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V šolskem letu 2020/2021 je bilo 1. septembra vpisanih 114 otrok, ki so bili vključeni v 6 

oddelkov vrtca Kekčevi junaki Kranjska Gora in v 1 oddelek vrtca enota Rateče. S 1. 

februarjem se je število vpisanih otrok spremenilo na 110, konec  junija pa je bilo vpisanih v 

vrtec 106 otrok. Zaradi CORONA virusa, ki se je razširil po celem svetu, in tudi pri nas, smo 

bili 23. oktobra prisiljeni vrtčevska vrata zapreti in tako smo ostali doma, otroci, starši in 

strokovni delavci vrtca. Vrtec je ponudil staršem organizacijo nujnega varstva za otroke, po 

predhodni prijavi. Vrata vrtca smo ponovno odprli 26. januarja pod določenimi pogoji in 

priporočili, ki so nam jih  poslali iz  NIJZ in Ministrstva za šolstvo in šport. Delo je potekalo 

v mehurčkih s skrajšanim delovnim časom vrtca do 15.ure. Popolno zaprtje države je bilo tudi 

od 1. do  12. aprila. Razglašena je bila epidemija in je trajala do 15. junija. Zaradi vpisa v šolo 

se je julija izpisalo kar nekaj otrok. V času poletnih počitnic julij in avgust  je veliko staršev 

uveljavljalo za svoje otroke rezervacijo. V šolskem letu 2020/ 2021 je bilo zaposlenih 7 

vzgojiteljic in 7,5 vzgojiteljic- pomočnic vzgojiteljic.  V tem šolskem letu smo imeli 

zaposlenega tudi spremljevalca, otroku z odločbo. Ena delavka je bila na bolniški odsotnosti, 

kasneje pa s skrajšanim delovnim časom. V Enoto Rateče smo zaposlili vzgojiteljico, ki je 

nadomeščala delavko na bolniški odsotnosti. Da je delo nemoteno potekalo, so strokovne 

delavke v vrtcu  krajše bolniške odsotnosti, med šolskim letom, nadomeščale same. V času 

zamenjav se je delovni čas  strokovnih delavk spreminjal od načrtovanega. Včasih  so morale 

nadomeščati odsotne delavke in so bile bolj obremenjene s povečanim obsegom dnevnih 

delovnih obveznosti. 

 

V šolskem letu 2020/2021 so se strokovne delavke udeleževale mesečnih strokovnih aktivov, 

ki smo jih do konca šolskega leta izvedli 7, manj kot v preteklem letu zaradi zaprtja vrtca ob 

pojavu CORONA virusa. Strokovne delavke so se izobraževale na študijskih skupinah, 

seminarjih, konferencah  na daljavo, imele pogovorne urice s starši in roditeljske sestanke v 

obsegu kot so to dopuščale razmere zaradi virusa COVID . 

 

 

En otrok je imel Odločbo za dodatno strokovno pomoč, ki  jo je skozi celo šolsko leto  

izvajala specialna pedagoginja Martina Vrabec. 

 



Ko je vrtec deloval nemoteno se je vsako sredo v skupine vključevala svetovalna delavka 

Tina Kralj.  

  

Delo strokovnih služb  v  vrtcu je bilo izvedeno v obsegu kot so nam dopuščale razmere. 

 

Sodelovanje z dijaki in študenti je bilo uspešno. Ena  dijakinja je  uspešno opravila 

maturitetne nastope za poklicno maturo. Na praktičnem usposabljanju smo imeli  v letošnjem 

šolskem letu 5 dijakinj.  Mentorice so se potrudile in jim skušale posredovati čim več znanja, 

ki ga bodo kasneje lahko uporabile pri svojem delu z otroki v oddelku. 

 

Evalvacije o praktičnem usposabljanju dijakinj in vključevanju v življenje vrtca na Srednji 

šoli Jesenice smo imeli preko ZOOMA. Pogovorili smo se o nadaljnjem delu in se okvirno 

dogovorili glede datumov praktičnega usposabljanja za naslednje šolsko leto.  

 

Organizacija prehrane z vodjo šolske prehrane in kuhinjo je potekala dobro. Vodja šolske 

prehrane je poskrbela za jedilnike in jih tedensko posredovala skupinam v vrtcu. Mislim, da je 

sodelovanje s kuhinjo zelo dobro in usklajeno s strokovnim osebjem vrtca. 

 

Vsi programi (osnovni, obogatitveni in nadstandardni) vključno s projekti, ki so jih strokovne 

delavke načrtovale v letnem delovnem načrtu so bili izpeljani v obsegu , kot nam je dopuščala 

nastala situacija v državi COVID 19. Izvedene so bile športne aktivnosti v vseh skupinah za 

Zlati sonček, izvedeni so bili načrtovani tabori, edino kar nismo izvedli so bile lutkovne 

predstave (abonma). 

 

DELO PO SKUPINAH 

 

TO SMO MI, »SOVICE« 

 

Skupino sva vodili Jana Madon Brojan in Mateja Klinar. 

Z enajstimi meseci  po vseh štirih prikobacamo v vrtec. Iz maminega naročja se podamo v 

nov svet, na prvo pot k samostojnosti. Nekaterim nam je prve dni hudo, saj se težko ločimo od 

mame, kmalu pa spoznamo, da je v vrtcu lepo. Tam nas čakajo prijatelji in »nadomestni 

mami«. Skupaj se igramo, pojemo, packamo. Naredimo prve korake, iz čebljanja 

spregovorimo prve besede, pleničke počasi zamenjamo za kahlico in stranišče. Naučimo se 

samostojno jesti, sleči, sezuti, obuti enostavnejša obuvala. Vsakodnevno nabiramo moč za vse 

daljše sprehode ob vrvici, najraje pa se igramo v naravi in stiskamo. V skupini s še 

preostalimi dvanajstimi Sovicami se navadimo, da nismo sami, ob nas so še drugi otroci s 

katerimi si delimo veliko naročje vzgojiteljic,  igrače, smeh in veselje, včasih tudi jok. Takrat 

se pobožamo, objamemo, pokličemo palčke pihalčke (če se udarimo). Naše dejavnosti so zelo 

raznolike, prilagojene našim zmožnostim in zanimanjem. Prav vsak izmed nas je nekaj 

posebnega, je pomemben. Vzgojiteljici se trudita vsakemu izmed nas dati tisto, kar najbolj 

potrebuje, predvsem pa toplino, nego, varnost. Zato v veliki večini radi hodimo v vrtec. 

 

SKUPINA STORŽKI 

 

V skupino Storžki je bilo v šolskem letu 2020/2021 vpisanih 12 otrok. Od tega je bilo 10 

novincev. Skupino sva vodili Martina Čebulj in Nina Rakovič. 

Najpomembnejši cilj, kateri je potekal od začetka šolskega leta je bil socializacija otrok, ter 

velik poudarek na dnevni rutini. Pri tem sva upoštevali različnost na ravni izbora vsebin 

dejavnosti in materialov. Le ti otrokom omogočajo pridobivanje izkušenj in spoznanj o 



različnosti sveta. Obenem sva spoštovali posebnosti otrok in staršev. Otroci so imeli pravico do 

izbire in drugačnosti, zato sva času namenjenemu privajanju dnevni rutini posvetili več 

pozornosti. Da je dopoldne potekalo umirjeno sva dejavnosti prilagodile interesu otrok. Najino 

delo je bilo otrokom zagotoviti, da imajo vedno na voljo najino človeško toplino.  

Leto, ki je za nami je bilo zelo razgibano. Zastavljeni cilji so bili skoraj v celoti uresničeni. 

Veseli sva, da sva kljub začrtani poti večkrat poslušali otroke, ki so naju peljali po svoje in tako 

poskrbeli, da sva se naučili poslušati tudi midve njih. 

 

SKUPINA VOLKCI – RATEČE 

 

Volkci smo doma v Ratečah. Skupino smo vodile Metka Šušterčič,  Suzana Gregori  in Jerca 

Kramar. Značilnost naše skupine je, da je bila  po starosti otrok zelo mešana in je imela  velik 

razpon med najmlajšim in najstarejšim. Večji so več pozornosti in potrpežljivosti posvečali 

manjšim in mlajšim, mlajši pa so se prilagajali in poizkušali po svojih zmožnostih dohajati 

večje. Skupina je  delovala  zelo enotno, v kar smo vložile ogromno truda in dela. Otroci so bili 

vodljivi, delovni. Poleg socializacije smo velik poudarek dale splošnemu bontonu ( 

pozdravljanje, besede prosim, hvala, oprosti,..),  kulturnemu odnosu do hrane, ter lepega 

vedenja pri mizi.  V skupini so se otroci dobro počutili, radi so sodelovali na vseh področjih, 

večina jih je uživala v gibanju. Veliko časa smo posvetili ravno gibanju in gibalnim 

dejavnostim, ki so bile vodene, spontane v prostoru in zunaj -  ( pohodi v bližnjo in daljno 

okolico vrtca – tedenski pohod v Planico).  Z različnimi gibalnimi nalogami so otroci spoznavali 

svoje telo, oblikovali so lastno identiteto in samospoštovanje. Spodbujale smo medsebojno 

sodelovanje, športno obnašanje in skrb za varnost.  

 

SKUPINA KOZLIČKI 

Vzgojiteljici v skupini sva bili Anamarija Zagorec in Anica Davidovič. 

V letu 2020/2021 smo v skupini Kozlički veliko časa preživeli v naravi, hodili in se igrali na 

prostem. Zunaj smo bili skoraj vsak dan, razen v primeru močnega deževja ali sneženja. Tekom 

celega leta (kar smo bili prisotni v vrtcu) smo izvajali dejavnosti iz programa Mali sonček, 

zaradi Covid razmer nam je bilo onemogočeno le izvajanje teka na smučeh. Ostale dejavnosti 

po programu mali sonček so bile izvedene (4 pohodi/izleti, kolesarjenje,….) Bili smo vključeni 

v projekt Beli zajček, ki smo ga v jesenskih mesecih (2020) zaključili (še s prejšnjega leta 2019). 

Veliko poudarka smo dajali na samostojnost pri slačenju/oblačenju ter obuvanju/sezuvanju, na 

področju govora smo dajali velik poudarek na pravilno izgovorjavo besed, saj je bilo v skupini 

kar nekaj otrok, ki so bili šibkejši na govornem področju. Vrtčevsko leto 2020/2021 smo 

zaključili s skupnim druženjem s starši in otroki na prostem, kjer so imeli otroci lov na zaklad. 

Tako smo se poslovili od preteklega leta, otrok ter staršev. 

 

SKUPINA GORSKI ŠKRATI 

Strokovne delavke v skupini so bile vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice Monika Tomažin, 

ki je nadomeščala dolgotrajno bolniško odsotnost vzgojiteljice pomočnice vzgojiteljice Vesne 

Markelj in diplomirana vzgojiteljica Špela Mitrovič. 

V skupini je bilo 14 otrok letnika 2018, skupina ji bila homogena. 

Veliko dejavnosti smo izvajali na prostem, v gozdu, na travniku. Otroci so v vrtec radi 

prihajali, veliko smo peli, plesali in poslušali kamišibaj. 



Zaradi epidemija Covid-19 je vrtec za nekaj časa zaprl svoja vrata, vendar nam je kljub temu 

uspelo izvesti vse načrtovane projekt, kot  sta Zdravje v vrtcu in Mali sonček.  

Uspešno smo zaključili tudi dve letni trajnostni projekt Beli zajček.  

Otroci so v sicer kratkem šolskem letu napredovali govorno, gibalno, vsi so bili konec leta 

suhi in so samostojno uporabljali sanitarije. Za starše smo pripravili glasbeno pravljico 

Gradič, ki smo jo predvajali preko zoom aplikacije.  

Zaključek šolskega leta smo izvedli skupaj s starši in otroki. Odpravili smo se na sprehod do 

jezera Jasna, se tam igrali z vodo, slikali na kamenje in se posladkali s pecivom.  

SKUPINA ROŽLETI 

Skupini Rožleti se je v letu 2020/21 pridružilo 14 Rožletov.  Na začetku leta sva bili vzgojiteljici 

Petra in Tina. Januarja pa je v skupino kot vzgojiteljica prišla Metka in nadomestila Petro. 

Tekom leta smo vsak dan hodili ven na zrak, Jeseni nabirati jesenske dobrote; pozimi smo se 

sankali, kepali, delali bunkerje…; spomladi smo hodili v gozd, nabirali smo cvetlice, poslušali 

ptice, naučili smo se jih nekaj tudi prepoznati. 

Veliko smo peli in plesali, hodili smo tudi v telovadnico. Izvajali smo dejavnosti Mali sonček 

in Zdravje v vrtcu. 

Veliko smo dali na samostojnost glede slačenja in oblačenja, sami so si nalili sok, si vzeli hrano 

za zajtrk in kosilo. Veliko sva dali na govor in izgovorjavo, ker je bilo nekaj otrok malo slabših 

na govoru. Poudarek sva dali tudi na to, da če kaj želimo to tudi povemo. 

Na koncu leta smo dosegli veliko uspehov. Vsi otroci so bili brez pleničk, zrastli so v velike 

samostojne otroke. 

Vrtčevsko leto 2020/21 smo zaključili tako da smo se še malo podružili s starši v Jasni in 

prijetno poklepetali ob jezeru, kjer smo malo popili in pojedli piškote ki smo jih napekli z otroci. 

SKUPINA KEKCI  

V skupini predšolskih otrok je bil pri izbiri dejavnosti poudarek na gibanju, največ v naravi, 

ob slabem vremenu pa v telovadnici. Razvijali smo fino motoriko, širili besedišče in usvajali 

bonton. Skrbeli smo za higieno rok in spodbujali otroke, da se uredijo sami in poskrbijo za 

svoje stvari. Veliko smo se pogovarjali in usvajali veščino pogovora in dogovarjanja.  

Izvajali smo delavnice CAPP programa, obiskali Kekčevo deželo, izvedli tečaje: rolanja, 

plavanja in kolesarjenja. Zaradi zaprtja vrtca, ob povratku zaradi priporočil NIJZ in ukrepov 

za zajezitev korona virusa pa si nismo ogledali lutkovnih predstav, nista bila izvedena tečaja 

teka na smučeh in alpskega smučanja.  Ob koncu vrtčevskega leta pa smo šli tudi na planinski 

tabor z nočitvijo –  Tamar. 

Mesečno smo na aktivih poglobljeno obravnavale strokovna in organizacijska vprašanja. 

Določene izvedbe programa so zahtevale obširnejšo organizacijo v katero niso bile vključene 

samo strokovne delavke. S svojimi znanji so pomagali zunanji strokovni sodelavci in starši. 

 

DELO AKTIVA STROKOVNIH DELAVCEV VRTCA 

Na mesečnih aktivih smo evalvirali izvedene aktivnosti in jih zapisali v zapisnike strokovnih 

aktivov.  

 

 



SODELOVANJE S STARŠI 

 

Sodelovanje s starši je celo leto potekalo v skladu z načrtovanim. Strokovne delavke so se 

srečevale s starši na pogovornih uricah, na roditeljskih sestankih. Staršem smo sproti pošiljali 

navodila in obvestila prek e asistenta. V času dela od doma so bile strokovne delavke v stiku s 

starši. 

 

VPIS V VRTEC 

 

Vpis v vrtec je potekal od 12. 4. do 16. 4. 2021. Starši so vlogo lahko oddali v tajništvu šole v 

času uradnih ur, jo poslali po pošti  ali v elektronski obliki.  V času vpisa je bilo na novo 

vpisanih 22 otrok. 

 

INVESTICIJE N POPRAVILA 

 

Izvedene so bile investicije, ki so bile nujno potrebne za nemoteno delovanje vrtca. Obnovili 

smo  sanitarije za zaposlene, pobarvali igrala pred vrtcem in zamenjali pohištvo igralnici 

Kozlički.  

 

V vrtcu Rateče so bila pobarvana igrala na igrišču.  

 

S strani občinskega proračuna so bile financirane vse nadstandardne dejavnosti, ki smo jih 

organizirali. 

 

 

 

Kranjska Gora, 31.8.2020                                                     Cvetka Pavlovčič, vodja vrtca 

 

                                                                                               Ravnatelj: mag. Milan Rogelj 


