VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, Parmska cesta 41, 1000 LJUBLJANA
Tel. št.: 01/520-97-50, telefaks: 01/520-97-60,
e-naslov: vvzljoz-ravnateljica@guest.arnes.si , www.vrtecoz-lj.si

Zapisnik 1. seja Sveta staršev Vrtca Otona Župančiča
14. 10. 2021, 16.30, preko ZOOM aplikacije
Prisotnost staršev: prisotnih je bilo 28 staršev (podpisna lista je priloga zapisniku).
Prisotni: Ravnateljica ga. Irena Upelj, pomočnici ravnateljice ga. Andreja Mekinc in ga. Ksenija
Grabovica.
Ga. Upelj je na začetku seje pozdravila prisotne člane Sveta staršev in predstavila pomočnici
ravnateljice ter za zapisnikarico predlagala ga. Mekinc.
Predstavila je dnevni red:
1. Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev.
2. Predstavitev Poslovnika o delovanju Sveta staršev in nalog predstavnikov v Svetu staršev.
3. Pregled zapisnika 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2020 – 2021.
4. Izvolitev predstavnika staršev v Svet vrtca in Sklad vrtca.
5. Seznanitev z samoevalvacijo vrtca.
6. Poročilo o delovanju Sklada vrtca.
7. Predstavitev in potrditev Poročila LND za š. l. 2020/21 in LND vrtca za š. l. 2021/22.
8. Vprašanja, pobude, predlogi, pohvale.

Na dnevni red ni bilo pripomb.
SKLEP: Dnevni red se potrdi.
Ad1) Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev.
Na prvi seji se izvoli oziroma potrdi predsednika in namestnika Sveta staršev, ki v nadaljevanju
sklicuje seja Sveta staršev in jih vodi. Predsednik Sveta staršev je g. Jernej Zupančič. Zaradi izstopa
otroka iz Vrtca pa je prenehala funkcija namestnici predsednika Sveta staršev.
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Ga. Upelj je prisotne starše pozvala k novim predlogom za predsednika oziroma potrditvi predsednika
Sveta staršev.
SKLEP: Prisotni starši so soglasno potrdili predsednika Sveta staršev g. Jerneja Zupančiča.
V nadaljevanju je ravnateljica prisotne pozvala k sprejetju funkcije namestnika predsednika Sveta
staršev. Funkcijo je sprejela ga. Katja Thaler, skupina Piškoti, enota Živ-žav.
SKLEP: Prisotni starši so potrdili ga. Katjo Thaler za namestnico predsednika Sveta staršev.

Vodenje seje je, zaradi odsotnosti predsednika Sveta in novoizvoljene namestnice, v nadaljevanju
prevzela Ga. Upelj.
Ad2) Poslovnik o delovanju Sveta staršev in predstavitev nalog predstavnikov v Svetu staršev.
a) V letu 2020 je bil v skladu z zakonodajo sprejet Poslovnik o delovanju Sveta staršev. Prejeli ste ga
z vabilom po e-pošti. Poslovnik ureja pripravo, način in organizacijo dela Sveta staršev. Svet staršev je
sestavljen iz predstavnikov vseh skupin vrtca.
Mandat traja praviloma eno leto, ponovna izvolitev ni omejena, funkcija pa avtomatsko preneha z
izstopom otroka iz vrtca. Sklic prve seje opravi ravnatelj.
SKLEP: Na Poslovnik ni bilo pripomb.
b) Staršem je ga. Upelj predstavila naloge predstavnikov v Svetu staršev; predstavnik je vezni člen
med starši otrok in vodstvom vrtca. Skrbi za pretok informacij, ob tem pa varuje osebne podatke otrok
in staršev. Prizadeva si za dobre medsebojne odnose, kulturen dialog in sproten pretok informacij.
Pobude, predloge in pohvale staršev predstavnik posreduje na Svetu staršev ali vodstvu vrtca sproti,
kadar je to potrebno.
SKLEP: Predstavniki Sveta staršev so seznanjeni s Poslovnikom o delovanju vrtca in vlogo
predstavnika v Svetu staršev.
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Ad3) Pregled zapisnika korespondenčne seje Sveta staršev v šolskem letu 2020 – 2021.
V izogib možnosti širjenja okužb s Covid-19 in na podlagi omejitve vlade o zbiranju ljudi, je
ravnateljica v dogovoru s predsednikom Sveta, sklicala dopisno sejo Sveta staršev vrtca Otona
Župančiča. Seja se je pričela 16. 10. 2020, ob 13.00 in zaključila 19. 10. 2020 ob 12.00.
Vse načrtovane naloge so bile realizirane v skladu s priporočili in navodili Ministrstva za
izobraževanje, kulturo in šport oziroma NIJZ.
SKLEP: Zapisnik korespondenčne seje Sveta staršev v šolskem letu 2020/21, se potrdi.
Ad4) Izvolitev predstavnika staršev v Svet vrtca in Sklad vrtca.
a) Svet vrtca je v sestavi 5 zaposlenih, treh predstavnikov ustanovitelj in treh predstavnikov staršev.
Predstavnici enote Čurimuri in Čebelica je z izstopom otroka iz vrtca prenehala funkcija predstavnice
v Svetu vrtca.
Svet staršev lahko predlaga kandidate izmed članov sveta staršev ali ostalih staršev. Od kandidata je
potrebno dobiti soglasje.
Ga. Upelj je predstavnike skupin pozvala k predlogom kandidatov.
SKLEP: Predstavniki so z javnim glasovanjem za predlog kandidata za enoto Čurimuri in
Čebelica soglasno potrdili g. Miha Tavčarja.
b) Zaradi izstopa otroka iz vrtca, je potekel mandat tudi predstavnikom staršev v Skladu vrtca Otona
Župančiča, za enoti Živ-žav in Ringaraja ter enoto Čebelica.
Ustanovljen je bil v šolskem letu 2006/2007. Svet vrtca je na svoji seji 12. 10. 2006 sprejel sklep o
ustanovitvi Sklada vrtca, čigar osnovni namen je pridobivanje sredstev za pomoč otrokom iz socialno
šibkih družin za letovanja, tabore, različne prireditve in podobno, ter za obogatitev dejavnosti vrtca, ter
s tem povečanje kakovosti bivanja otrok v vrtcu.
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UO Sklada vrtca je v sestavi 9 članov; 5 zaposlenih in 4 predstavnikov staršev.
SKLEP: Funkcijo za delo v UO Sklada vrtca so sprejeli; za enoto Čebelica ga. Martina Kobal, in
za enoti Ringaraja in Živ-žav - ga. Mirela Lidjan.

Ad5) Seznanitev z samoevalvacijo vrtca.
Samoevalvacija za preteklo šolsko leto so starši prejeli kot prilogo e-pošti. Ga. Upelj je predstavila
pomembne vsebine samoevalvacije.
Ad6) Poročilo o delovanju Sklada vrtca.
Na dan 31. 8. 2020 smo imeli na računu Sklada vrtca skupaj 20.214,11€. Donacije smo pridobivali na
različne načine; od dobaviteljev, aktivnosti strokovnih delavk po enotah – predstave za starše,
novoletni bazar, prodaja papirja…
Ravnateljica je predlagala, da se zbrana sredstva v tem letu razdeli: 400,00 € med oddelke 5–6 letnih
otrok ter 300,00 € med oddelke 4–5 letnih otrok za nadstandardne (obogatitvene) dejavnosti otrokom
iz socialno šibkih družin. Ko se v skupinah 4–6 letnih otrok izkaže potreba po večjem znesku, Sklad to
omogoči, če je finančno možno. Ostanek sredstev smo namenili za nakupu IKT. Strokovne delavke
so ob koncu šolskega leta predsednici UO oddale poročilo o porabi sredstev namenjenih skupinam.

Ad7) Predstavitev in potrditev Poročila LND za š. l. 2020/21 in LND vrtca za š. l. 2021/22.
Pregled poročila za šolsko leto 2020/21 in Plan dela za šolsko leto 2021/22 smo združili, saj se
navezujeta, starši so ju prejeli tudi kot prilogo e-pošti.
Ga. Upelj je ob Poročilu za šolsko leto 2020/21 poudarila le, da je bilo preteklo leto zaradi
zdravstvenih razmer posebno, kot še nobeno do sedaj. Kljub vsemu smo se na različne načine trudili
izvesti načrtovane dejavnosti, kolikor so nam to dopuščale zdravstvene razmere in priporočila
Ministrstva in NIJZ.
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Ga. Kobal, predstavnica skupine Sovice, je povedala, da je Poročilo LND prebrala, vendar se ji zdi, da
smo zapisali samo najboljše stvari. Posebej je opozorila na izvedbo športnih dejavnosti, v izvedbi
Anlife. d. o. o., katere so bile izvedene le v 10%.
Ga. Upelj je podala odgovor; LND se oblikuje na podlagi LND enot, ta pa temelji na poročilu
posameznih skupin v enoti. V LND so zapisane le stvari, ki so se realizirale preko šolskega leta v
posameznih skupinah.
Ga. Upelj je staršem predstavila LND za šolsko leto 2021/22. Poudarila je osnovne informacije glede
delovanja vrtca; število vpisanih otrok, število oddelkov, število zaposlenih, poslovalni čas vrtca,
dejavnosti v izvedbi zunanjih sodelavcev.
Ga. Kobal, predstavnica skupine Sovice je imela pripombo glede slabe komunikacije vodstva in
staršev ob prihodu otrok iz vrtca Pedenjped. Z njihovo prisotnostjo so težave pri jutranjem prihajanju
otrok na parkirišču, ravno tako otroci nimajo možnosti športne aktivnosti.
Ga. Upelj je povedala, da še vedno ni točnega datuma, do kdaj bodo otroci bodo v naših prostorih,
predvideva se, da do konca koledarskega leta, iz lastnih izkušenj pa vemo, da se dela lahko tudi
zavlečejo. Opravičila se je za, da staršev nismo obvestili pred vrnitvijo otrok iz Čebelice v svojo enoto.
SKLEP: Ga. Upelj bo pripravila obvestilo o gostovanju otrok iz vrtca Pedenjped v telovadnici
enote Čebelica in enote Čurimuri.
Ga. Kobal, predstavnica skupine Sovice, je pohvalila delo ga. Lalić, vzgojiteljice za dodatno strokovno
pomoč, v LND je zasledila, da imamo zaposleno tudi fizioterapevtko in jo zanima, kakšno pomoč
lahko dobijo otroci.
Ga. Upelj je povedala, da imamo v Mol-u zaposlene v vrtcih 3 fizioterapevtke, kar je nadstandart v
ljubljanski občini. Namenjene pa so otrokov v razvojnih oddelkih.
SKLEP: Poročilo LND za šolsko leto 2020/21 in LND vrtca za šolsko leto 2021/22 se potrdita.
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Ad5) Vprašanja, pobude, predlogi, pohvale.
Ga. Upelj je najprej predstavila vprašanja predstavnikov staršev v Svetu vrtca oziroma staršem
skupine, ki so prispela po e-pošti.
a) Predstavnica skupine Žogice, enota Čebelica, je posredovala vprašanje staršev glede prehrane,
na katero je prejela odgovor po e-pošti. Pohvalila je delo in odnos strokovnih delavk v skupini,
Nine in Mojce.
b) Predstavnica skupine Srčki, enota Čebelica, ga. Bilbija, je pohvalila vse strokovne delavke v
enoti Čebelice, najbolj pa seveda Tamaro in Irmo za njuno srčnost pri delu z otroki. Pohvala gre
pa tudi ga. Stanki, otroci jo enostavno obožujejo.
c) Predstavnica skupine Mucki, enota Čurimuri, predaja pohvalo obema vzgojiteljicama iz skupine
sicer Anelo Blagajčević ter Kristino Vrbanič, saj sta z otroki zelo povezani in pripomoreta k
temu, da otroci z veseljem obiskujejo vrtec.
d) Predstavnica skupine Stopinje, enota Živ-žav, ga. Milović je zastavila vprašanje, glede
obogatitve igrišča (nakupa igrala) v enoti Živ-žav.
Ga. Upelj je povedala, da igrišče Živ-žav še ni v planu za dodatne stvari. Konec meseca bodo
postavljali novo ograjo v enoti Ringaraja, velika investicija, energetska sanacija, pa je v naslednjem
letu predvidena za enoto Čurimuri.
e) Predstavnica skupine Stopinje, enota Živ-žav, ga. Milović je tudi zastavila vprašanje glede
izvedbe tečaja prilagajanja na led v jesenskih počitnicah, kar se zdi staršem neprimeren čas.
Ga. Mekinc je razložila, da termine za tečaj oblikujejo na ministrstvu za izobraževanje, kulturo in
šport. Glede na to, da imamo v Ljubljani 23 vrtcev, termini krožijo; jeseni, pomladi in pozimi.
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V letošnjem letu smo naleteli na jesenske počitnice.
SKLEP: Ga. Mekinc posreduje kontakt ga. Kolčan, ki je zadolžena za organizacijo tečaja
prilagajanja na led..
f) Predstavnica skupine Sovice, enota Čebelica, ga. Kobal, je ponovno izpostavila vprašanje, zakaj
imamo drsanje in ne plavalni tečaj in, da smo se že pred dvema letoma pogovarjali o tem, da se
75€ Mol-ove subvencije nameni tečaju plavanja.
Ga. Upelj je ponovno povedala, da so vrtcem plavalni tečaj odvzeli istočasno, ko so v šolo vključili
otroke od 6 let naprej. Organizirano pa imamo letovanje s plavalnim tečajem.
g) Predstavnica skupine Stopinje, enota Živ-žav, ga. Milović, je predlagala, da se vsako leto izvede
anketa v skupinah 4–5 let in se odloči, kaj bomo v naslednjem letu imeli.
Ga. Upelj je povedala, da smo že imeli anketo o zadovoljstvu staršev s ponujenimi dodatnimi
dejavnostmi. Rezultat ankete je potrdil našo organizacijo, zato nismo spreminjali. Kapacitete za
letovanje oziroma zimovanje rezerviramo že leto prej. Destinacije so večinoma rezervirane za vrtce, ki
se jih poslužujejo vedno. V primeru, da bi organizirali vsako leto drugače, nam najbrž ne bi uspelo
pridobiti željenih terminov.
h) Predstavnica skupine Zvezde, enota Ringaraja, ga. Grabar, je staršem predstavila lanskoletno
izkušnjo starejšega otroka z letovanjem. Prepričana je, da se veliko otrok ne bi moglo udeležiti
dejavnosti brez subvencije 75€.
i) Predstavnica skupine Srčki, enota Čebelica, ga. Krašovec, je pohvalila vrtec za organizacijo
taborov, zimovanja in letovanja, ker veliko vrtcev tega res nima.
Ga. Upelj je povedala, da bo organizacija teh dejavnosti možna, dokler bomo imeli strokovni kader, ki
ima veselje do tega dela, saj to ni njihova delovna obveza.
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j) Predstavnica skupine je predlagala, da bi imeli v postnem času brezmesni jedilnik.
Ga. Upelj je povedala, da so smernice o prehrani sicer v prenovi, vendar zaradi verskih načel javni
vrtec ne more upoštevati želja.

k) Predstavnica skupine Zvezde, enota Ringaraja, ga. Grabar, je pohvalila delo strokovnih
delavcev v oddelku. Ob tem je izpostavila željo, da se njihova skupina v naslednjem šolskem
letu ne bi delila, saj so zamenjali že ga. Kozic (PD) in ko je v skupino prišel g. Horvat,
so se končno povezali.
Ga. Upelj je predstavila oblikovanje skupin in posledično vsakoletno nujno delitev ene skupine 2–3
letnih otrok v enoti, zaradi povečanja normativa v skupini 3–4 let.
Ga. Grabovica je pojasnila, da ni nujno, da se bo delila njihova skupina, saj sta v enoti Živ-žav še dve
skupini iste starosti. Delitev skupin pri prehodu iz 1. starosti v 2. starost je odvisno od vpisa novih
otrok in upoštevanje povečanega normativa. V primeru, da skupino delimo, poskušamo deliti tako, da
gre z večino otrok njim znan strokovni delavec.
l) Predstavnica skupine Čmrlji, enota Živ-žav, ga. Mirt, je predlagala, v izogib stiskam ob delitvi
skupin, večje povezovanje skupin v enoti, predvsem skupin, ki se bodo naslednje leto združevale.
m) Predstavnica skupine Sovice, enota Čebelica, je v komentarjih dodala pohvalo staršev skupine
strokovnim delavkam: ga. Kete, ga. Ozimek, ga. Šinko Habulan in ga. Redek, ki za otroke skrbi
popoldan.
Ga. Upelj se je zahvalila za udeležbo in pohvale za delo vodstvu, ki ste jih starši napisali v komentarje.
Sejo smo zaključili ob 18.30.

Ravnateljica:

Predsednik Sveta staršev:

Irena Upelj

Jernej Zupančič
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Overovateljici:
Marjeta Vodopivec, enota Čurimuri
Dijana Došen, enota Čurimuri

Ljubljana, 21. 10. 2021

Dopolnjeno z dopolnitvami, 26. 10. 2021

Zapisala:
Andreja Mekinc

