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ZAPISNIK 2. SESTANKA  SVETA  STARŠEV  VRTCA  HRASTNIK, KI  JE  

POTEKAL  V PONEDELJEK  DNE  15. 6. 2015  OB 17. URI V  VRTCU  HRASTNIK - 

OE DOLINCA 

PRISOTNI: - na listi podpisnikov 

                    - ravnateljica vrtca Pavlič Slavica 

                    - predsednica Sveta vrtca  Ana Učesanek 

                    - zapisnikar Petra Bratec 

 

Predsednik Sveta staršev Gregor Lipec je prebral dnevni red, prisotni na njega niso imeli 

pripomb.  

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled sklepov prejšnje seje 

2. Predlogi za Publikacijo vrtca 2015/2016 

3. Delo med počitnicami 

4. Seznanitev s poročilom tima za samoevalvacijo 

5. Razno 

 

 

Člani Sveta staršev so sprejeli SKLEP: 

Sprejme se dnevni red s predlaganimi točkami. 

 

AD. 1 : G. Lipec je prebral sklepe prejšnjega sestanka. 

Ravnateljica je pojasnila predlog g. Funkel  Timoteja v zvezi s plavanjem. Ravnateljica je 

kontaktirala KRC, ki v šolskem letu 2014/2015 ni mogel zagotoviti prostora v bazenu, to bo 

bilo možno šele naslednje šolsko leto. Obrnila se je tudi na Zavod za šport Planica, ki v 

pojasnilu, ki je priloga zapisniku, navajajo, da sofinancirajo tečaj plavanja v znesku 3 € na 

otroka, če le-tega ne izvajajo 1. razredi. Ker naša šola tečaj izvaja, se je obrnila na Športno 

zvezo Hrastnik. G. Kavzer ji je po telefonu zagotovil, da bo možno organizirati brezplačno 

plavanje, vendar še ni poslal pisnega potrdila. 

Na mnenje mamice iz OE Sonček, da vedno eni in isti starši predstavljajo svoj poklic ali se 

udeležujejo aktivnosti v dopoldanskem času, se je ravnateljica obrnila na vodjo enote, ki ji je 

zagotovila, da vedno pozovejo vse starše, da predstavijo svoje konjičke ali poklic, žal pa se 

teh ne udeležujejo vsi starši oz nekateri pogosteje kot drugi.  

Glede pleskanja igral na OE Sonček, kar je zanimalo g. Macerl Sašota, ravnateljica pove, da 

bodo pobarvana, ko otroci odidejo na OE Dolinca in sicer v 1. tednu meseca julija. 
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SKLEP: 

 Potrdi se zapisnik seje z dne 20.10.2014. 

 

AD. 2 :  Predsednik Sveta staršev  Lipec Gregor pove, da je Publikacija za šolsko leto 

2014/2015 objavljena na spletni strani vrtca, da so jo dobili vsi starši  septembra ob vstopu 

otroka v vrtec in na podlagi le-te naj podajo predloge za naslednje šolsko leto. 

Ravnateljica vpraša ali naj v Publikaciji še vedno ostane zapisana interesna dejavnost 

»Telovadba za najmlajše«, kljub temu da zanjo že tretje leto ni bilo zanimanja. 

Starši menijo, da interesna dejavnost vseeno ostane zapisana v Publikaciji. Sodelavke iz OE 

Sonček so predlagale obogatitveno dejavnost »Zdravilne rastline«, staršem se zdi zadeva 

zanimiva in jo podprejo. 

Starši pohvalijo interesne dejavnosti, še posebej pa »Skupaj v hribe« in »Medvedkov dan«, za 

katerega  ga. Majcen iz OE Sonček predlaga celo, da bi se izvajal 2x mesečno. Ga. Jakupovič 

predlaga, da bi se »Medvedkov dan« odvijal vsakič na drugi enoti,  ravnateljica ji pove, da se 

bodo o tem lahko starši sami dogovorili na prvem sestanku v septembru, ko bodo seznanjeni s 

potekom dejavnosti. 

 

SKLEP:  

Starši so se strinjali s predlogom Publikacije za šolsko leto 2015/2016 s pripisom predlagane 

vsebine: »Zdravilne rastline« in »Skupaj v hribe« medtem, ko se »Medvedkov dan« izvaja 1x 

mesečno.  

 

AD. 3 : G. Lipec preda besedo ravnateljici, ki predstavi potek dela med počitnicami.  

Ravnateljica pove, da  bodo otroci iz enot v času poletnih počitnic na OE Dolinca. Otroci, ki 

obiskujejo oddelka na OŠ bodo prišli v Dolinco  26.6. 2015, saj imajo takrat dalje v OŠ že 

vzdrževalna dela, ostali otroci pa s 1.7.2015. 

 

SKLEP:  

Potrdi se Poročilo o poteku dela med počitnicami. 

 

AD. 4 : Ravnateljica predstavi Poročilo samoevalvacijskega tima, ki je evalviral področje  

umetnosti. Poročilo je priloga zapisniku. Na vsebino poročila ni bilo pripomb. Svet staršev se 
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za naslednje področje predlaga temo eksperimenti v vrtcu. Starše se bodo  dogovorili še o 

drugih temah in se na Svetu staršev, v septembru, odločili za področje evalvacije. 

 

SKLEP: 

Potrdi se Samoevalvacijsko poročilo in predlaga evalvacija področja »eksperimenti v vrtcu«. 

 

AD. 5: Razno 

Ravnateljica predstavi željo Ga. Šabanovič Grmšek in sicer naj bi si otroci v vrtcu umivali 

zobe. Ravnateljica pove, da smo to v preteklosti že izvajali, ker pa nismo zadostili pogojem 

Zdravstvene inšpekcije, smo s tem prenehali. Obrnila se je po nasvet na Nacionalni inštitut za 

javno zdravje ( odgovor je priloga zapisniku ). Staršem je na podlagi pisnega navodila NIJZ 

pojasnila, da v vrtcu lahko izvajamo umivanje zob. Ga. Jakupovič in ga. Šlogar povesta, da se 

jima to ne zdi smiselno. Ga. Kovač pove, da so to stvari za katere morajo poskrbeti starši 

doma in ne vzgojitelji v vrtcu, g. Macerl pa doda, da je to samo »prelaganje odgovornosti na 

vrtec in strokovne delavke«. Svet staršev predlog zavrne. 

Ga. Zupanc Možina je pisno predlagala uvedbo e-računov za plačilo storitev vrtca. 

Ravnateljica odgovarja, da nam je računalničar zagotovil, da to lahko naredimo in če se starši 

strinjajo, lahko s tem pričnemo v novem šolskem letu. Starši bodo o tem pravočasno 

obveščeni. 

Ravnateljica pove, da se je Občina Hrastnik vključila v projekt Simbioza, v okviru katerega 

bo imel tudi vrtec dejavnosti in sicer:  

19.9.2015 bo organiziran izlet na bližnji hrib,  

25.9.2015 bodo na enotah športni poligoni in  

8.10.2015 v okviru tedna otroka aktivnosti na igriščih enot. 

 

SKLEP: 

Starše se v septembru seznani z možnostjo uvedbe e-računov, tisti starši, ki se za to ne 

odločijo, bodo račune dobivali po pošti, tako kot sedaj. 

 

Sestanek Sveta staršev je bil zaključen ob 18.00 uri. 

 

Datum:  16.6.2015                                                                                                         

Zapisnikar:                                                                                        Predsednik Sveta staršev: 

Petra Bratec                                                                                       Gregor Lipec 


