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Datum: 26. 9. 2022 
 

Datum prejema prijave (izpolni vzgojiteljica):____________ 

 
Spoštovani starši! 
 
Vabimo vas, da vključite vašega otroka v interesno dejavnost Cici planinec. Interesno 

dejavnost bo vodila Vzgojiteljica predšolskih otrok - pomočnica vzgojiteljice Vida Pagon, v 

sodelovanju s Planinskim društvom Cerkno. 

Dejavnost je brezplačna, vključijo pa se lahko otroci stari od 4-6 let (oddelki ježki, ribice, metulji 

in mravljice). Srečanja bodo potekala v obliki pohodov, predvidoma enkrat mesečno. 

Na pohode boste starši otroke prijavljali fizično z vpisom na seznam, ki bo objavljen na oglasni 

deski pri vhodu v zidano stavbo vrtca in pri oddelku 10. Mravljice. V primeru, da dejavnost 

odpade ali pride do drugih sprememb, boste starši prav tako obveščeni preko oglasnih desk. 

V kolikor menite, da bi vaš otrok z veseljem sodeloval pri raziskovanju narave in druženju na 

pohodih, vas prosimo, da izpolnite priloženo vpisnico. Vpisnico lahko oddate v matičnem 

oddelku ali pa jo pošljete vzgojiteljici svojega otroka preko eAsistenta do ponedeljka 

3.10.2022. Dejavnosti pa se lahko pridružite tudi kadarkoli tekom šolskega leta. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Spodaj podpisan/a ________________________________________ vključujem svojega  
                                                                                           (ime in priimek staršev)                                                                                             

otroka ___________________________, letnik rojstva _______________________________, 
                             (ime in priimek otroka) 

 na Cici planince. Dejavnost se bo izvajala v šolskem letu 2022/23, v Vrtcu Peter Klepec pri OŠ 
Cerkno. 
 
 
 
V ____________, dne______________.                                    Podpis staršev:_______________ 
                (kraj)                                         (datum)                                                                                                         
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Cici planinec 
 

V sodelovanju s PD Cerkno v našem vrtcu že več let organiziramo planinsko skupino CICI 

PLANINEC. Namenjena je otrokom starejšim od štirih let, pa vse do vstopa v šolo. 

 Cilji te dejavnosti so: 

 Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja v naravi, 

 spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi, 

 druženje s sovrstniki in pridobivanje novih prijateljev, 

 seznanjanje s planinskimi potmi in njihovimi oznakami – markacijami, 

 otroke spodbujati k pohodništvu in gibanju v  naravi. 

Vse planinske izlete vodijo vodniki PD, pridruži pa se jim vsaj en strokovni delavec iz vrtca. 

Otroci se teh izletov udeležijo skupaj s starši oz. odraslo osebo, povabijo pa lahko tudi mlajše 

in starejše sorojence, stare starše in prijatelje. S seboj imajo nahrbtnik s pijačo in hrano. So 

primerno obuti in oblečeni. Vsak otrok ob vpisu v skupino Cici planinec prejme Cici dnevnik, v 

katerega beleži žige, v njem pa je tudi prostor za risbice oz. vtise iz pohodov. Izleti so 

organizirani enkrat mesečno ob sobotah (izjemoma tudi kakšno nedeljo). V mesecu 

decembru bo  organiziran pohod z baklami, morda nas bo presenetil tudi kakšen dobri mož. 

Za zaključek Cici planincev bomo predvidoma v mesecu avgustu prespali v naši planinski koči 

na Poreznu. 

Ob vpisu v interesno dejavnost Cici planinec bodo otroci prejeli tudi okviren program izletov 

za tekoče šolsko leto. 

 


