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         Štev.: 013-2/2020-22 

         Datum: 22. 10. 2020 

 

SVET VRTCA KOLEZIJA 

Pod bukvami 11 

1000 Ljubljana 

ZAPISNIK 

 

1. seje Sveta Vrtca Kolezija, ki je v bila četrtek, 22. 10. 2020. 

 

Seja je bila glede na trenutno situacijo glede Covid 19, izpeljana preko videokonference. 

 

Sejo je do izvolitve predsednika Sveta Vrtca vodila najstarejša članica, gospa Barbara Radelj. Od četrte alineje prve 

točke dnevnega reda dalje, pa je sejo vodil novoizvoljeni predsednik Sveta vrtca Gašper Bregar.  

 

Na seji so bili navzoči člani in članice sveta vrtca (v nadaljevanju: predstavniki): 

Nika Urh, Nina Žvanut, Matjaž Bizjan, Barbara Radelj, Blaž Koruza, Tinkara Sluga, Marin Ribać, Barbara Rataj in Gašper 

Bregar. 

 

Odsotni: Tanja Vrzić 

Opravičeno odsotni: Tina Škerl 

 

Na seji so bili navzoči delavci vrtca:   

Ravnateljica Nina Klemen, pomočnica ravnateljice Petra Zavec in tajnik VIZ Suzana Baškovič. 

 

Seja se je pričela ob 16: 39 uri ob navzočnosti 9 predstavnikov. 

 

Vodenje seje je prevzela gospa Barbara Radelj. 

 

S sklicem so predstavniki prejeli predlog dnevnega reda 1. seje Sveta Vrtca Kolezija: 

 

1. Konstituiranje Sveta Vrtca Kolezija: 

• poročilo volilne komisije, 

• sklep o imenovanju predstavnikov MOL,  

• poročilo o volitvah predstavnikov staršev v svet vrtca,  

• izvolitev predsednika sveta in njegovega namestnika,  

• pristojnosti sveta vrtca 48. člen ZOFVI.  

2. Pregled in potrditev predloga zapisnika 14. seje Sveta Vrtca z dne 13. 2. 2020.  

3. Potrditev zapisnika 15., 16., 17., 18., in 19. dopisne seje Sveta Vrtca. 

4. Seznanitev z Poročilom o Realizaciji Letnega delovnega načrta za šol. leto 19/20 (Petra Zavec). 

5. Obravnava in potrditev Predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21 (Nina Klemen). 

6. Razno – vprašanja, mnenja in predlogi. 

 

Gospa Barbara Radelj je predlagala spremenjen dnevni red.  

 

1. Konstituiranje Sveta Vrtca Kolezija: 

• poročilo volilne komisije, 

• sklep o imenovanju predstavnikov MOL,  

• poročilo o volitvah predstavnikov staršev v svet vrtca,  

• izvolitev predsednika sveta in njegovega namestnika, 

• pristojnosti sveta vrtca 48. člen ZOFVI.  

2. Pregled in potrditev predloga zapisnika 14. seje Sveta Vrtca z dne 13. 2. 2020.  

3. Potrditev zapisnika 15., 16., 17., 18., in 19. dopisne seje Sveta Vrtca. 

4. Seznanitev z Poročilom o Realizaciji Letnega delovnega načrta za šol. leto 19/20 (Petra Zavec). 

5. Obravnava in potrditev Predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21 (Nina Klemen). 
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6. Sprememba delovnega časa Vrtca Kolezija v primeru nezmožnosti izvajanja programa zaradi izrednih 

razmer. 

7.  Razno – vprašanja, mnenja in predlogi. 

 

 

Predstavniki so se strinjali s spremenjenim dnevnim redom. Nato je bil sprejet:  

 

Sklep  1 

Svet Vrtca Kolezija sprejme dnevni red  1. seje Sveta vrtca, s predlaganimi dopolnitvami. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

AD 1 

Gradivo k tej točki so predstavniki prejeli hkrati z vabilom. Suzana Baškovič  je predstavil Poročilo volilne komisije o 

volitvah predstavnikov delavcev v Svet vrtca, sklep o imenovanju predstavnikov MOL in sklep o volitvah predstavnikov 

staršev v svet vrtca. Volitve predstavnikov v Svet Vrtca Kolezija so bile izvedene dne 6. 10. 2020, potekale so brez motenj. 

Medtem, ko predčasne volitve dne 1. 10. 2020 niso bile izvedene, zaradi odsotnosti predsednice volilnega odbora in 

njene namestnice. V zvezi s tem ni bilo nobenih pripomb s strani delavcev. Vsi so bili pravočasno obveščeni o preklicu 

predčasnih volitev. Dne 5. 10. 2020 so bile izvedene volitve predstavnikov staršev na 1. redni seji Sveta Staršev. Potekale 

so brez posebnosti.  Dne 14. 7. 2020 je Vrtec Kolezija dobil Sklep o imenovanju treh predstavnikov MOL v Svet Vrtca 

Kolezija. Nato je gospa Radelj prebrala   

 

Ugotovitveni sklep:  

»Člani Sveta Vrtca Kolezija na podlagi Poročilo o rezultatih volitev predstavnikov delavcev v Svet Vrtca, sklepa o 

imenovanju predstavnikov MOL v Svet vrtca in sklepa Sveta Vrtca o imenovanju predstavnikov Staršev v Svet Vrtca 

naslednji: 

 

GAŠPER BREGAR - predstavnik ustanoviteljice Mestne občine Ljubljana, 

TANJA VRZIĆ- predstavnica ustanoviteljice Mestne občine Ljubljana, 

BARBARA RATAJ – predstavnica ustanoviteljice Mestne občine Ljubljana, 

NINA ŽVANUT - predstavnica delavcev enote Murgle, 

NIKA URH – predstavnica delavcev enote Murgle, 

BARBARA RADELJ – predstavnica delavcev enote Kolezija, 

MATJAŽ BIZJAN- predstavnik delavcev enote Kolezija, 

BLAŽ KORUZA – predstavnik administrativnih in tehničnih delavcev, 

TINKARA SLUGA - predstavnica staršev enote Murgle, 

MARIN RIBAĆ - predstavnik staršev enote Kolezija, 

TINA ŠKERL – predstavnica staršev enote Kolezija. 

 

Z dnem 22. 10. 2020 prične teči mandat članom sveta vrtca. Mandat traja štiri leta.« 

 

Seja se je nadaljevala z volitvami predsednika Sveta Vrtca in njegovega namestnika. Suzana Baškovič je obrazložila 

potek volitev. Volitve so javne, člani sveta oblikujejo kandidatno listo, predlog kandidata lahko poda vsak član. 

Predlagani kandidat pa ustno potrdi soglasje s predlogom za kandidaturo. Ustna privolitev se vpiše v zapisnik. Javno 

se je glasovalo tako, da je najstarejša članica, ugotovljeno je bilo, da je to gospa Barbara Radelj, predlagala glasovanje 

o kandidatih po abecednem redu njihovih priimkov, posebej za predsednika in posebej za njegovega namestnika. 

 

Po krajši razpravi je bil za predsednika Sveta Vrtca predlagan Gašper Bregar, ki je podal ustno privolitev h kandidaturi. 

Za namestnico predsednika Sveta Vrtca, pa je bila predlagana Barbara Rataj, ki je tudi podala ustno privolitev h 

kandidaturi. Po izvedbi volitev in glasovanju so člani Sveta sprejeli. 

 

Sklep  2 

Za predsednika Sveta Vrtca je izvoljen Gašper Bregar, predstavnik MOL. Za namestnico predsednika je izvoljena Barbara 

Rataj, predstavnica MOL.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Gospa Barbara Radelj je ugotovila, da je Svet Vrtca Kolezija konstituiran in je predala vodenje seje novo izvoljenemu 

predsedniku Sveta Vrtca Kolezija, Gašperju Bregarju. 
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Predsednik Gašper Bregar je prevzel vodenje seje in prešel k obravnavi pete alineje prve točke dnevnega reda seje, 

Pristojnosti Sveta Vrtca, ki so zapisane v 48. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Gradivo 

so predstavniki prejeli skupaj z vabilom.  

 

AD 2 

Pri tej točki so predstavniki potrdili predlog zapisnika  14.  seje Sveta vrtca. Predlog zapisnika so predstavniki prejeli 

skupaj z vabilom. Na predlog predsednika Sveta je bil sprejet  

 

Sklep  3 

Sprejme se zapisnik 14. seje Sveta vrtca. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 3 

Pri tej točki so predstavniki potrdili zapisnike  15., 16., 17., 18., in 19. dopise seje Sveta Vrtca. Predloge zapisnikov o 

dopisnih sejah so predstavniki prejeli skupaj z vabilom. Na predlog predsednika sveta je bil sprejet  

 

Sklep  4 

Sprejmejo se zapisniki 15., 16., 17., 18., in 19. seje Sveta vrtca. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

AD 4 

Predstavniki so prejeli gradivo hkrati z vabilom. Predstavitev Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko 

leto 2019/20, ki ga  je podala pomočnica ravnateljice Petra Zavec.  

 

AD 5 

Predstavniki so prejeli gradivo po  e-pošti  Predlog letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21 je podala 

ravnateljica Nina Klemen.  

 

Gospa ravnateljica je vse lepo pozdravila. Povedala, da je naš vrtec poleg drugih projektov vključen v program Ekošola. 

To je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju 

ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki skozi njihov vzgojno izobraževalni program ter skozi aktivno 

udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Naš vrtec je letos  septembra v okviru tega projekta  dobil  zeleno zastavo.  

Povedala je tudi, da ima naš vrtec vrhunske umetnike pod  vodstvom Urške Šušteršič, Klementine Klim, Katje Kralj in 

Mateje Gerbec. Sodelovali so na  likovnem natečaju »Izberi čistejši način prevoza« in prejeli prvo nagrado. Razstava slik 

se nahaja v Steklenem atriju Mestne hiše Ljubljana.  

Pojasnila je, da je naš vrtec letos prvo leto vključen v Mrežo gozdnih vrtcev Slovenije. Trenutno v projektu sodelujejo 3 

strokovne delavke. V mreži spodbujajo kreativnost, inovativnost, radovednost, sodelovanje in odličnost. Naš vrtec je 

imel v času prenove nadomestno lokacijo v Tehnološkem parku kjer so vzgojiteljice izkoristile bližino gozda, del 

dejavnosti so vsakodnevno izvedle v gozdu.  

Struktura vrtca 

Ravnateljica je predstavila strukturo vrtca. V Vrtcu je 22 oddelkov, od tega v enoti Murgle 11 oddelkov in  v enoti Kolezija 

11 oddelkov vključno z dislokacijo Koseski in Mencingerjeva. V vrtec je vpisanih 366 otrok. 

Obogatitvene dejavnosti 

Predstavila je  obogatitvene dejavnosti in projekte kot so: Mreža gozdnih vrtcev, Ekošola, E- Twinning, Zdravje v vrtcu, 

Varno s soncem, Projekt korak s soncem, Trajnostna mobilnost Ministrstvo za infrastrukturo RS, NMK (Naša mala 

knjižnica), Mali sonček – šport mladih. 

Likovni natečaj kot je Likfest v Pionirskem domu, likovni natečaj Naravne in druge nesreče. 

Tudi v tem šolskem letu bomo sodelovali z različnimi ustanovami (gasilci, dom starejših občanov, policija, BIC, študenti, 

dijaki, četrtna skupnost ipd). 
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Dodatne dejavnosti 

V vrtcu Kolezija se izvajajo naslednje dodatne dejavnosti: 

• Letovanje (otroci stari od 5 do 6 let) Pacug ZPM Vič- Rudnik 

• Vrtec v naravi (otroci stari od 4 do 5 let) Kmetija Zgornji Zavratnik – MT šport 

• Plesne urice - Plesni Svet 

• Tečaj rolanja - ŠAD Mavrica 

• Tečaj angleškega jezika - Bip 

• Košarka v vrtcu -  Globko. 

 

Subvencijo MOL za otroke pred vstopom v šolo bomo porabili za obisk letovanja v Pacugu. V kolikor to ne bo 

izvedljivo bomo subvencijo porabili za ogled predstav za otroke. 

 

Tematski aktivi strokovnih delavcev 

Ravnateljica je navzočim pojasnila, da v vrtcu skrbimo za strokovni razvoj kadra. Strokovni delavci so vključeni v 5 

tematsko različnih aktivov, z namenom izobraževanja in strokovne rasti. Aktivi so naslednji: Čuječnost, NTC učenje, 

Montessori pedagogika, Plesno izražanje, Naravoslovje in eksperimenti. V kolikor bo še vedno omejeno število zbiranja 

ljudi v javnih prostorih bodo aktivi potekali preko Zooma.  

Praznovanje  decembrski sejem 

Ravnateljica je povedala, da bo tudi letos organiziran decembrski sejem, in sicer v enoti Kolezija, če bodo razmere 

zaradi epidemije Covid 19 to dovoljevale.  

Rdeča nit Vrtca Kolezija v obeh enotah v šolskem letu 2020/21 je »KULTURA«  

Hospitacije v Vrtcu izvajata ravnateljica in pomočnica ravnateljice, prav tako pa imamo načrtovane medsebojne 

hospitacije.   

Glede na sam potek obnove, spomladi 2021 načrtujemo otvoritev enote Murgle in podpis Eko listine. 

Po končani razpravi je bil sprejet sklep: 

Sklep  5 

Svet vrtca sprejme Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/21, kot sledi iz priloge.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 6  

V primeru nezmožnosti delovanja Vrtca Kolezija zaradi višje sile – pomanjkanje kadra zaradi koronavirusa in odrejenih 

karanten, se spremeni organiziranost poslovnega časa vrtca Kolezija ali zapre posamezna enota, ko odgovorna oseba 

presodi, da ni možno več zagotavljati varnega izvajanja programa. Poslovni čas vrtca bo v primeru nezmožnosti 

izvajanja programa spremenjen od 7. 00 do 16. 00 ure do preklica epidemije. V primeru spremembe bodo vsi starši in 

zaposleni o tem prej obveščeni. 

 

Sklep  6 

Svet Vrtca sprejme, da se poslovni čas vrtca  v primeru nezmožnosti izvajanja programa spremeni od 7. 00 do 16. 00 

ure do preklica epidemije. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 7 

 

Pod točko razno je predsednik Gašper Bregar povedal, da je od zaposlenih prejel pismo v katerem piše, kako zelo se 

gospa ravnateljica Nina Klemen trudi za dobro Vrtca in vseh zaposlenih.  

 

Prilagamo celotno besedilo: 

 

Spoštovani  predsednik g. Bregar! 
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Na vas se obračam s prošnjo v imenu sodelavcev  Vrtca Kolezija, da bi na seji Sveta Vrtca  obravnavali predlog, zaradi 

povečanega obsega dela za ravnateljico ga. Nino Klemen. 

Obrazložitev predloga: 

Vemo oz. se zavedamo, da  letošnje leto, zaradi Covida 19,  ni prizaneslo nikomur, ne nam zaposlenim kot tudi ne 

ravnateljici ga. Nini Klemen, ki se je izkazala za steber vrtca. Opažamo, da ko se naš delovnik zaključi, se njen nadaljuje 

še pozno v noč. V svoje delo je vpeta 24/7 poleg  vsega tekočega dela, ki ga ima je naš vrtec v celoviti prenovi, kar 

predstavlja še dodatno delo, skrbi in obveznosti (sem sodijo sestanki s projektanti, ogledi gradbišča, kordinacije z izvajalci 

del itd....) In ob vseh teh obveznostih, aktivnostih ter napornih in stresnih trenutkih, ki jih ima si nikoli ne pozabi vzeti svoj 

dragocen čas za pogovor z zaposlenimi.  Naj poudarimo, da zmeraj najde besedo razuma in izkaže čut do sočloveka.  

Zato smo zaposleni Vrtca Kolezija mnenja, da si naša ravnateljica ga. Nina Klemen s svojim delom in odnosom do svojih 

zaposlenih zasluži biti nagrajena za povečani obseg dela za vso požrtvovalnost oz. dobro vrtca, otrok in zaposlenih. 

Namreč ni junakinje, ki bi bila vpeta v službo 24/7 in bila hkrati odgovorna za vse.  

V upanju, da nam boste prisluhnili, se vam za našo iskreno prošnjo že vnaprej zahvaljujemo.  

Suzana Baškovič 

Gašper Bregar je pohvalil Suzano Baškovič, ker se je pri vsem tem zelo angažirala. Povedal je tudi, da se je pozanimal 

pri ostalih delavcih Vrtca, ki so se strinjali z napisanim. 

Pojasnil je tudi, da do sedaj v MOL izplačilo delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela za ravnatelje še ni bilo 

možno. 

V zvezi z izplačilom povečanega obsega pri ravnateljici se moramo uskladiti z MOL, ko bo zadeva v celoti preverjena, 

bomo sklicali dopisno sejo. Svet Vrtca pošlje na MOL predlog, nakar ga mora potrditi Mestni svet.  

Nato je besedo prevzela ravnateljica Nina Klemen in povedala, da je pri vsem tem zelo ganjena in da dela z srcem, da 

pa se ob tem počuti nekoliko nelagodno. Besedo je prevzela Nika Urh in povedala, da se si ravnateljica to zasluži, tako 

kot dobimo povečan obseg zaposleni, je pravično da ga prejme tudi sama.  

 

Seja je bila zaključena ob 17:20 uri. 

 

Zapisala 

Suzana Baškovič 

 

Predsednik sveta vrtca 

Gašper Bregar 

 

 

 

 

        

 

Dostavljeno: 

• predsedniku sveta vrtca  

• članom sveta vrtca s sklicem na naslednjo sejo  

• ravnateljici  

• Mestni občini Ljubljana (po potrditvi) 

• arhiv. 
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