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ZAPISNIK 1. SESTANKA  SVETA  STARŠEV  VRTCA  HRASTNIK, KI  JE  

POTEKAL  V PONEDELJEK  DNE  19. 10. 2015  OB 17.00 URI V  VRTCU  

HRASTNIK - OE DOLINCA 

 

PRISOTNI: - na listi podpisnikov 

                    - ravnateljica vrtca Slavica Pavlič 

                    - predsednica Sveta vrtca  Ana Učesanek 

                    - zapisnikar Petra Bratec 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled sklepov prejšnje seje z dne 15.6.2015  

2. Naloge Sveta staršev 

3. Imenovanje predsednika in podpredsednika Sveta staršev 

4. Obravnava in sprejem Poslovnika Sveta staršev 

5. Poročilo o preteklem šolskem letu 

6. Poročilo o začetku šolskega leta 

7. Izdaja pisnega mnenja o prispelih vlogah za delovno mesto ravnatelja Vrtca Hrastnik 

8. Obravnava LDN Vrtca Hrastnik za šolsko leto 2015/2016 

9. Pregled prispelih ponudb za dodatne aktivnosti v vrtcu 

10. Razno 

 
 

Ravnateljica Slavica Pavlič pozdravi prisotne in prebere dnevni red, na katerega prisotni niso 

imeli pripomb. Pove, da se je ga. Draksler Irena opravičila, ker ne more priti na sestanek. 

 

Člani Sveta staršev so sprejeli SKLEP: 

Sprejme se dnevni red s predlaganima točkama. 

 

AD. 1 : Ravnateljica je prebrala sklepe prejšnjega sestanka.  

 

SKLEP: 

 Potrdi se zapisnik seje z dne 15.6.2015. 

 

AD. 2 :  Predstavniki so opise nalog Sveta staršev prejeli po pošti skupaj z vabilom na 

sestanek.  Dokument z opisom nalog je priloga zapisniku. 
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AD. 3 : Ravnateljica  pove, da je potrebno izvoliti predsednika in podpredsednika Sveta 

staršev, saj je mandat v tem organu le 1 leto. Prisotni se strinjajo, da na mestu predsednika 

Sveta staršev ostane g. Gregor Lipec, za podpredsednico pa izvolijo ga. Dijano Možina 

Zupanc.  

 

SKLEP:  

Predsednik Sveta staršev za šolsko leto 2015/2016  je g. Gregor Lipec, podpredsednica pa je 

ga.  Dijana Možina Zupanc. 

 

AD. 4 : Predsednik Sveta staršev  g. Gregor Lipec je prevzel vodenje sestanka in dal v 

obravnavo predlog Poslovnika Sveta staršev, ki je objavljen tudi na spletu. Na predlog 

Poslovnika ni bilo pripomb. Predlog je priloga zapisniku. 

 

SKLEP:  

Sprejme se Poslovnika Sveta staršev za šolsko leto 2015/16.  

 

AD. 5 : Predsednik sveta je pri tej točki dal besedo ravnateljici, ki  je podala Poročilo o 

preteklem šolskem letu. Na poročilo ni bilo pripomb.  Poročilo je priloga zapisniku. 

 

SKLEP:  

Sprejme se Poročilo o  delu vrtca v  šolskem letu 2014/2015. 

 

 AD. 6:  Predsednik sveta je  predal besedo ravnateljici, ki je navedla dejavnosti, ki so že bile 

izvedene v tem šolskem letu. Poročilo bo objavljeno na spletni strani in je tudi priloga 

zapisniku. 

Ga. Tatjano Jakupovič zanima zakaj je interesna dejavnost »Mravljice« plačljiva. Ravnateljica 

pove, da starši plačajo dejavnost zaradi stroškov materiala, ki se nabavijo za potrebe 

nemotenega  izvajanja dejavnosti. 

 

SKLEP:  

Potrdi se Poročilo o začetku šolskega leta. 
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AD. 7 : Predsednik sveta predstavi postopek za izbiro ravnatelja Vrtca Hrastnik, saj se s 

31.12.2015 ravnateljica ga. Slavica Pavlič upokoji. Na razpis za ravnatelja je v razpisanem 

roku prispelo na Svet vrtca 5 vlog od katerih so bile 3 ustrezne. Svet staršev ima v skladu s 

Poslovnikom možnost tajnega glasovanja oz lahko vse 3 kandidate povabi na razgovor; 

odločijo se za slednje. 

 

SKLEP:  

Vse 3 kandidatke se pisno povabi na razgovor. Razgovor s kandidatkami bo potekal v torek, 

3.11.2015 ob 18.00 uri po naslednjem vrstnem redu: ob 18.00 uri ga. Mateja Funkl, ob 18.20. 

uri ga. Maja Petan in ob 18.40. uri ga. Barbara Vodeb. 

  

AD. 8 :  Predsednik sveta je ponovno predal besedo ravnateljici, ki je predstavila predlog  

LDN Vrtca Hrastnik za šolsko leto 2015/2016 (predlog je priloga zapisniku). Predlog je 

obravnaval Vzgojiteljski zbor in tudi  starši na Roditeljskih sestankih.  

 

SKLEP:  

Svet staršev Vrtca Hrastnik se strinja s predlogom LDN Vrtca Hrastnik za šolsko leto 

2015/2016.  

 

AD. 9 : Predsednik  predstavi prispele ponudbe animatorjev in  dve ponudbi za fotografiranje 

otrok (vse ponudbe so priloga zapisniku). 

Starši so se po pregledu prispelih ponudb odločili, da se za fotografiranje otrok izbere Foto 

Asja. Glede ostale ponudbe pa se strinjajo, da se staršem ponudi možnost vpisa v tečaj 

angleščine za predšolske otroke.  

              

SKLEP:  

Svet staršev Vrtca Hrastnik je za fotografiranje otrok izbral Foto Asja. Vrtec Hrastnik se 

dogovori z izbranim ponudnikom o datumu fotografiranja in o tem obvesti vse starše preko 

centralnih oglasnih desk na enotah in preko spletne strani vrtca.  

Svet staršev Vrtca Hrastnik  se je odločil, da  ponudbe animatorjev ne sprejme, staršem 

ponudi le možnost vpisa otrok v tečaj angleščine za predšolske otroke. 
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AD. 10 : Pod točko razno so starši ravnateljici zastavili nekaj vprašanj: 

- Ravnateljica povabi starše k zbiranju starega papirja, akcija bo potekala celo šolsko 

leto, zbrani denar bo namenjen otrokom vrtca za manjše sladkarije ( 1 tona papirja  = 

68 € ). 

- Ga. Jakupovič predlaga vrtec v naravi in sicer, da bi otroci za dan ali dva odšli na tako 

imenovan »vrtec v naravi«. Ravnateljica odgovarja, da ne vidi problema vendar pa je 

potrebno poiskati pravo destinacijo in zbrati ponudbe ter zagotoviti zadostno število 

strokovnih delavcev tako v vrtcu kot za otroke, ki bi odšli na t.i. »vrtec v naravi« oz. 

glede na morebitne bolniške, zunanje sodelavce, ki bi z otroki na t.i. »vrtec v naravi«.  

Lahko bi povprašali tudi pri Tabornikih, ki imajo svojo skupino v Hrastniku, vodi jo           

ga. Maja Laznik. 

- G. Lipec pohvali zaključek lanskoletnega šolskega leta otrok in strokovnih delavk 

oddelka na OŠ, vendar ga je zmotilo ozvočenje oz. je ravnateljico prosil naj otrokom 

omogoči zmogljivejši radio. Ravnateljica odgovarja, da imajo v vrtcu takšne radie na 

voljo in da je očitno prišlo do nesporazuma v komunikaciji, zato ni bil pravočasno 

poslan na prireditev.  

- Ga. Jakupovič pove, da so starši podali predlog, da bi si otroci ogledali Steklarno 

Hrastnik. Ravnateljica odgovarja, da je predlog že bil obravnavan in je v dogovoru, ter 

da bodo na ogled odšli vsi predšolski otroci. 

- Ga. Jakupovič zanima zakaj je med vsakimi počitnicami OE Lučka zaprta. 

Ravnateljica pove, da v kolikor bi se za počitnice prijavilo več kot 24 otrok, bi bila OE 

Lučka odprta, ker pa se jih vsakič prijavi le okrog 5 do 8 je enota zaprta, otroci pa 

lahko pridejo na OE Dolinca. Z zaprtjem enot, kjer je premajhno število prijavljenih 

otrok tudi omogočimo zaposlenim vrtca, do koristijo letni dopust. 

 

 

Sestanek Sveta staršev je bil zaključen ob 18.45 uri. 

 

Datum:  26. 10. 2015                                                                                                           

 

 

 Zapisnikar:                                                                                        Predsednik Sveta staršev: 

Petra Bratec                                                                                       Gregor Lipec 


