem okolju. To pomeni, da vsak dan, skozi vse leto, vrtci uporabljajo svoje 

zunanje površine, lokalno okolje in naravo, kjer se otroci aktivno učijo in razvijajo na pristen 

in edinstven način, v okviru skrbno načrtovanega kurikuluma. 

Kurikulum – predšolski program predstavlja tretje ključno področje okvira kakovosti v 

predšolski vzgoji in izobraževanju. Temeljiti mora na pedagoških ciljih, vrednotah in pristopih, 

ki otrokom omogočajo, da na celosten način, tj. z osredotočanjem na njihov čustveni, kognitivni 

in fizični razvoj ter dobro počutje, dosežejo svoj polni potencial. To s preprostimi besedami 

pomeni, da ni kakovostnega vrtca na prostem brez kakovostnega kurikula. 

Vrtec na prostem tudi ne moremo kar poimenovati gozdni vrtec ali vrtec v gozdu, ker je slednji 

le ena od možnih organizacijskih oblik vrtca na prostem. Ne nazadnje, gozdovi ne prekrivajo 

celotnega površja Zemlje, in vrtec na prostem je načeloma lahko organiziran v zelo raznolikih 

geografskih okoljih, zato je potrebna tudi velika previdnost pri enačenju »pedagogike na 

prostem, kot metode« z »gozdno pedagogiko« 

V tujini je večina vrtcev na prostem sorazmerno majhnih, z 20 do 30 otroki, in s 4 do 5 

strokovnimi delavci. To pomeni, da se pri tej obliki organizirane vzgoje in izobraževanja zelo 

spremenijo normativi, npr. število strokovnih delavcev na število otrok, število otrok v skupni, 

posledično pa tudi obseg potrebnih financ. 

Ker je vzgoja in izobraževanje v vrtcu na prostem organizirana pretežno izven igralnic v 

naravnem in lokalnem okolju, je potrebno poskrbeti tudi za številne dodatne vidike 

zagotavljanja varnosti otrok, ki jih v okviru igralnic in drugih notranjih prostorov zgradb ni oz. 

jih ne poznamo. 

Poleg tega pa bi morali ustrezno dodatno strokovno izpopolniti oz. usposobiti za delo na 

prostem tudi strokovne delavce. Profesionalizacija osebja je namreč drugo ključno področje 

okvira kakovosti v predšolski vzgoji in izobraževanju, ker je višja raven strokovne priprave in 

znanja pozitivno povezana z boljšo kakovostjo storitve. 

Izpostavili smo le najbolj ključne vidike, ki jih bo potrebno upoštevati pri organizaciji in izvedbi 

vrtca na prostem. Generalno pa se nakazujeta dva možna scenarija, po katerih bi se formalno 

lahko uredilo status in možnost za organizirano izvajanje vrtca na prostem. Prvi je 

posodabljanje javnoveljavnega predšolskega programa z novimi programskimi elementi, v 

skladu s Pravilnikom o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela (Uradni list RS, št. 7/14 in 

27/17), ki obstoječ program spreminjajo z vsebinskega in organizacijskega vidika, in s tem 
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posegajo v pravice in obveznosti udeležencev izobraževanja, kot jih določajo veljavni 

dokumenti. 

Drugi pa je priprava novega predšolskega programa, v skladu z 12. in 13. členom Zakona o 

vrtcih. 

Zavod RS za šolstvo je že leta 2014 pripravil dokument VRTEC V NARAVI. Koncept dodatne 

dejavnosti vrtca - bivanje v naravi, ki je skladen z javnoveljavnim programom za predšolske 

otroke - kurikulom za vrtce (1999). 

Trenutno pa čakamo na odobritev projekta v okviru v KA2 akcije Erasmus+ programa. Pet 

referenčnih partnerjev iz štirih držav (Danska, Švedska, Nemčija in Slovenija) se nas je 

povezalo, pod koordinacijo Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, in skupaj smo prijavili 

triletni projekt na področju zgodnjega učenja na prostem (za otroke do 10 leta starosti), ki bo 

povezal predšolsko obdobje in prvo triado OŠ. Glavni cilji so oblikovanje skupnega 

mednarodnega okvira za učenje na prostem, program za usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev 

za učenje/poučevanje na prostem, priročniki s priporočili za izvajanje vrtca na prostem in pouka 

na prostem, idr. 

 

 


