
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ZAPISNIK SEJE SVETA VRTCA  

(11. november 2020) 

 

Prisotni: Emilija Miloš Mitrović, Andrej Počervina, Alenka Lovišček Stojanovič, Špela Lakota Jeriček, 

Uroš Križanec, Peter Mesarec, Fatima Ahmetović, Petra Zidanšek, Ines Sakač, Maja Kunčič Šulin in 

Tina Merčnik.  

Opravičila: Tina Zalezina 

Dnevni red:  

 1. Konstituiranje Sveta vrtca in izvolitev predsednika sveta vrtca.  

2. Obravnava poslovnika sveta vrtca.  

3. Sprejem realizacije LDN za šolsko leto 2019/20.  

4. Predstavitev in sprejem LDN 2020/21.  

5. Razno. Seja sveta vrtca se je pričela ob 18:00 uri. 

Seja je potekala korespondenčno preko ZOOM aplikacije. Ravnateljica je pozdravila vse prisotne 

delegate na prvi seji v novem šolskem letu 2020/21, ki je posebna, saj poteka v spletni obliki in ker je 

prva seja z novimi člani sveta vrtca.  

Delegatom je bilo predhodno po elektronski pošti poslano gradivo, ki se je obravnavalo na seji.  

Seja se je pričela ob 18.20 uri.  

Ad. 1: Konstituiranje sveta vrtca in izvolitev predsednika sveta vrtca; 

V mesecu oktobru je svetu vrtca pretekel mandat štirih let, zato je bilo potrebno organizirati volitve, 

kjer je bilo potrebno izvoliti pet predstavnikov delavcev posameznih enot v vrtcu, tri predstavnike iz 

vrst staršev in tri predstavnike, ki jih določi mestna občina Ljubljana. 

 Dne 6. 7. 2020,  smo s strani Mestne občine Ljubljana prejeli Sklep o imenovanju treh 

predstavnikov v Svetu Vrtca Andersen, in to so: 

- Emilija Miloš Mitrović; 

- Andrej Počervina; 

- Alenka Lovišček Stojanovič.  

 

 Dne 22. 10. 2020 so potekale volitve med zaposlenimi, kjer so bili izbrani: 

- Ines Sakač, kot predstavnica iz enote Andersen; 

- Petra Zidanšek, kot predstavnica iz enot Marjetica in Polžek; 

- Tina Zalezina, kot predstavnica iz enote Lastovica; 



- Maja Šulin Kunčič, kot predstavnica iz enot Krtek in Palčica; 

- Fatima Ahmetović, kot predstavnica tehnično-administrativnega kadra. 

 

 Dne 23. 10. 2020 so potekale volitve med delegati Sveta staršev, kjer so največ glasov prejeli: 

- Uroš Križanec, enota Lastovica; 

- Špela Jeriček Lakota; 

- Peter Mesarec. 

SKLEP 1: Z dnem 11. 11. 2020, je konstituiran Svet vrtca Hansa Christiana Andersena, za obdobje 

2020 – 2024. Svet sestavlja 11 zgoraj imenovanih predstavnikov, 5 iz vrst delavcev vrtca, 3 

predstavniki staršev in 3 predstavniki ustanoviteljice Mestne občine Ljubljana. 

Nov svet vrtca mora na konstitutivni seji izvoliti predsednika in namestnika predsednika. Za 

predsednico se je javila ga. Lovišček Stojanovič Alenka, kot namestnica pa predstavnica delavcev vrtca, 

ga. Kunčič Šulin Maja. Vsi prisotni so se strinjali in so soglasno potrdili oba predloga.   

SKLEP 2: Prisotni člani so soglasno potrdili ga. Alenko Lovišček Stojanovič kot predsednico sveta 

Vrtca Andersen.  

 

SKLEP 3: Prisotni člani so soglasno potrdili ga. Majo Šulin Kunčič kot namestnico predsednice sveta 

Vrtca Andersen. 

 

Predsednica sveta vrtca je predstavila dnevni red seje, s katerim so se člani strinjali in nadaljevali z 

naslednjo točko.  

 

Ad. 2: Obravnava poslovnika sveta vrtca; 

Delegati so si poslovnik predhodno prebrali, saj jim je bil poslan pred sejo. Pripomb na poslovnik 

niso imeli, zato so sprejeli naslednji sklep. 

SKLEP 4: Člani so soglasno sprejeli Poslovnik o svetu vrtca. 

 

Ad. 3: Sprejem realizacije LDN za šolsko leto 2019/20.; 

Realizacijo je predstavila ravnateljica Tina Merčnik. Nekateri poudarki iz realizacije so: 

 Za vrtec je bilo preteklo leto drugačno od ostalih, predvsem ga je zaznamovala korona, ki je 

povzročila popolno zaprtje vrtca za dva meseca. Kljub temu smo ohranjali stik med seboj in z 

družinami. Ob ponovnem odprtju otroci zato niso potrebovali uvajanja v vrtec.   

 Kljub zaprtju vrtca smo uspešno izpeljali veliko dejavnosti. V prilagojeni obliki je vrtec 

mednarodno sodeloval in sicer v projektu Erasmus +. Rdeča nit projekta je pedagogika v 

naravi. Uspelo nam je realizirati obisk partnerjev v Italiji. Zaradi oteženega potovanja po 

Evropi stike z državami partnericami ohranjamo preko spleta. Znotraj vrtca deluje projektna 

skupina, ki prenaša dobro prakso med oddelki in iz tujine.  

Sodelujemo z institucijami, ki so nam blizu. Letos smo organizirali Planetarium za nekaj 

oddelkov, nov in zanimiv je bil Muzej novejše zgodovine. Sodelujemo pa tudi z veliko 

drugimi institucijami, kot so: MOL, Knjižnica Šiška, LPP, Srednja vzgojiteljska šola, ZPM 

Ljubljana, Filozofska fakulteta, Kinodvor, Društvo Sonček, Dom starejših občanov Dravlje itd. 

S Športno hišo Ilirija, kamor otroci hodijo na plavalni tečaj in Živalskim vrtom Ljubljana, ki ga 

naši starejši otroci večkrat obiščejo.  



 Letos smo izvedli manj investicij. Nekaj se jih je premaknilo v novo šolsko leto, vendar smo s 

pomočjo MOL uspeli investirati nekaj večjih prenov (npr. enota Palčica – novo igrišče, nova 

igrala v enoti Lastovica, krožna pot v enoti Marjetica,..). Velika investicija na ravni celega vrtca 

je da smo prešli na nove sistemske ključavnice in ključe. Varnost smo povečali tudi z novimi 

alarmnimi številkami, ter namestitvijo novega alarma v enoti Lastovica.  

 Strokovnim delavkam nudimo možnost izobraževanj. Radi vlagamo v njihovo strokovno 

znanje in spremljamo njihov razvoj tudi skozi aktive. Aktivi so strokovna srečanja, ki jih vodijo 

strokovne delavke same in kjer se prek teorije in dobre prakse dosega nadgradnja obstoječe 

prakse v oddelkih. Deluje sedem aktivov in vsi so zelo uspešni in strokovno aktivni.  

 Sklad in Fundacija za otroke Vrtca Andersen sta omogočila sofinanciranje bivanj v naravi in 

drugih plačljivih dejavnosti. Prihodki so bili vezani na decembrske dejavnosti – sejmi in 

predstave. Živ Žav je žal odpadel, a se stanje na računih ni poslabšalo, saj je bilo tudi manj 

črpanja sredstev, saj bivanja v naravi niso bila realizirana v celoti.  

 

SKLEP 5:  Člani so soglasno potrdili realizacijo letnega delovnega načrta za leto 2018/19. 

 

Ad. 4: Predstavitev in sprejem Letnega delovnega načrta vrtca za 2020/21; 

Ravnateljica je poudarila nekaj izsekov iz letnega delovnega načrta za leto 2020/21. Projekti, 

programi in obogatitvene dejavnosti se nadaljujejo iz preteklega šolskega leta, z nadgradnjami. 

 Tudi letos smo uspešno izvedli vpis za novo šolsko leto, vendar se je prvič zgodilo, da so bile 

skupine dopolnjene šele septembra. Čakalna vrsta za sprejem še vedno je, ampak je glede na 

pretekla leta kratka. To velja za prvo starostno skupino. V drugi starostni skupini oddelkov še 

vedno nimamo zapolnjenih. V prihodnje upamo, da bo otrok dovolj, saj si ne želimo zapirati 

oddelkov. Vsekakor bomo storili vse za promocijo vrtca.  

 Odpiralni časi vrtca ostajajo enaki kot preteklo leto. Če je potreba se  prilagodimo potrebam 

staršev.  

 Nova prednostna naloga vrtca je glasba. Glasba je del kurikula, vendar smo ji želeli dati več 

poudarka, da nadgradimo in dopolnimo dejavnosti, ki se že izvajajo. V ta namen imamo 

projektno skupino, ki bo skrbela, da bo vsak oddelek preko različnih dejavnosti, glasbil, 

pesmi, plesa bogatil svoje glasbeno znanje.  

 Med obogatitvenimi programi smo še vedno pustili Živalski vrt Ljubljana, saj upamo, da ga 

bomo spomladi spet lahko obiskovali. Z začetkom tega šolskega leta smo imeli težave z 

javnim prevozom, zato je bil težje dostopen.  

 Skrbimo tudi za izobraževanja na področju zdravja. Letos so strokovne delavke imele 

predavanje o virusih in nalezljivih bolezni. Medicinki sestri sta že v preteklih letih hodile po 

skupinah in otroke poučevale o higieni zob. Letos bo poudarek na higieni rok.  

 Letos so nekateri oddelki že imeli plavalne tečaje, upamo, da bomo nadaljevali tudi spomladi. 

Novost je, da sta se dva oddelka vključila v projekt API vrtec, kjer bodo raziskovali čebele. 

Projekte in sodelovanja z zunanjimi institucijami bomo izvajali v obsegu, ki bo mogoč in s čim 

bolj ustvarjalnimi prilagoditvami glede na ukrepe vlade.  

 Izvajanje dodatnih dejavnosti, kot so ABC šport, ritmična gimnastika, Plesna zvezda so začeli, 

a je zaenkrat prekinjeno. Nadaljevali bodo takoj, ko bo možno. 

 Otroci iz skupin radi obiskujejo svetlobne sobe v enoti Krtek in knjižnico v enoti Marjetica, ki 

jo uspešno vodijo strokovne delavke, saj se je knjižničarka lansko leto upokojila. Tudi atelje v 

enoti Andersen ustvarjalno živi in je namenjen vsem oddelkom vrtca, ko bodo možni prehodi 

med enotami.  

 Bivanja v naravi kot nadstandard vrtca ostajajo v načrtih. Upamo, da se bodo izvedla. 

Letošnja nova baza je Pacuh, ki je nadomestila Poreč-Špadiče, saj si ne želimo težav pri 

prehajanju mej. MOL še vedno 5-6 letnim otrokom nameni 75 eur. V primeru, da bodo 



bivanja odpadla, bomo sredstva namenili najemu bazena za plavalne urice, za tečaj rolanja, 

kolesarjenja ali nekaj podobnega.  

 Planirane investicije v tem šolskem letu so parkirišče pri enoti Marjetica, ki ga prejšnje šolsko 

leto žal nismo mogli realizirati, sanacija zaklonišča Marjetice, saj zamaka, morda pa tudi 

obnova sanitarij, preureditev terase v enoti Marjetica, kolesarnica v enoti Lastovica in še kaj. 

Vse je odvisno od razpoložljivih sredstev, nujnosti in načrtov občine. Ureditev zemljišča pri C-

vhodu enote Andersen nam je že uspelo realizirat, nadaljevali bomo še z namestitvijo 

naravnih igral in klopce (območja ne bomo zagradili, ker želimo imeti v souporabi s 

skupnostjo).   

 Kadrovsko ni sprememb. Spremljevalcev otrokom, ki potrebujejo pomoč imamo trenutno 

dovolj. Strokovne delavce pripravljamo na strokovne izpite in nastope spremljamo tudi zdaj, 

čeprav je manj prisotnih otrok, da imajo delavke možnost pristopiti k izpitu, saj je le ta pogoj 

za zaposlitev. 

SKLEP 6: Svet vrtca je soglasno potrdil predlog nadstandardnega programa za šolsko leto 2020/21. 

 
 

 

SKLEP 7: Svet vrtca je soglasno potrdil predlog letnega delovnega načrta vrtca za šolsko leto 2020/21. 

 

 

Ad. 5: Razno, aktualno. 

Gospod Križanec je izpostavil problem parkirišča v enoti Lastovica. Predlagal je, da bi se postavil 

prometni znak, na katerem bi pisalo, da je parkirišče na voljo samo zaposlenim v vrtcu in staršem. In 

ali se lahko lastniška pravica prenese na vrtec? 

Se zavedamo težav in se trudimo, da bi zadeve uredili. Do zdaj so nam težave delali tudi sosedi, ki 

živijo v neposredni bližini vrtca. Gospa Emilija Miloš Mitrovič se je kot predstavnica Mestne občine 

Ljubljana ponudila, da bo preverila kako lahko ukrepamo in zadevo uredimo. Člani sveta boste seveda 

obveščeni. 

 

Kako je v vrtcu, v času epidemije? 

Se trudimo in »živimo« iz tedna v teden, saj za delovanje vrtca in ukrepe izvemo zadnji trenutek. Se 

spodbujamo, ohranjamo stik z družinami in otroci, ki so doma. Trenutno je v vrtec vključenih 30% 

otrok. Dnevno sporočamo na MOL o prisotnosti otrok in imamo največ otrok vključenih znotraj 

Ljubljanske občine. Verjamemo, da nam bo  skupnimi močmi in upanjem, da bo bolje, uspelo 

prebroditi to čudno obdobje.  

 

Vrtec je bil s strani ga. Emilije Miloš Mitrovič pohvaljen, predvsem s področja ekologije in ker smo 

razvojno naravnani. Alenka Lovišček Stojanovič ter drugi člani sveta vrtca so se strinjali in                   

pohvalili tudi vodenje ravnateljice Tine Merčnik, ki se v teh težkih časih dobro spoprijema z izzivi in 

ostaja pozitivna. 

 

Seja se je končala ob 19.30 uri. 

 

Zapisala: 

Dijana Marinković       Alenka Lovišček Stojanovič l.r. 

predsednica sveta vrtca 

 

 

Številka: /2020 

Datum: 19. 11. 2020 


