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ZAPISNIK 1. SESTANKA  SVETA  STARŠEV  VRTCA  HRASTNIK, KI  JE  

POTEKAL  V PONEDELJEK  DNE  20. 10. 2014  OB 17.00 URI V  VRTCU  

HRASTNIK - OE DOLINCA 

 

PRISOTNI: - na listi podpisnikov 

                    - ravnateljica vrtca Slavica Pavlič 

                    - predsednica Sveta vrtca  Ana Učesanek 

                    - Tatjana Jakupovič 

                    - zapisnikar Petra Bratec 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled sklepov Sveta staršev z dne 12.6.2014 

2. Naloge Sveta staršev 

3. Imenovanje predsednika in podpredsednika Sveta staršev in predstavnika v Svetu vrtca 

4. Obravnava in sprejem Poslovnika Sveta staršev 

5. Poročilo o preteklem šolskem letu 

6. Poročilo o začetku šolskega leta 

7. Obravnava  LDN Vrtca Hrastnik za šolsko leto 2014/2015 

8. Pregled prispelih ponudb za dodatne aktivnosti v vrtcu 

9. Razno 

 

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

imeli pripomb. Pove, da se je ga. Kovač Maša 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 12.6.2014. 

 

AD. 2 :  Ravnateljica  prisotnim  razdeli kopije nalog Sveta staršev iz Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja, v katerem so naloge Sveta staršev bolj  splošno 

nanizane, v predlogu Poslovniku Sveta staršev, katerega so dobili z gradivom,  pa so bolj 
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specificirane. Ravnateljice prebere poimenski seznam imenovanih predstavnikov staršev v 

Svet staršev in imena strokovnih delavk oddelkov, kjer so bili imenovani. 

 

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. Suzano Majcen.  

Ravnateljica pove tudi, da morajo  imenovati še enega predstavnika Sveta staršev v Svet vrtca 

namesto ga. Anje Drgan Lazar, ki je na porodniškem dopustu in je poslala pisno izjavo, da 

zaradi rojstva otroka, ne more  več opravljati nalog  predstavnice Sveta staršev v Svetu vrtca.  

Ga. Drgan Lazar je bila predstavnica staršev iz OE Dolinca. V Svet vrtca so prisotni 

predlagali  ga. Ivano Kerić. 

 

SKLEP:  

Predsednik Sveta staršev za šolsko leto 2014/2015  je g. Gregor Lipec, podpredsednica pa je 

ga.  Suzana Majcen. Predstavnica Sveta staršev v Svet vrtca pa je ga. Ivana Kerić. 

 

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

obravnavo predlog Poslovnika Sveta staršev, katerega so starši prejeli v pregled kot prilogo k 

vabilu na sestanek. Na predlog Poslovnika ni bilo pripomb (predlog je priloga zapisniku) . 

 

SKLEP:  

Sprejme se Poslovnika Sveta staršev za šolsko leto 2014/15.  

 

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

izvedenih dejavnostih v šolskem letu 2013/2014. Na poročilo ni bilo pripomb.  Poročilo je 

priloga zapisniku. 

 

SKLEP:  

Sprejme se Poročilo o  delu vrtca v  šolskem letu 2013/2014. 

 

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

izvedene v tem šolskem letu. (Poročilo je priloga zapisniku). 
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Ga. Tatjana Jakupovič in ga. Suzana Majcen sta pohvalili interesno dejavnost »Skupaj v 

hribe«, ki je bila izvedena minulo sobota  (18. 10. 2014) in povesta, da so tako otroci kot tudi 

starši izjemno uživali . 

Ravnateljica se zahvali za pohvalo in doda, da se na vse  dejavnosti  strokovne delavke vedno 

strokovno pripravijo, žal pa je udeležba staršev včasih zelo skromna.    

 

SKLEP:  

Potrdi se Poročilo o začetku šolskega leta. 

 

AD. 7 :  Predsednik sveta je ponovno predal besedo ravnateljici, ki je predstavila predlog  

LDN Vrtca Hrastnik za šolsko leto 2014/2015 (predlog je priloga zapisniku). Predlog je 

obravnaval Vzgojiteljski zbor in tudi  starši na Roditeljskih sestankih. Glede na prijave staršev 

( 4 prijave) se iz predloga  črta le interesna dejavnost »Telovadba za najmlajše»; hkrati se 

spremeni  lokacija  interesne dejavnosti »Zumba«, saj so starši na prvem sestanku izrazili 

željo, da dejavnost  poteka na OE Dolinca. 

 G. Timotej Funkel predstavi predlog staršev OE Lučka in sicer naj bi se v 

dopoldanskem času organiziralo plavanje za otroke. Ravnateljica odgovarja, da se bo o 

možnostih pozanimala na KRC-u in o tem obvestila Svet staršev. Izvedbo dejavnosti 

bo vrtec prevzel le v primeru, če bo lahko zagotovil ustrezen kader, ki bo otrok učil 

plavati, saj takega kadra vrtec nima. Ga. Kerić je povedala, da ima njen partner izpit za 

plavalnega učitelja in bi lahko prevzel skupine otrok. Ravnateljica jo je prosila, če 

lahko vrtec pridobi kopijo njegovega potrdila o izobraževanju. Staršem je tudi 

povedala, da bomo dejavnost organizirali le v primeru, če bomo lahko zagotovili 

varnost vseh otrok, saj je lahko po predšolski zakonodaji hkrati v bazenu največ 8 

otrok in strokovni delavec oddelka, katerega otroci obiskujejo, seveda ob prisotnosti 

plavalnega učitelja in reševalca, zato tako nastane vprašanje, kdo bo prevzel ostale 

otroke, ki ne bodo šli na plavanje.  

Predstavniki Sveta staršev in ravnateljica so se dogovorili, da bi bilo plavanje staršem 

ponujeno kot interesna dejavnost, katere bi se izvajala v skupnem sodelovanju med 

KRC-em in Vrtcem Hrastnik. 

Starši so se strinjali, da je privilegij bazena potrebno v polni meri izkoristiti, ker te 

možnosti nimajo povsod. Ravnateljica se bo o tej možnosti dogovorila s predstavniki 

KRC-a in ob ustrezni rešitvi o tem obvestila Svet staršev, ki bo po potrebi izvedel 

korespondenčno sejo. 
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SKLEP:  

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

2014/2015 s črtano interesno dejavnostjo »Telovadba za najmlajše« in spremenjeno lokacijo  

interesne dejavnosti »Zumba« iz OE Sonček na OE Dolinca. 

Po sprejemu LDN za šolsko leto 2014/2015 na Svetu vrtca se le-ta objavi na spletni strani 

vrtca. 

 

AD. 8 : Predsednik  predstavi prispele ponudbe animatorjev in  eno ponudbo za fotografiranje 

otrok (vse ponudbe so priloga zapisniku). 

Starši so imeli različna mnenja glede ponudnika fotografiranja Studio Ventura.  

 G. Funkel Timotej je povedal, da starši OE Lučka niso najbolj navdušeni nad 

omenjenim studiom, ker niso mogli uporabiti fotografij otrok za osebne dokumente, 

saj niso bile v skladu z zahtevami upravne enote, a je ga. Majcen   povedala, da so njej  

fotografije všeč in da  je ona fotografijo svojega sina  uporabila za osebni dokument. 

 Ga.  Šlogar Mateja pa je povedala, da starši njenega oddelka ne želijo individualnih 

fotografij, ampak le skupinske. 

 Ravnateljica je pojasnila, kot izhaja iz ponudbe, da obstajata 2 paketa, eden vsebuje le 

2 skupinski fotografiji, drugi pa tako skupinske kot individualne. Paketa se ločita tako 

glede na ceno kot število fotografij. 

 Predsednik je povedal, da je bila to ena redkih slabih kritik glede kvalitete fotografij in 

da je v primeru neustreznosti fotografij, fotograf dolžan brezplačno odpraviti 

reklamirano storitev. 

              

SKLEP:  

Svet staršev Vrtca Hrastnik je za fotografiranje otrok izbral Studio Ventura. Na predlog 

staršev bo možno naročilo slik po obeh paketih. 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. 

 

AD. 9 : Pod točko razno so starši ravnateljici zastavili nekaj vprašanj: 

 Ravnateljica predstavi predlog enega od oddelkov na OŠ, kjer so starši predlagali, da 

naj bi imel vsak oddelek svoj elektronski naslov in geslo, na katerem bi imeli starši 
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oddelka dostop do slik vseh otrok posameznega oddelka, tako individualnih kot tudi 

skupinskih. Računalničar sicer lahko  uredi tako naslove kot tudi gesla za vsak 

oddelek, vendar bodo vsi starši pred tem morali podpisati izjavo, da sami odgovarjajo 

za posledice ob morebitni zlorabi gesel za dostop do slik oz. elektronskega naslova.  

Svet staršev je  menil, da dobijo tekom leta in ob zaključku leta dovolj slik in se za 

tovrstno možnost dostopa do slik, ne odločijo. Predlog je bil zavrnjen z glasovanjem. 

 G. Timotej Funkel prebere elektronsko pismo, ki ga je prejel od enega od staršev  in v 

katerem je zapisano, da starši zahtevajo, da » v vrtec, razen strokovnih delavk, brez 

vednosti staršev ne bodo hodili drugi ljudje «. Ravnateljica odgovarja, da to ni možno, 

saj v vrtcu večkrat potekajo določena dela, ki jih opravljajo zunanji izvajalci, zato tej 

zahtevi ne more ugoditi. G. Timotej Funkel  nato pojasni, da se zapis nanaša na osebe, 

ki so zaposlene preko  Družbeno koristnega dela in da želi zagotovilo, da se pred 

sprejetjem katerekoli take osebe obvesti Svet staršev. Ravnateljica odgovarja, da se 

strinja, da predhodno seznanimo Svet staršev o sprejemu  osebe za izvajanju družbeno 

koristnega dela. G.  Sašo Macerl doda, da bodo starši vedno »reagirali isto, če bo še 

kdaj prišlo do takšne situacije…..to bomo razumeli kot izzivanje«. 

 Ga. Suzana Majcen pove, da se je nekaj staršev iz OE Sonček pritožilo in sprašujejo 

»zakaj vedno, ko vrtec Sonček organizira dejavnost dopoldne in v to vključuje starše, 

vedno vključi le določeno  mamico… nedaleč nazaj, ko so v vrtcu pekli palačinke, je 

bila povabljena zopet ta mamica…«. Ravnateljica odgovarja, da o tem ne ve nič, da je 

bila seznanjena samo, da v vrtec pride pripravljati  palačinke strokovna delavka vrtca, 

ki je že v pokoju, ga. Zupanek. Zakaj je bila omenjena mamica  tudi na tej delavnici,  

se bo pozanimala pri strokovnih delavkah iz OE Sonček. Pojasnila pa je, da smo v 

preteklem šolskem letu, v vsako enoto, povabili kar nekaj babic, dedkov, mamic…, ki 

so se želeli aktivno vključiti v pripravljanje jedi značilnih za naše okolje, saj smo bili 

vključeni v projekt »Turizem in vrtec«. Ravnateljica še pove, da je drugače vedno v 

interesu vrtca, da starši predstavijo svoj poklic ali hobi v oddelku svojega otroka. O 

sami predstavitvi pa se je potrebno o tem predhodno dogovoriti s strokovnimi 

delavkami v oddelku. 

 Ga. Suzana Majcen pove tudi, da nekateri starši še vedno parkirajo svoje avtomobile 

za ograjo, ko pripeljejo otroka v vrtec, kljub temu, da so bili o tem že velikokrat 

opozorjeni.  

G. Sašo Macerl doda, da sam sicer redko pripelje otroka v vrtec, ampak se mu je že 

nekajkrat zgodilo, da je bila ograja na stežaj odprta in »dvomi, da bi starši sami 



 6 

odpirali ograjo, da bi lahko parkirali pred vhod vrtca…. predvideva, da odprta vrata 

pušča hišnik, ko v vrtec pripelje hrano«. Ravnateljica pove, da vsako leto pisno 

prosimo starše, da naj ne parkirajo na igrišču, tudi hišniku je naročeno, da mora vrata 

zapirati za seboj, zato se bo o tem ponovno  pogovorila s hišnikom.  

Po debati je bilo predlagano, da se na vhodna vrata na dvorišče doda opozorilna tabla, 

da je dovoz na dvorišče prepovedan. 

 G. Gregor Lipec pove, da je s strani nekaterih staršev prišla pripomba, češ da niso 

vedeli, da bodo na otvoritvi vrtca lahko nastopali otroci, ki bodo to želeli.  Motila pa 

ga je tudi izjava  ene od  strokovnih delavk enemu od staršev na OE Sonček, katerega 

otrok je imel uši, češ da otrok en teden ne sme v vrtec. Pravi, da je preveril in da uši ne 

smejo biti razlog da otrok sploh izostane iz vrtca. Je pa potrebno takojšnje obveščanje 

in polno angažiranje staršev, da se problem odpravi.  

Ravnateljica pove, da je seznanjena s tem, da je imel na OE Sonček en otrok uši. V 

dogovoru s strokovnimi delavkami smo, preko obvestil na oglasnih deskah, prosili 

starše, da otrokom doma pregledajo lasišče, čas odsotnosti otroka iz vrtca pa je 

odvisen od tega koliko časa gnide odstranjujejo iz lasišča. V vrtec ne moremo sprejeti 

otrok z gnidami, kajti tako ne bomo preprečili širjenje pojava, menila je,  da je morda 

prišlo do nesporazuma med staršem in strokovno delavko, saj je lahko strokovna 

delavka izjavila, da čiščenje lasišča lahko traja tudi daljši čas, če bodo spregledali 

gnide. Prav pa bi bilo, če bi starši  vprašanj ne postavljali  anonimno, saj le ob 

konkretni navedbi imena staršev in strokovnih delavk, lahko rešimo nesporazume v 

komunikaciji. Pojasnila je tudi, da so bili starši obveščeni o nastopu otrok ob otvoritvi 

vrtca Dolinca  na prvem roditeljskem sestanku, kar sta potrdili tudi obe mamici Sveta 

staršev ga. Majcen in ga. Radić. Obvestilo pa je bilo objavljeno tudi na spletu in 

oglasnih deskah. 

 G. Andrej Funkl pove, da ga je na današnjem sestanku zmotilo, » da se oseb, ki imajo 

karkoli za povedat ne imenuje po imenu… naj se točno ve za koga se gre, kdo 

sprašuje, tako se  zadeve  lažje rešijo«, prisotne je prosil, da se o vsaki stvari 

predhodno informirajo   predno jo predstavijo na Svetu staršev. Predsednik sveta se je 

s tem popolnoma strinjal. 

 Ga. Ines Milič je zanimalo ali se OE Dolinca zaklepa ob 8.00 uri. Ravnateljica pove, 

da se in sicer se vsaka enota dopoldne zapira ob uri, za katero so se s starši dogovorili 

na prvem sestanku. Obvestila o tem so obešena na vseh oglasnih deskah. 
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 G. Sašo Macerl je vprašal, če je v bližnji prihodnosti planirana kakšna zamenjava igral 

in prenova OE Sonček. Ravnateljica pove, da so igrala v Dolinci že prebarvana, igrala 

na Lučki in Sončku pa se bodo  prebarvala v spomladanskem času. Energetska 

sanacija OE Sonček pa je v  planu do leta 2018, vendar ne ve točnega datuma izvedbe, 

saj je investitor občina. V času od leta 2007 do 2014 je občina že energetsko sanirala 

tako OE Lučka kot tudi OE Dolinca, tako da bodo s sanacijo OE Sonček v celoti 

sanirani vsi vrtci v občini. 

 

 

Sestanek Sveta staršev je bil zaključen ob 18.35 uri. 

 

Datum:  22. 10. 2014                                                                                                           

 

 

 Zapisnikar:                                                                                        Predsednik Sveta staršev: 

Petra Bratec                                                                                       Gregor Lipec 


