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VRTEC KOLEZIJA    
Pod bukvami 11, Ljubljana 

Štev.: 013-2/2017-2     
Datum: 20. 4. 2017    PREDLOG 

Z A P I S N I K 
2. seje Sveta staršev Vrtca Kolezija, ki je bila v četrtek, 13. 4. 2017 ob 17.00 

 
 
Seja je potekala v večnamenskem prostoru trakta ena Enote Kolezija, Rezijanska 22, 
Ljubljana. Sejo je vodila predsednica Sveta staršev ga. Silvija Stanič.  
 

Na seji so bili navzoči člani in članice Sveta staršev (v nadaljevanju predstavniki): 
Tamara Hajdu, Silvija Stanič, Tanja Kunstič, Nina Susman, Eva Žele, Andreja Šonc Simčič, 
Jerneja Seibert, Maja Horvat, Aleš Kastelic, Mojca Mihelčič, Petra Horvat in namestnice 
predstavnikov: Špela Grmek (namesto Dragane Žunič), Aleksandra Junkar (namesto Nine 
Ane Kastelic) ter Ema Miškovič (namesto Andreje Plazl). 
 
Na seji so bili navzoči delavci vrtca:   
Ravnateljica Vanda Jereb, pomočnica ravnateljice Nataša J. Dolenc, svetovalna delavka 
Katarina Ukmar, vzgojiteljica Aleksandra Sofrič, pomočnica vzgojiteljice Jana Šimac in 
poslovna sekretarka Katica Krznar.  
 
Opravičeno odsotni predstavniki: Tina Vovk, Dragana Žunič, Nina Ana Kastelic, Anja Renko, 
Andreja Plazl, Ada Angeloska Knežević, Renata Srša in Tamara Macura. 
 
Neopravičeno odsotni predstavniki: Emina Kalač, Elvis Salihović in Martin Lazar. 
 
Seja se je pričela ob 17.07, ob navzočnosti devetih predstavnikov in treh namestnikov. Ob 
17.19 je prišla na sejo predstavnica ga. Maja Horvat, ob 17.22 pa predstavnica ga. Tanja 
Kunstič. Od 17.22 je bilo na seji navzočih enajst predstavnikov in trije namestniki. 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Predstavitev dobre prakse (vzgojiteljica Aleksandra Sofrić in pomočnica vzgojiteljice 
Jana Šimac) 

2. Obravnava predloga Zapisnika 1. seje Sveta staršev z dne 12. 10. 2016 (Silvija Stanič) 
3. Rezultati ankete o dodatnih dejavnostih (Katarina Ukmar) 
4. Informacije o poteku vpisa otrok (Nataša Jančar Dolenc) 
5. Obravnava osnutka Poslovnika o delu Sveta staršev Vrtca Kolezija (Vanda Jereb) 
6. Predstavitev čutne sobe in senzorne sobe (Katarina Ukmar) 
7. Razno - vprašanja in predlogi 

 
Na seji je bil spremenjen vrstni red točk dnevnega reda.  
 
Spremenjen dnevni red: 

1. Predstavitev dobre prakse (vzgojiteljica Aleksandra Sofrić in pomočnica vzgojiteljice 
Jana Šimac) 

2. Obravnava predloga Zapisnika 1. seje Sveta staršev z dne 12. 10. 2016 (Silvija Stanič) 
3. Informacije o poteku vpisa otrok (Nataša Jančar Dolenc) 
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4. Obravnava osnutka Poslovnika o delu Sveta staršev Vrtca Kolezija (Vanda Jereb) 
5. Rezultati ankete o dodatnih dejavnostih (Katarina Ukmar) 
6. Predstavitev čutne sobe in senzorne sobe (Katarina Ukmar) 
7. Razno - vprašanja in predlogi 

 
Seja se je nadaljevala ne glede na nesklepčnost, to je smiselno glede na dnevni red.  
 
AD 1 
Vzgojiteljici Aleksandra Sofrić in Jana Šimac sta skozi dejavnosti v skupinah predstavili  
realizacijo programa dela za leto 2016.  
 
Ob 17.19 je prišla na sejo predstavnica ga. Maja Horvat, ob 17.22 pa predstavnica ga. Tanja 
Kunstič. 
 
AD 2 
Pri tej točki so predstavniki pregledali zapisnik 1. seje Sveta staršev z dne 12. 10. 2016, ki so 
ga prejeli skupaj z vabilom. Pripomb na zapisnik ni bilo. Zapisnik se bo potrjevalo na dopisni 
seji. 
 
AD 3  
Pomočnica ravnateljice Nataša J. Dolenc je podala informacije o vpisu otrok za šolsko leto 
2017/18.  
 

Do 15. 3. 2017 je prispelo skupaj 90 vlog za vpis otrok v vrtec za novo šolsko leto. 
 
Število prejetih vlog za dnevni program: 

! I. starostno obdobje 79 vlog,  
! II. starostno obdobje 6 vlog, 
! izmenično I. starostno obdobje 4 vloge in 
! prilagojeni program v razvojnem oddelku, II. starostno obdobje 1 vloga.  

 
Vpis otrok in oblikovanje oddelkov poteka v skladu z navodili MOL-a.  

 
AD 4  
Poslovnik sveta staršev 
Svet staršev je skupaj z vabilom prejel osnutek Poslovnika o delu Sveta staršev Vrtca 
Kolezija, ki ga je pripravil vrtec. Predsednica sveta je predstavnikom preko elektronske pošte 
poslala pripombe k osnutku poslovnika in je s predstavniki staršev končno verzijo poslovnika 
že uskladila. 
 
Predstavnica ga. Mojca Mihelčič je pojasnila, da je bil popravljeni osnutek s strani 
predstavnikov staršev že obravnavan v sklopu e-dopisovanja in da so bile pripombe k osnutku 
poslovnika obravnavane, ter da so se predstavniki med sabo že vse dogovorili. Temu je 
pritrdila tudi predstavnica ga. Tamara Hajdu. 
 
Predsednica bo na podlagi dogovorjenega pripravila čistopis predloga poslovnika. O predlogu 
poslovnika bo Svet staršev odločal na dopisni seji preko e-pošte, in sicer najkasneje v roku 14 
dni. 
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AD 5  
Svetovalna delavka Katarina Ukmar je podala analizo anket o dodatnih dejavnostih v 
vrtcu. Anketa je vsebovala tri vprašanja, izpolnjevali pa so jo starši otrok prvega in drugega 
starostnega obdobja. V nadaljevanju so prikazani rezultati ankete. 
 
Rezultati ankete letovanja otrok po starostnih obdobjih: 
1. starostno obdobje 
Vrnjenih je bilo 46 anket.  
 
Kolikokrat na leto menite, da bi se vaš otrok udeležil večdnevnega bivanja v naravi? 
 
 št. odgovorov (46) % 
Se ne bi udeležil 5 11   (3.) 
1x na leto 21  46   (1.) 
2x na leto 20  43   (2.) 
 
Katero obliko večdnevnega bivanja v naravi bi izbrali? 
 
 št. odgovorov (89) % 
bivanje na kmetiji 36  40   (1.) 
zimovanje 15  17   (4.) 
letovanje na morju 21  24   (2.) 
smučarski tečaj 17  19   (3.) 
 
Zapišite, koliko dni (oz. nočitev) naj bi po vašem mnenju trajalo (3, 4 ali 5 dni): 
 

 Trajanje - 3 dni  
št. odgovorov 

Trajanje - 4 dni 
št. odgovorov 

Trajanje – 5 dni 
št. odgovorov 

Kmetija  28 8 3 
Zimovanje 11 9 5 
Letovanje na morju 10 11 11 
Smučarski tečaj 8 8 10 

 
2. starostno obdobje  
Vrnjenih je bilo 83 anket. 
 
Kolikokrat na leto menite, da bi se vaš otrok udeležil večdnevnega bivanja v naravi? 
 
 št. odgovorov (83) % 
Se ne bi udeležil 4 5     (3.) 
1x na leto 48  58   (1.) 
2x na leto 31  37   (2.) 

 
Katero obliko večdnevnega bivanja v naravi bi izbrali? 
 
 št. odgovorov (143) % 
bivanje na kmetiji 65 45   (1.) 
zimovanje 11 8     (4.) 
letovanje na morju 46 32   (2.) 
smučarski tečaj 21 15   (3.) 
Zapišite, koliko dni (oz. nočitev) naj bi po vašem mnenju trajalo (3, 4 ali 5 dni): 
 

 Trajanje - 3 dni  
št. odgovorov 

Trajanje - 4 dni 
št. odgovorov 

Trajanje – 5 dni 
št. odgovorov 

Kmetija  51 8 5 
Zimovanje 12 7 6 
Letovanje na morju 19 14 22 
Smučarski tečaj 10 8 13 
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AD 7 
Razprava v zvezi z vprašanji staršev je potekala pred predstavitvijo čutne sobe (AD6). 
 
Integrirana angleščina: 
Po predstavitvi rezultatov ankete je ravnateljica odgovarjala na vprašanje glede integrirane 
angleščine, ki ga je po e-pošti poslala predstavnica iz Enote Kolezija ga. Andreja Šonc 
Simčič. Ga. Šonc Simčič je pojasnila, da je rezultate ankete (ki so jo izvedli v njihovem 
oddelku) v zvezi z integrirano angleščino, poslala z namenom, da se ravnateljica nanj odzove 
z odgovorom staršem in morebitnim organiziranjem dodatne dejavnosti in ne z namenom, da 
se to vprašanje obravnava na seji sveta staršev. Poudarila je, da to vprašanje ni primerno za 
obravnavo na seji, ker gre zgolj za problem v njihovem oddelku.  
 
Ravnateljica je vztrajala, da se o integrirani angleščini razpravlja na seji, z namenom, da 
informacije o tej temi dobijo tudi drugi oddelki. Povedala je, da se integrirana angleščina 
financira iz sredstev MOL. Ta na otroka prispeva 75,00 EUR namenjenih za financiranje 
dopolnilnih dejavnosti otrok, ki jeseni 2017 odhajajo v šolo. Večina staršev je z angleščino po 
njeni oceni zadovoljna. Ravnateljica je povedala, da zastopa interese in potrebe otrok iz vseh 
oddelkov, ne samo peščice, in da bo angleščina organizirana za vse. 
 
Ga. Šonc Simčič je pojasnila, da je mnenje njihove skupine razdeljeno na pol. Polovica 
staršev se z integrirano angleščino strinja, druga polovica pa želi, da se v času integrirane 
angleščine za njihove otroke organizira druga dejavnost. Po mnenju nekaterih staršev iz te 
skupine naj bi bilo tudi s strani strokovnih delavcev izraženo nezadovoljstvo z načinom 
izvedbe angleščine. 
 
Ravnateljica je izjavo komentirala: »Podlo je, da strokovni delavci dajejo take izjave, ker se 
veliko pogovarjamo in imajo možnost nezadovoljstvo izraziti tam.« Pojasnila je, da se bo 
udeležila roditeljskega sestanka skupine, ki jo zastopa ga. Šonc Simčič, kjer se bodo lahko 
pogovorili o tej problematiki.  
 
Ga. Šonc Simčič je povedala, da ravnateljica reagira napadalno in, da ona take reakcije ni 
želela, ter da je zato že od začetka vztrajala, da se problem angleščine iz skupine, ki jo 
zastopa, ne obravnava na seji sveta staršev.  
 
Ga. Jerneja Seibert je ge. Šonc Simčič povedala, da je že dobila odgovor od ravnateljice (da 
bo prišla na njihov roditeljski sestanek) in, da se s to temo naj zaključi, ker je za angleščino v 
sklopu seje bilo porabljeno že preveč časa.  
 
Ga. Šonc Simčič je protestno zapustila sejo ob 18.30 uri. Prosila je, da se v zapisnik navede 
razlog, da sejo zapušča, ker ji ni bila dana možnost, da v celoti prenese stališča staršev, ki jih 
zastopa. 
 
Predsednica je povedala, da je o angleščini sicer slišala veliko pohval in da so starši načeloma 
zadovoljni, ter da je hkrati potrebno upoštevati tudi starše, ki tega izrecno ne želijo. 
Posamezni starši, ki poučujejo jezike, imajo pomisleke glede kvalitetne izvedbe uric 
angleščine. Izpostavila je, da ne verjame, da bi strokovni delavci staršem predajali slabo 
mnenje v zvezi z angleščino, ter da je najverjetneje prišlo do nesporazuma glede tega. 
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Integrirane gibalne urice: 
MOL je do konca leta 2016 financiral tudi »gibalne urice«, ki so bile v dopoldanskem času. 
Od takrat naprej do konca aprila 2017 jih krije vrtec sam. 
 
Bolni otroci v vrtcu: 
Ga. Tamara Hajdu je izpostavila problematiko bolnih otrok v vrtcu. Starši prepogosto v vrtec 
pripeljejo bolne otroke. Strokovni delavec otroka ne more zavrniti, če ob prihodu ne kaže 
očitnih znakov bolezni kot je npr. povišana telesna temperatura. 
 
Svet staršev je pohvalil delo pedagoških delavcev.  
 
Pesek v zunanjem atriju enote Koseski: 
Petra Horvat, predstavnica Enote Koseski je poslala vprašanje po e-pošti glede peska v 
zunanjem atriju (močno se praši). Ravnateljica je odgovorila, da se to dogaja zaradi daljšega 
sušnega obdobja in se je dogovorila s hišnikom, da bo redno skrbel, da bo pesek primerno 
vlažen. Starše pa prosi, da otroci prihajajo v vrtec primerno oblečeni, da se lahko neovirano 
gibljejo in igrajo. 
 
Ob 18.50 uri se je opravičila in zapustila sejo namestnica ga. Aleksandra Junkar. 
 
AD 6 
Predstavitev čutne poti in čutne sobe (z ogledom) 
Katarina Ukmar je predstavila čutno sobo in čutno pot. Predstavitev in ogled čutne sobe sta 
bila organizirana na željo predstavnikov, izraženo oktobra 2016, na 1. seji sveta staršev. Čutna 
soba je namenjena otrokom iz vseh enot Vrtca Kolezija. Strokovni kader je pripravil razpored, 
kdaj jo bo kdo uporabljal.  
 
Ob 18.52 uri se opravičila in zapustila sejo predstavnica ga. Jerneja Seibert. 
 
Čutna pot ob robu igrišča enote Kolezija je bila oblikovana s skupnim sodelovanjem hišnikov, 
strokovnih delavcev in s pomočjo staršev. Na čutni poti otroci razvijajo vse čute: tip, vid, 
vonj, okus in sluh, motorične sposobnosti (ravnotežje, groba motorika), spodbuja pa tudi 
raziskovanje. 
 
Postaje so zasnovane tako, da na vsaki prevladuje označeno čutilo. Namenjena je vsem 
starostnim skupinam. V primernem vremenu je priporočljivo, da otroci hodijo bosi, s čimer 
pridobijo svojevrstno izkušnjo.  
 
Za varno in prijetno uporabo je potrebno upoštevati naslednja pravila: 

! Uporaba čutne poti je dovoljena le pod nadzorom odrasle osebe. 
! Namenjena je izključno izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela. V vseh ostalih 

primerih je uporaba na lastno odgovornost. 
! Vsak rekvizit ima svoj namen in mesto na postaji. Rekvizitov ni dovoljeno uporabljati 

za druge namene, prav tako jih ni dovoljeno odnašati s postaj. 
! Vsako spremembo ali poškodbo postaj in rekvizitov je potrebno sporočiti delavcem 

vrtca. 
 
Ob 19.08 uri sta se opravičili in zapustili sejo predstavnici ga. Mojca Mihelčič in ga. Tanja 
Kunstič. 
 




