
ZAPISNIK 1. SEJE SVETA  STARŠEV  VRTCA  HRASTNIK, KI  JE  POTEKALA  V 

SREDO, DNE 18.10.2017  OB 17.00 URI V  PROSTORIH OE DOLINCA 

 

PRISOTNI: - na listi podpisnikov 

                    - ravnateljica Vrtca Hrastnik Maja Petan Majcen 

                    - predsednica Sveta Vrtca Hrastnik  Urška Mastnak 

                    - zapisnikar Damjana Bezgovšek 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  

- Anja Petrič 

- Urška Hočevar 

                                               

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled sklepov prejšnje seje z dne: 21.6.2017  

2. Naloge Sveta staršev 

3. Imenovanje predsednika in podpredsednika Sveta staršev 

4. Obravnava in sprejem Poslovnika Sveta staršev 

5. Poročilo o preteklem šolskem letu 2016/17 

6. Poročilo o pričetku šolskega leta 2017/18 

7. Obravnava osnutka LDN Vrtca Hrastnik za šolsko leto 2017/18 

8. Pregled raznih ponudb za dodatne aktivnosti v vrtcu 

9. Razno  

 

 

 
Ravnateljica ga. Maja Petan Majcen pozdravi prisotne, predstavi predstavnike Sveta staršev po 

posameznih oddelkih in prebere dnevni red, na katerega prisotni niso imeli pripomb. 

 

SKLEP: 
Verificirani so mandati članov Sveta staršev.  

Sprejme se dnevni red v predlagani obliki. Prav tako se je Svet staršev soglasno odločil, da se 

v bodoče gradivo in vabila na sestanke Sveta staršev pošilja preko e-pošte. V ta namen so vsi 

prisotni na listo prisotnosti dopisali svoje e-naslove. 

 

 

 

 

 

 

 



AD. 1 : Pregled sklepov prejšnje seje z dne 21.6.2017 

Ravnateljica ga. Maja Petan Majcen je člane seznanila z sklepi zadnje seje Sveta Staršev, z dne 

21.6.2017. 

 

Sprejet je bil  

SKLEP 1/1: 

Potrdi se zapisnik zadnje seje, ki je potekala dne 21.6.2017. 

 

 

AD. 2 :  Naloge Sveta Staršev 

Predstavniki Sveta staršev so seznanjeni z nalogami, ki jih ima Sveta staršev.  

 

AD. 3 : Imenovanje predsednika in podpredsednika Sveta staršev 

Ravnateljica  pove, da je potrebno izvoliti predsednika in podpredsednika Sveta staršev, saj je 

mandat v tem organu le 1 leto. Prisotni soglasno izvolijo za predsednico Sveta staršev go. 

Dijano Možina Zupanc, za podpredsednika pa g. Roka Jenko.  

 

Sprejet je bil  

SKLEP 3/3: 

Sprejme se sklep, da je predsednica Sveta staršev za šolsko leto 2017/18 ga. Dijana Možina 

Zupanc, podpredsednik pa g. Rok Jenko.  

 

AD. 4: Obravnava in sprejem Poslovnika Sveta staršev 

Predsednica Sveta staršev ga. Dijana Možina Zupanc je prevzela vodenje sestanka in dala v 

obravnavo Poslovnik Sveta staršev, ki je objavljen na spletni strani Vrtca Hrastnik. Na 

Poslovnik Sveta staršev ni bilo pripomb.  

 

Sprejet je bil 

SKLEP 4/4: 

Soglasno se sprejme Poslovnik Sveta staršev, ki je priloga zapisniku. 

 

AD 5. Poročilo o preteklem šolskem letu 2016/17 

Predsednica Sveta staršev je predala besedo ge. ravnateljici. Ga. ravnateljica predstavi Poročilo 

o preteklem šolskem letu 2016/17. Ga. ravnateljica pove, da je aktivnosti za šolsko leto 2016/17 

že podala na prejšnji seji, poleg teh aktivnosti pa je bilo še nekaj obogatitvenih dejavnosti, ki 

so popestrile kurikulum in so se izvedle poleg letnega delovnega načrta. Pove, da se je v 



lanskem letu 11 strokovnih delavk udeležilo študijske skupine ter razna izobraževanja, kot so: 

Zborovska šola za vrtce, seminar etika in vrednote v osnovnih šolah in vrtcih, seminar o 

sladkornih boleznih, seminar o uporabi inzulinske črpalke, učinkovita komunikacija v 

predšolski vzgoji, Oder je vaš, učenje matematike skozi igro v predšolskem obdobju, različni 

otroci enake možnosti, tretja mednarodna konferenca Pomahajmo v svet, kako prebuditi otroka 

v sebi… Tudi ravnateljica se je udeležila nekaj seminarjev in izobraževanj ter strokovnih 

srečanj, prav tako računovodja in poslovna sekretarka.  

 

Opraviti smo morali določena vzdrževalna in investicijska dela, nabavili smo tudi didaktični 

material, nekaj športnih rekvizitov, zaboje za igrače, računalniške miške, tipkovnica in pa 

projektor. Obnovile so se tudi klopi in mize na enotah Sonček in Dolinca. Nabavili sta se dve 

klimatski napravi, prav tako se je nabavil termostat v večnamenskem prostoru na enoti Dolinca. 

Nabaviti smo morali tudi pohištvo za novoustanovljeni oddelek na enoti Lučka, prav tako so se 

na tej enoti obnovile inštalacije za zaščito pred strelo.  

 

V času pusta smo obiskali starostnike v Domu starejših. Otroci starejših oddelkov so obiskali 

tudi Brodarsko društvo, Steklarno Hrastnik, Bompet in prostore krajevne skupnosti Steklarna, 

pri tem so nam pomagali tudi starši. S strani Zdravstvenega doma je prišla tudi medicinska 

sestra in otroke drugega starostnega obdobja navajala na pravilno umivanje rok ob 

demonstriranju, imeli smo tudi eno delavnico: hrana ne raste v trgovini v sodelovanju s 

kmetijsko gospodarsko zbornico Slovenija. Dogajalo se je v oddelku vzgojiteljice Jenko na 

enoti OŠ, saj eden izmed staršev dela na omenjenem mestu in jim je bilo to omogočeno. V 

organizaciji Abanke se je izvedla lutkovna predstava za starejše oddelke. Iz strani Ministrstva 

za kmetijstvo in v sodelovanju z čebelarskim društvom Hrastnik smo prejeli pet lip, katere smo 

posadili na igrišču na enoti Sonček. Pevska skupina Mravljice je sodelovala na otroški reviji 

pevski zbor v Šaleški dolini v Velenju, nad katerimi je bila ocenjevalka zelo navdušena, saj so 

bili naši otroci najmlajši na odru. Skupina Mravljice in Zumba sta sodelovali na festivalu Rdeči 

revirji.  

 

Realizirali smo večino zastavljenih ciljev, eden izmed njih je bil Učiti se, zato smo strokovne 

delavce poslali tudi na izobraževanja. Konec lanskega šolskega leto smo tudi sprejeli sklep, da 

bomo pridobljeno znanje predajali še ostalim sodelavcem na strokovnih aktivih v obliki 

delavnic.  



Povezovali smo se tudi z drugimi javnimi zavodi od Mladinskega centra, knjižnice, 

zdravstvenega doma, policije. Prav tako smo sodelovali tudi z drugimi izobraževalnimi 

institucijami, saj nudimo obvezno prakso bodočim pedagoškim delavcem.  

Težave so nam povzročale bolniške, zato je prišlo tudi do združevanja oddelkov. 

 

Ga. Dijana Možina Zupanc doda, da so se določene stvari popravile oziroma skušale popraviti, 

navdušena je tudi nad novostmi in želi, da tudi v bodoče tako dobro sodelujemo. 

Na poročilo ni bilo pripomb.   

 

Sprejet je bil 

SKLEP 5/5 

Sprejme se Poročilo o preteklem šolskem letu 2016/17. 

 

AD 6. Poročilo o pričetku šolskega leta 2017/18 

Ga. Dijana Možina Zupanc je predala besedo ge. ravnateljici, ki pa prestavi Poročilo o pričetku 

šolskega leta 2017/18.  

V letošnjem šolskem letu je 16 oddelkov, vpisanih je 286 otrok. V mesecu septembru so bili 

prvi roditeljski sestanki, na katerih so bili izvoljeni predstavniki Sveta staršev.  

 

V okviru tedna otroka so potekale pestre dejavnosti, kot so Mali svet velikih čarovnic na enoti 

Dolinca v sodelovanju z drugimi enotami. Otroci drugega starostnega obdobja so si ogledali 

predstavo: Od kod si pa ti kuža v organizaciji DPM-a v Delavskem domu Hrastnik. Otroci 

starejših oddelkov so se pod vodstvom policista seznanili z varnim vključevanjem v promet. 

Ob koncu tedna otroka je skupina Zmajčki z enote Sonček sodelovala na odprtju razstave v 

galeriji Delavskega doma z glasbenimi točkami.  

 

Na interesne dejavnosti je prijavljenih 183 otrok, poleg obstoječih smo dodali še dve novi 

interesni dejavnosti.  

Izveden je bil tudi že prvi izlet dejavnosti Skupaj v hribe. Ga. Urška Mastnak pove, da so se 

pridružili planinskemu društvu Hrastnik, kateri so pripravili pečen kostanj, topel čaj… Bilo je 

približno 40 otrok.  

 

Ga. ravnateljica predstavi projekte v katere smo se letos vključili, in sicer Misa projekt – 

masaža, nad katerim so otroci kot strokovne delavke navdušeni. Dve skupini smo vključili v 



projekt Pomahajmo v svet, in sicer ena skupina iz enote Lučka (Hrvaška) in ena iz enote Sonček 

(Litva). Ga. Urška Mastnak pove, da je skupina iz enote Lučka že vzpostavila stik s Hrvaško. 

Otrokom je bil stik z računalnikom in povezava, da nekje drugje tudi obstajajo otroci zelo 

fascinanten. Pri tem projektu gre za komunikacijo, strpnost do drugače govorečih, drugačno 

kulturo. Ga. ravnateljica pove, da smo se vključili tudi v projekt Korak sončku pri katerem gre 

za razvijanje strpnosti, Pasavček – prometna vzgoja, Tek podnebne solidarnosti, turizem in 

vrtec, varno s soncem in mali sonček. Sodelovali bomo tudi v natečaju naravne nesreče.  

 

Vsako leto nam Nacionalni inštitut za zdravje in okolje vzame vzorce za prisotnost bakterije 

legionela, prisotnosti le-te ni.  

 

Sprejet je bil 

SKLEP 6/6 

Sprejme se Poročilo o pričetku šolskega leta 2017/18. 

 

AD 7. Obravnava osnutka LDN Vrtca Hrastnik za šolsko leto 2017/18 

Ga. Dijana Možina Zupanc preda besedo ge. ravnateljici, katera pove, da je v LDN par napak 

pri letnicah, in sicer na 17. strani je letnica 2017/18 in ne 2016/17, prav tako na 19. strani  januar,  

marec in maj 2018. Prav tako je na 20. strani popravek, in sicer pri osnovnih sredstvih na 

Sončku, spada menjava ograje na igrišču, pleskanje, … pod investicijska in vzdrževalna dela. 

Dopiše se še menjava vhodnih vrat gospodarskega vhoda na enoti Sonček. Na enoti Lučka pa 

bo potrebna sanacija vodovodnih cevi. Prav tako je na tej strani popravek pri podpredsedniku, 

saj je z novim šolskim letom podpredsednik Rok Jenko.  

 

Sprejet je bil 

SKLEP 7/7 

Sprejme se LDN Vrtca Hrastnik za šolsko leto 2017/18 s popravki. 

 

AD 8. Pregled raznih ponudb za dodatne aktivnosti v vrtcu 

Ga. ravnateljica pove, da smo dobili ponudbo iz plesne šole Katan. Predstavniki Sveta staršev 

se ne odločijo za zunanje izvajalce, saj imamo v vrtcu že dovolj različnih dejavnosti.  

 

Dobili smo dve ponudbi za fotografiranje, in sicer od Studia Ventura in Nataše Medvešek. 

Predstavniki staršev so se po pregledu prispelih ponudb soglasno odločili, da se za 



fotografiranje otrok izbere Studio Ventura, saj so bili lansko šolsko leto z njim zelo zadovoljni, 

prav tako je cenovno precej bolj ugoden od druge ponudbe.  

 

Ga. ravnateljica pove, da nam je Eko krog poslal v vednost dopis o azbestnih vlaken na enoti 

OŠ in telovadnici. Od občine smo dobili odgovor, v katerem so zagotovili, da objekta nista bila 

dana v uporabo pred pridobitvijo rezultatov meritev in da v vzorcih ni bilo prekoračenih mejnih 

vrednosti koncentracije azbestnih vlaken.  

 

Lansko leto smo zbirali star papir. Bilo je 6 akcij, prejeli pa smo 593,22€, katere smo porabili 

za nabavo motoričnih tabel, hišo aktivnosti … Tudi v letošnjem šolskem letu se bo zbiral star 

papir, vendar ne skozi celo leto ampak tako, da bomo imeli kontejner postavljen nekaj dni.      

 

Ga. ravnateljica še pove, da je v tridnevni tabor za vrtce v Kranjski Gori informativno 

prijavljenih 58 otrok. Predviden datum tabora je od 21. do 23. maja 2018, v kolikor pa bi bilo 

več prijav, pa bo ena skupina še od 23. do 25. maja 2018. Možnost plačila na obroke (cena 

tabora je približno 100 € plus prevoz). Svet staršev se je odločil, da se bodo za otroke zbirala 

sponzorska sredstva, saj je cena tabora dokaj visoka. V ta namen se bo vsem staršem otrok vrtca 

posredoval tudi skupen dopis s prošnjo po zbiranju donacij, za katerega bodo zaprošeni da ga 

posredujejo morebitnim donatorjem – delodajalcem, kolegom, ipd. Komu se bo dodelila zbrana 

denarna pomoč, pa bo Svet staršev v sodelovanju z vrtcem dorekel kasneje, glede na to koliko 

denarnih sredstev se bo zbralo. 

 

V mesecu decembru se bo za otroke pripravilo prednovoletno srečanje, kjer se bodo otroci 

sprehodili z lanternami do enote Dolinca, na kateri pa bo potekala tudi lutkovna predstava.  Za 

lutkovno predstavo bi se pobirala vstopnina (hrana z daljšim rokom trajanja), ki bi se donirala  

Anini zvezdici.  

 

AD 9. Razno 

Ga. Dijana Možina Zupanc pove, da še ni dorečen točen datum za obisk policistov konjenikov, 

saj je bilo v tednu otroka vse zapolnjeno.  

 

Ga. Dominika Senčar pove, da imajo v planu projekt Minka Pločevinka, to je reciklirana 

embalaža, blago. Nastala bo igrica, ki jo bodo zaigrali uporabniki invalidi. Namen je, da se 

predstavijo vrtcem, šolam. Radi pa bi se predstavili tudi Vrtcu Hrastnik. Ga. ravnateljica pove, 



da se lahko dogovorimo za predstavo, ker pa je v vrtcu prostorski problem bi bilo lažje igrico 

odigrati na drugi lokaciji. 

 

Sestanek Sveta staršev je bil zaključen ob 19.00 uri. 

 

Datum:  18.10.2017 

 

 

Zapisnikar:                                                                                        Predsednica Sveta staršev: 

Damjana Bezgovšek                                                                         Dijana Možina Zupanc 

 


