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Zapisnik 

Sveta staršev VVZ Kekec Grosuplje, ki je bil v torek, 11/10-2022 ob 17.00 uri v enoti Kekec Grosuplje 

Prisotni: 

- predstavniki sveta staršev: Larisa Repar, Tina Godec, Ana Adamič, Sara Wagner, Tamara 

Obreht, Samanta Hriberski, Tjaša Vrščaj, Neja Špelič, Luka Andrejak, Natalija Njavro, Tjaša 

Petrovič, Renata Zupančič, Katja Starec Dančo, Katja Kocjančič, Simona Zupančič, Tjaša 

Pečnik, Romana Janežič, Kristina Hribar, Maja Pene, Maja Gabrijel, Jana Švigelj, Mojca Hribar, 

Katarina Kobal, Neja Strah Štefančič, Maja Finc, Nina Kastelic, Janja Cimerman, 

- ostali prisotni: ravnateljica Darja Zorec, pomočnici ravnateljice Breda Zupančič in Metka 

Kadunc.  

Opravičeno odsotni: Janja Kastelic, Gorazd Jurkovič, Kristjan Penica, Špela Sajovic, Milena Ačimović. 
Odsotni: Svjetlana Gajić, Denis Onič, Eva Jamnik, Pepelnik Tomaž, Luka Kličić, Ana Vidmar. 
 
Ravnateljica Darja Zorec je predstavila dnevni red: 

1. Uvodni pozdrav in pregled zapisnika prejšnjega srečanja. 

2. Poročilo Letnega delovnega načrta VVZ Kekec Grosuplje za šolsko leto 2021/2022, 

obravnava in potrditev – Metka Kadunc. 

3. Letni delovni načrt VVZ Kekec Grosuplje za šolsko leto 2022/2023, obravnava in potrditev – 

Darja Zorec. 

4. Informacije, pobude in vprašanja. 

 

Dnevni red je bil potrjen. Ker je bil predsednik Sveta staršev, g. Denis Onić odsoten je vodenje sveta 

prevzela ravnateljica Darja Zorec. 

K točki 1: 

Ravnateljica se je predstavila in predstavila obe pomočnici ravnatelja . Predstavniki Sveta staršev so 

prejšnji zapisnik prejeli po elektronski pošti  in so se z zapisnikom strinjali. 

K točki 2: 

Pomočnica ravnateljice Metka Kadunc je predstavila poročilo Letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2021/2022. 

Lansko šolsko leto je zaznamovala epidemija Covid 19, ki je vplivala na delo in življenje v vrtcu. Imeli 

smo veliko kadrovsko stisko in veliko reorganizacij dela v skupinah. V pomladnem času so se ukrepi 

sprostili in to nam je omogočili več druženja in stikov med vrtcem in družino. 

Svet staršev se je v lanskem šolskem letu sestal dvakrat, enkrat je srečanje potekalo v živo in enkrat 

preko Zoom aplikacije. Organizirali  smo tri srečanja za starše. 1 2 3  

V lanskem šolskem letu smo namenili veliko pozornosti spodbudnemu učnemu okolju. Delo smo 

organizirali po kotičkih, kjer so potekale načrtovane dejavnosti za otroke (kocka, opismenjevalni, 

umetniške dejavnosti, družabne igre, kotiček z igro z vodo…) Na ta način smo vplivali na povečanje 

otrokovih kompetenc preko igre. 



Smo del učeče se družbe, sami se spreminjamo in stremimo k napredku. S prednostno nalogo smo 

želeli povečati potenciale predšolskega otroka. Spremembe smo uvajali postopno, načrtno. Upoštevali 

smo kurikulum in smernice izvedbenega kurikuluma Korak Za Korakom. Vsak enota, oddelke je 

načrtovanje prilagodil potrebam otroka. V končni refleksiji smo ugotovili, da obstajajo izzivi za naprej.  

Veliko smo sodelovali z okoljem, predvsem z OŠ (prehod otrok v šolo), Knjižnico,  ZD Grosuplje,  KS, 

Centrom za socialno delo, Domom starejših občanov, Občino Grosuplje, PP Grosuplje, Zveza 

kulturnih organizacij Grosuplje, Gasilskimi društvi. 

Preko letam smo imeli na praksi veliko študentk in dijakinj, ki so v našem vrtcu pridobivale izkušnje. 

Mednarodna promocija vrtca -  obisk strokovnjakov iz Češke. Bili so navdušeni nad samostojnostjo 

otrok v prvi starostni stopnji. Spremljali so področje okolja, strategije dela z otroki in  

V lanskem šolskem letu se je pomladnega tabora v kampu Menina udeležilo155 otrok. Otrokom in 

družinam smo ponudili 3 lutkovne predstave v živo in ogled Prestave po zoom v mesecu decembru. 

V lanskem letu je vrtec Trobentica praznoval 10 let. 

V lanskem šolskem letu je bilo sprejetih otrok in na čakalni listi je bilo. 

Bolniške odsotnosti smo pokrivali z notranjo prerazporeditvijo, študenti in dvema upokojenima 

sodelavkama. Preko razpisa tudi dve sodelavki. 

V mesecu marcu smo predlagali novo ceno vrtca, zaradi dviga življenjskih stroškov in je bila na občini 

potrjena. Zaključek poročila je spodbuda za prihodnost, praznovanje 70 letnice vrtca, skrb za kakovost 

še naprej in pobuda za izgradnjo novega vrtca. 

K točki 3: 

Ravnateljica Darja Zorec je predstavila nov Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/2023. Vsak vrtec je 

po zakonu obvezan pripraviti delovni načrt, ki je vrtcu vodilo preko celega leta. 

Prednostna naloga letošnjega Letnega delovnega načrta zavoda VVZ Kekec Grosuplje je praznovaje 

70. obletnice vrtca, ki je bil ustanovljen 5.3.1953. To praznovanje nas povezuje in v vsaki enoti vrtca 

so vzgojiteljice načrtovale dejavnosti, s katerimi bomo obeležili praznovanje. Vsak enota si je postavila 

vodilo enote in nanizala vsebine s katerimi bodo pripravili praznovanje. Načrti skupin in enot so 

različni, ker so vezani na starost otrok in okolje v katerem se nahajajo. 

VVZ Kekec Grosuplje ima 38 oddelkov na 11 lokacijah. Naš vrtec obiskuje vsak dan 686 otrok in smo 

eden večjih vrtcev v Slovenji. Delujemo po nacionalnem Kurikulumu in izvedbeni varianta Kurikula -  

Korak za korakom, ki je osredinjena na otroka. 

V Letošnjem šolskem letu bomo organizirali nadstandardno dejavnost: 3 dnevni tabor na Rakitni za 

vse otroke rojene l.2016 in 2017. Staršem so ponujene dodatne dejavnosti: Plesna šola, Tečaj 

angleškega jezika in Lutkovni abonma. Izvajamo tudi obogatitvene dejavnosti, ki so vezane na enoto 

vrtca in se med enotami razlikujejo. 

V našem vrtcu smo vključeni v različne projekte, za katere se vzgojiteljice odločijo suvereno, po tehtni 

presoji, kar ustreza otrokom v njeni skupini.  

Organi vrtca so: Svet zavoda VVZ Kekec Grosuplje, ravnateljica, Strokovni organi vrtca (Aktivi 

vzgojiteljic in vzgojiteljic-pomočnic vzgojitelja, Vzgojiteljski zbor), Sklad vrtca, Svet staršev. 

V vrtcu deluje strokovna služba (svetovalna delavka, logopedinja, vzgojiteljica za strokovno pomoč), ki 

je v pomoč staršem in strokovnemu osebju. 

Za starše bo organizirana Šola za starše, v popoldanskem času v prostorih vrtca. Načrtujemo  

predavanji Vzgoja  vzgledom in Živeti z otrokom in ne za otroka v izvedbi O točnem datumu bomo 

starše obvestili. 

 



K točki 4: 

 

Ravnateljica Darja Zorec je prisotne pozvala k dodatnim informacijam, pobudam in vprašanjem. 

Majo Finc iz enote Pastirček je zanimalo zakaj je bilo veliko menjav vzgojnega osebja v njihovi skupini. 

Ravnateljica je odgovorila, da moramo na menjave gledati pozitivno in realno. V veliki meri se otroci 

hitro navadijo na novo vzgojiteljico in se prilagodijo. Spodbudila je starše, da to sprejemajo, ker je to 

del vsakdanjega življenja in se bodo z menjavo vzgojiteljic/učiteljic srečali še velikokrat. V veliki meri 

se trudimo za ustrezno organizacijo dela v skupinah. Pri tem moramo upoštevati otroke, starše in tudi 

zaposlene. 

 

Janja Cimerman enota Trobentica je postavila vprašanje zakaj še niso prejeli e-računa. Zakaj ni bilo 

poslano obvestilo na e-asistenta?  

Ravnateljica je pojasnila, da imamo nov računovodski servis in zaradi tega prihaja do začetnih težav, 

za katere upamo, da jih bomo hitro premagali. 

Nejo Strah Štefančič iz enote Pastirček je zanimalo, zakaj je poletna rezervacija mogoča samo za 

strnjeno odsotnost otroka in ne v dveh delih. Ravnateljica je odgovorila, da smo vezani na sklep 

občine in se zavezuje, da bo o tem spregovorila z Županom oz. odgovorno osebo na občini. 

Breda Zupančič je prisotne člane Sveta staršev zaprosila, da dodatno izvolijo 2 predstavnika za Sklad 

VVZ Kekec Grosuplje. V skladu so trije predstavniki zaposlenih in štirje predstavnik staršev. Skupaj 

pripravijo načrt zbiranja in porabe sredstev iz sklada. Novi članici Sklada VVZ Kekec Grosuplje sta 

Neja Špelič in Ana Adamič, obe iz vrtca Kekec . 

Darja Zorec je zaključila z zahvalo prisotnim za udeležbo in se zahvalila za njihovo pozornost. 

Srečanje je bilo zaključeno ob 18.00 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisala:                                                                             Predsednik Sveta staršev VVZ Kekec Grosuplje: 

Breda Zupančič                                                                                   Denis Onić  

 

 

 


