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          Štev.: 013-1/2018-15 
VRTEC KOLEZIJA         Datum: 8. 10. 2018 
Svet staršev 
Pod bukvami 11 
1000 Ljubljana 

Zapisnik 
1. redne seje Sveta staršev Vrtca Kolezija, ki je bila v sredo, 3. 10. 2018 ob 17. uri. 

Seja je potekala v zbornici Enote Murgle, Pod bukvami 11, Ljubljana. 
 
 
Sejo Sveta staršev je do izvolitve predsednice vodila ravnateljica Nina Klemen. 
 
Seznam vabljenih predstavnikov oddelkov v Svetu staršev:   
Enota Kolezija 
A1 – Anamarija Duračković Ličen, A2 – Silvia Stanič, A3 – Barbara Jurič, A4 – Tamara Hajdu, A5 – Jakob 
König, B1 – Johanna Amalia Robinson, B2 – Ariela Bartol, B3 – Milena Milić, B4 – Boštjan Zupančič, 
Enota Murgle 
A1 – Maja Zorman, A2 – Tinkara Sluga, A3 – Boris Baškovič, A4 – Maja Horvat, A5 – Maruša Stanek 
Širaj, B1 – Barbara Semijalac, B2 – Aleksandra Junkar, B3 – Agata Bistan, B5 – Barbara Krampač, B6 – 
Renata Kastelic, B7 – Robert Vinkovič, 
Enota Mencingerjeva – Mihaela Kovačič, 
Enota Koseski – Lucija Golja Lesjak in 
Družinsko varstvo – Alma Ramić. 
 
Ostali vabljeni: 
Ravnateljica Nina Klemen, pomočnica ravnateljice Nataša J. Dolenc, svetovalna delavka Katarina Ukmar, 
organizator prehrane in ZHR Boštjan Kosmač ter tajnica VIZ, Katica Krznar. 
 
Na seji so bili navzoči predstavniki oddelkov Sveta staršev:  
Kolezija: Silvija Stanič, Anamarija Duračković Ličen, Barbara Jurič, Jakob König, Tamara Hajdu, Milena 
Milić, Boštjan Zupančič; Murgle: Maja Zorman, Tinkara Sluga, Boris Baškovič, Maruša Stanek Širaj, 
Aleksandra Junkar, Agata Bistan, Barbara Krampač, Renata Kastelic; VD: Alma Ramić; Koseski: Lucija 
Golja Lesjak in namestnica predstavnice iz Enote Mencingerjeva, ga. Katarina Košir, ki kot namestnica 
nima pravice glasovati. 
 
Odsotni: 
Enota Kolezija: B1 – Johanna Amalia Robinson in B2 – Ariela Bartol, opr., 
Enota Mencingerjeva: Mihaela Kovačič, opr.  
Enota Murgle: B2 – Barbara Semijalac, A4 – Maja Horvat, opr., B7 – Robert Vinkovič, opr.  
 
Na seji so bili navzoči delavci vrtca:   
Ravnateljica Nina Klemen, pomočnica ravnateljice Nataša J. Dolenc, svetovalna delavka Katarina Ukmar, 
organizator prehrane in ZHR Boštjan Kosmač ter tajnica VIZ Katica Krznar. 
 
Seja se je pričela ob 17.10 uri ob navzočnosti 17 predstavnikov in ge. Katarine Košir iz Mencingerjeve.  
 
 
Predstavniki so sprejeli predlog dnevnega reda 1. seje Sveta staršev Vrtca Kolezija: 
 

1. predstavitev udeležencev (Nina Klemen),  
2. izvolitev predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika (Nina Klemen),  
3. potrditev sklepov s 3. dopisne seje Sveta staršev, 
4. predstavitev predloga Realizacije LDN za šolsko leto 2017/18 (Nataša Jančar Dolenc),   
5. predstavitev predloga LDN za šolsko leto 2018/19 (Nina Klemen) in 
6. razno - vprašanja in predlogi. 
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Sklep 1: Predstavniki so se s predlaganim dnevnim redom strinjali. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
AD 1 - predstavitev udeležencev 
Ravnateljica, ga. Nina Klemen je pozdravila vse prisotne, ki so se na kratko predstavili.  
 
AD 2 - izvolitev predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika 
Prisotni so po elektronski pošti prejeli Poslovnik Sveta staršev Vrtca Kolezija, v katerem so opredeljene 
pristojnosti in delovanje sveta staršev.  
 
Ravnateljica je navzoče povabila, da predlagajo predsednika/co Sveta staršev. Ga. Silvija Stanič se je 
predstavila kot dosedanja predsednica Sveta Staršev in povedala, da to delo rada opravlja in bi ga z 
veseljem opravljala še v naprej, ter da sprejema kandidaturo. Kandidaturo za namestnika predsednice 
Sveta vrtca je sprejel g. Boris Baškovič. Predlagana kandidata sta podala ustno izjavo, da se s 
kandidaturo strinjata. Drugih predlogov za predsednika/co in njegovega/o namestnika/co ni bilo. Z javnim 
glasovanjem sta bila izvoljena predsednica in namestnik predsednice. Ga. Silvija Stanič je sprejela 
funkcijo predsednice Sveta staršev in g. Boris Baškovič je sprejel funkcijo namestnika predsednice. 
 
Sklep 2: »Za predsednico Sveta staršev je izvoljena ga. Silvija Stanič, predstavnica staršev iz 
Enote Kolezija.«  Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Sklep 3: »Za namestnika predsednice Sveta staršev je izvoljen g. Boris Baškovič, predstavnik 
staršev iz Enote Murgle.«  Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Ravnateljica je ugotovila, da je Svet staršev Vrtca Kolezija konstituiran. Ga. Silvija Stanič je pozdravila 
navzoče in prevzela vodenje seje Sveta staršev.  
 
AD 3 - potrditev sklepov s 3. dopisne seje Sveta staršev  
Predstavniki so skupaj z vabilom prejeli Uradni zaznamek o 3. dopisni seji Sveta staršev, ki je trajala od 
18. do 25 4. 2018.  
 
Sklep 4: »Svet staršev Vrtca Kolezija je potrdil oba sklepa s 3. dopisne seje Sveta staršev, ki je 
trajala od 18. do 25. 4. 2018.«  Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
AD 4 - predstavitev predloga Realizacije LDN za šolsko leto 2017/18 
Predlog Poročila o realizaciji LDN za š. l. 2017/18 so prisotni prejeli hkrati z vabilom. Pomočnica 
ravnateljice ga. Nataša Jančar Dolenc je povedala, da so poročilo pripravili: Vanda Jereb, Nataša Jančar 
Dolenc, Katarina Ukmar, Katja Ručigaj Poglajen, Boštjan Kosmač in Suzana Baškovič. Vprašanj o 
predlogu Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18 ni bilo. Zato je bil sprejet  
 
Sklep 5:  »Sprejme se pozitivno mnenje o predlogu Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta 
za šolsko leto 2017/18.« Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
AD 5 - predstavitev predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19 
Na predlog prisotnih je ravnateljica predstavila novosti iz Predloga Letnega delovnega načrta za š. l. 
2018/19 glede na LDN iz preteklega šolskega leta in odgovarjala na vprašanja staršev. 
 
Brezplačno predavanje o najpogostejših ukrepih prve pomoči pri otrocih za starše in stare starše 
Gospe Lucija Golja Lesjak iz Koseskega, Renata Kastelic iz B-6 M, Barbara Jurič iz A-3 K in Maruša 
Stanek Širaj iz A-5 M ter g. Boštjan Zupančič iz B-4 K so po e-pošti poslali vprašanje glede predavanja o 
prvi pomoči. Ravnateljica je razložila, da bo organizirano brezplačno predavanje o najpogostejših ukrepih 
prve pomoči pri otrocih za starše in stare starše, pridružijo se lahko tudi delavci vrtca. O terminu in kraju 
predavanja bodo starši obveščeni, ko vrtec dobi informacijo o številu oseb, ki bi se predavanja želeli 
udeležiti. Dogovorjeno je, da člani pošljejo informacijo o predavanju staršem iz svoje skupine, postavijo 
rok za prijavo in sporočijo število zainteresiranih staršev ter starih staršev vzgojiteljici. 
 
Integrirane gibalne urice 
Ga. Neva Kralj bo v dopoldanskem času izvajala integrirane gibalne urice, ki se jih bo organiziralo tudi za 
otroke iz razvojnega oddelka, I. star. obdobja enkrat mesečno in otroke iz varstvene družine v kolikor se 
bo gospa Nada Hodžić strinjala. 
 
Plesne urice 
V popoldanskem času bo plesna šola Plesni svet izvajala plesne urice v enoti Murgle ob ponedeljkih 
15:15 in v enoti Kolezija ob torkih 15:15. 
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Brezplačno terapevtsko plavanje 
V sosednji stavbi varovanih stanovanj podjetja Mijaks bo v dopoldanskem času organizirano brezplačno 
terapevtsko plavanje za otroke iz razvojnega oddelka, Enota Murgle. 
 
Novoletni sejem s stojnicami 
Organiziran bo Novoletni sejem s stojnicami - decembrsko druženje otroci, starši, stari starši. Na dogodek 
se bo Dedek Mraz pripeljal s kočijo. 
 
Dobrodelni koncert 
Pomladi bo organiziran dobrodelni koncert znanih slovenskih glasbenikov, kot so Jan Plestenjak, Anika 
Horvat, Klemen Klemen, Tina Marinšek, Zlatko, Aleš Bartol, … Točen kraj še ni znan, predvideno je, da bi 
bil koncert v Pionirskem domu s pričetkom ob 18. uri. 
 
Akcija »Dobim - Podarim« 
G. Zupančiča iz B-4 K je zanimalo, če je Akcija »Dobim - Podarim« zaživela? Ravnateljica je odgovorila, 
da še ne. 
 
Letovanje otrok in bivanje v naravi 
Otroci se bodo udeležili letovanja v Pacugu v drugi polovici maja ali začetek junija, odvisno od termina, ki 
ga bo potrdila Zveza Prijateljev mladine. Šola v naravi na kmetiji bo trajala 3 dni od 17. 4. do 19. 4. 2019 
na Gradu Prestranek. Ga. Košir iz Mencingerjeve je predlagala, de se šola v naravi za otroke iz 
Mencingerjeve izvede skupaj z otroci iz Enote Kolezija, ker se otroci poznajo in ne v terminu z Enoto 
Murgle, kot je bilo lani, ker se otroci med seboj ne poznajo. Ravnateljica je odgovorila, da je to smiselno. 
 
Delo vzgojiteljev in oblikovanje skupin 
Ga. Junkar iz B-2 M je vprašala ali vzgojiteljski pari ostajajo skupaj? Ravnateljica je povedala, da timi 
praviloma ostajajo skupaj, da se ji ne zdi smiselno razbijati obstoječih parov, ki dobro sodelujejo. Razen v 
primerih, ko strokovni delavci sami izrazijo željo, da ne bi več ostali skupaj v paru. Razložila je tudi, da se 
kdaj zgodi, da se obstoječi oddelek zaradi izpolnjevanja normativov in sprejma novih otrok tudi razdruži.  
Ga. Junkar je predstavila razloge za prošnjo, da naj bi se pomočnico vzgojiteljice go. Evo Boruta, ki ji je 
bilo prekinjeno delovno razmerje, ponovno zaposlilo v vrtcu. Ravnateljica se je s tem strinjala. 
 
Varstvena družina 
Ga. Ramić iz VD je vprašala, kako dolgo bomo imeli varstveno družino, glede na to, da ga. Nada Hodžić 
odhaja v pokoj in ali bomo odprli novo? Ravnateljica je odgovorila, da bo ga. Hodžić delala do 31. 8. 
2019, nove varstvene družine ali novih oddelkov ne bomo odpirali. 
 
Sodelovanje z osnovnimi šolami 
Ravnateljica je razložila, da vrtec sodeluje z OŠ Kolezija, OŠ Bičevje in OŠ Livado. 
 
Obnova kuhinje 
Ga. Stanič iz A-2 K je vprašala, ali obstaja možnost, da se za obe ustanovi Vrtec Kolezija in OŠ Kolezija  
obnovi oz. izgradi ena skupna posodobljena kuhinja, saj imata obe ustanovi hkrati potrebo po obnovljeni 
in večji kuhinji. Glede na bližnjo lego obeh stavb bi to bilo smiselno. S tem bi tudi lahko obe ustanovi 
prihranili nekaj prostora za druge dejavnosti. Hkrati bi pa OŠ Kolezija pridobila na lastni kuhinji, saj je 
sedaj v navezi z OŠ Trnovo. Ravnateljica je menila, da bi bilo to težko izvedljivo, ker sta ustanovitelja 
različna, pa tudi šola ima drugačne jedilnike kot vrtec. Starši so menili, da so jedilniki v vrtcu kvalitetni in 
pohvalili delo kuharskega osebja ter organizatorja prehrane g. Kosmača. 
 
Prometna varnost na križišču Gerbičeve in Rezijanske 
Ga. Stanek Š. iz A-5 M je predlagala, da se pridobi soglasje za postavitev grbine na Gerbičevi pri 
Rezijanski ulici, ker vozniki prehitro vozijo in je prehod nevaren za otroke. Ravnateljica je menila, da je to 
dober predlog in ga je potrebno realizirati. Predlagala je, da bi bilo dobro o tem seznaniti župana g. 
Jankovića, in sicer na dan namenjen za predloge in pobude občanov. Povezala se bo z ravnateljico OŠ 
Kolezija, go. Nino Triller, s katero bi lahko županu g, Jankoviču podali skupni predlog za rešitev prometne 
varnosti na križišču Gerbičeve in Rezijanske. Enakega mnenja so bili tudi ostali prisotni. 
 
Zapolnjenost vrtčevskih skupin 
Ga. Stanek Š. iz A-5 M je vprašala ali so vse vrtčevske skupine že zapolnjene? Iz podatkov v LDN 18/19 
izhaja, da niso polne. Ravnateljica je razložila, da je v nekaterih skupinah manjše število otrok, ker je 
zaradi vključenih otrok s posebnimi potrebami, normativ za odd. nižji, ter, da se čaka tudi na odločbe za 
otroke s posebnimi potrebami. Nekateri otroci se bodo vključili v vrtec v prihodnjih mesecih.  
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Sestava skupine v enoti na Mencingerjevi 
Ga. Košir iz Mencingerjeve je vprašala ali se bo k njim vpisala še kakšna deklica? Ravnateljica je 
odgovorila, da smo bili k temu že pozvani a žal ni nobene deklice, ki bi jo lahko vključili v enoto 
Mencingerjeva. Bomo pa delali na tem, da naredimo več »reklame« za dotično enoto. 
 
Po končani razpravi je bil sprejet sklep o LDN. 
 
Sklep 6: »Sprejme se pozitivno mnenje o Predlogu Letnega delovnega načrta za šolsko leto 
2017/18.«  Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ga. Katarina Košir iz Mencingerjeve ni glasovala pri nobenem sklepu, ker ni predstavnica skupine. 
 
AD 6 - Razno: Odgovori na vprašanja staršev 
Ravnateljica je podala odgovore na vprašanja prisotnih staršev in tista, ki so prispela po e-pošti. 
 
Nadomeščanje predstavnikov skupin 
Starši predlagajo, da se v primerih, ko se posamezni predstavnik ne more udeležiti seje Sveta staršev, te 
udeleži nekdo od staršev iz skupine z namenom, da skupini prenese predloge, pripombe staršev in 
povratne informacije iz seje sveta staršev. Prevladalo je mnenje, da se lahko predstavnik posamezne 
skupine, ki se ne more udeležiti seje Sveta staršev dogovori s katerim od staršev iz njegove skupine, da 
ga ta nadomešča na seji Sveta staršev. Predstavnik, ki si za svojo odsotnost na seji poišče namestnika 
mora o tem obvestiti predsednico, go. Stanič ali tajništvo vrtca. 
 
Gledališki abonma 
Organiziran bo abonma za otroke 1. in 2. starostnega obdobja. Prikazan je v spodnji preglednici. 
 

ABONMA 2018/19 TERMIN 
Cepetavček, za 2. starostno obdobje 2 predstavi - 6. 11. 2018 - MURGLE 
Cepetavček, za 2. starostno obdobje 2 predstavi - 7. 11. 2018 - KOLEZIJA 
Hišica do neba, za 1. starostno obdobje 1 predstava - 29. januar 2019 - MURGLE 
Hišica do neba, za 1. starostno obdobje 1 predstava - 28.januar 2019 - KOLEZIJA 
Indijančica Oranžni Žarek, primerno za obe 
starostni obdobji, predstava bo izvedena zunaj. 

1 predstava - 7.maj 2019 - MURGLE 
 

Indijančica Oranžni Žarek, primerno za obe 
starostni obdobji, predstava bo izvedena zunaj. 

1 predstava - 8.maj 2019 - KOLEZIJA 
 

 
Izleti otrok 
Otroci starosti 5 do 6 let bodo šli na Bled v »Pravljično deželo«. Lahko se ga udeležijo tudi otroci, ki ne 
bodo šli na letovanje (Pacug). 
 
Spanje v vrtcu 
Za otroke, ki gredo na letovanje (Pacug) bo 1-krat v šol. letu organizirano spanje v vrtcu, ki se ga otroci 
radi udeležijo in ga poimenujejo kot »Pižama party«. Namen tega je, ugotoviti ali je otrok že zrel za 
spanje izven doma. 
 
Zadovoljstvo z novo ravnateljico 
G. Zupančič iz B-4 K je prenesel mnenje pedagoških delavcev, da so zelo zadovoljni z novo ravnateljico. 
Čuti se dobra klima, sproščeno vzdušje, vidi se več nasmejanih obrazov... Nekateri prisotni so rekli, da so 
tudi oni to opazili.  
 
Dežurstvo v jesenskih počitnicah 
Ravnateljica je obvestila prisotne, da bo v tednu »Jesenskih počitnic« dežurna Enota Kolezija. 
 
Nadomeščanje vzgojiteljice Teje Kum 
G. König iz A-5 K je vprašal, kdo bo nadomeščal vzgojiteljico Tejo Kum? Ravnateljica je odgovorila, da bo 
to vzgojiteljica Nina Skudnik.  
 
Zbiranje prostovoljnih prispevkov 
Ga. Ličen D. iz A-1 K je poslala po e- pošti predlog iz roditeljskega sestanka njihove skupine.  »Katja nam 
je na uvodnem sestanku predstavila možnost nakazila dodatnih prostovoljnih prispevkov na posebej za to 
namenjen TRR; račun, ki ga ima vrtec. Zbran denar gre za otroke iz socialno šibkih družin, nakup 
materiala in opreme, ki jih vrtec ne more zagotoviti iz redne cene, zvišanje standarda vzgojno-
izobraževalnega programa, … 
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Naš predlog je, da bi prostovoljni prispevek vključili mesečno na položnico za plačilo vrtca, seveda kdor bi 
se za to odločil in v znesku, ki bi ga sam določil.« 
 
Ravnateljica je razložila, da je bil na roditeljskem sestanku skupine A4 podan podoben predlog staršev, 
da bi vsak prispeval pri plačilu vrtca dodaten evro za sklad. Sama je bila sprva skeptična do tega, a ko so 
ji pojasnili, da bi se vsak sam odločil, če želi prispevati se ji je zdela ideja staršev dobra.  
 
Ga. Hajdu iz A-4 K je v sklopu tega predlagala, da vrtec preveri ali se lahko vrtec uvrsti na seznam 
upravičencev za namenitev dela dohodnine za donacije. Ravnateljica je odgovorila, da bomo to preverili.  
 
Pristop vzgojiteljev do staršev otrok, ki se ne udeležijo letovanj, izletov 
Ga. Hajdu je dodala, da naj bi vzgojiteljice na primeren diskreten način pri starših otrok, ki se niso prijavili 
na bivanje v naravi ali na letovanje, preverile ali je to zaradi finančnih razlogov, ter se pozanimale, ali bi 
se otrok udeležil določenega programa, če bi vrtec poravnal finančno obveznost. Predlog je zelo dober in 
ravnateljica ga bo prenesla vzgojiteljem. 
 
Odločba za izmero plačila vrtca in položnice 
Ga. Hajdu iz A-4 K je predlagala, da se na položnicah za september zaračuna »pavšal«, tistim staršem 
za katere še ni izdana odločba za odmero plačila vrtca. Ravnateljica bo to možnost preverila in o tem 
obvestila Svet staršev. 
 
Ga. Marija Novak, knjigovodkinja, je bila pohvaljena, ker je zelo prijazna, odzivna, fleksibilna. Pohvaljene 
so bile tudi vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic. 
 
Mobilni telefoni v skupinah 
Ga. Maja Zorman iz A-1 M je podala mnenje enega izmed staršev iz skupine, da bi bilo dobro, da bi imeli 
oddelki mobilne telefone. Ravnateljica je obrazložila, da je o tem razmišljala takoj, ko je nastopila mesto 
ravnateljice. Mobilni telefoni so že kupljeni in razdeljeni v skupine. 
 
Parkiranje pred vrtcem 
Ga. Stanek Š. iz A-5 M je po e-pošti poslala predlog iz njihove skupine.  
»Dogaja se, da starši med tem, ko spremijo otroka v vrtec, pustijo prižgan motor avtomobila. To je ne le 
moteče za tiste, ki se z otroki sprehajajo skozi dimno zaveso izpušnih plinov, pač pa tudi strupeno ter 
zdravju in okolju škodljivo. Zato bi predlagali, da se starše posebej opozori, naj tudi v hladnih zimskih 
dneh ugasnejo motor, ko ustavijo avtomobil.«  Ravnateljica bo o tem opozorila starše. 
G. Baškovič iz A-3 M je k predlogu skupine A-5 M dodal mnenje, da se naj bi se postavi tabla »javni red« 
oz. »hišni red«. 
 
Ga. Hajdu iz A-4 K je izpostavila problem parkiranja pred vrtcem na Rezijanski 22, ker v sosednji stavbi 
obratuje čistilni servis Dante in zasede tudi tista parkirna mesta, namenjena staršem, ki pripeljejo ali 
odpeljejo otroka iz vrtca. Predlagala je, da vrtec ukrepa. Ravnateljica se je s predlogom strinjala. 
 
Ravnateljica je prisotne obvestila, da pripravlja pravilnike, ki jih bo poslala v vednost Svetu staršev. 
 
Ravnateljica se je navzočim zahvalila za sodelovanje. Predsednica se je zahvalila vsem in zaključila sejo. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.40. 
 
 
 
Zapisala:                                                                                    Predsednica Sveta staršev 
Katica Krznar         Silvija Stanič 

 
 
Poslano:  
- članom sveta staršev, 
- ravnateljici, 
- arhiv. 


