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ZAPISNIK 2. SESTANKA  SVETA  STARŠEV  VRTCA  HRASTNIK, KI  JE  

POTEKAL  V SREDO  DNE  16. 12. 2015  OB 16.30 URI V  VRTCU  HRASTNIK - OE 

DOLINCA 

 

PRISOTNI: -  8/15 članov Sveta staršev 

                    - predsednica Sveta vrtca  Ana Učesanek 

                    - zapisnikar Petra Bratec 

         - predstavnica Sveta staršev v Svetu vrtca 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled sklepov prejšnje seje 

2. Pregled prispelih vlog za razpisano delovno mesto ravnatelja 

3. Predstavitev kandidatk za prosto delovno mesto ravnatelja 

3.1  Predstavitev ga. Mateja Funkl ob 18.00 

3.2  Predstavitev ga. Maja Petan ob 18.25 

3.3  Predstavitev ga. Barbara Vodeb ob 18.50 

4 Oblikovanje mnenja o ustreznosti kandidatk za delovno mesto ravnatelja 

5 Razno  

 
 

 

Predsednik Gregor Lipec pozdravi prisotne in prebere dnevni red, na katerega prisotni niso 

imeli pripomb. Pove, da je prišlo do spremembe pri predstavitvi kandidatk in sicer je Maja 

Petan prosila, da se ji predstavitev prestavi iz  18.25 ure na 17.00 uro. Njeni prošnji je bilo 

ugodeno. 

 

Člani Sveta staršev so sprejeli SKLEP: 

Sprejme se dnevni red s predlaganimi točkami in spremembo ure predstavitve Maje Petan. 

 

AD. 1  

Gregor Lipec prebere sklepe prejšnjega sestanka. Pove, da je s taborniki dogovorjen, da se 

spomladi predstavijo. Tečaj angleščine v vrtcu že poteka. Dobil je obvestilo glede potrjevanja 

računov, ki pridejo v veljavo s 1.1.2016 za fotografiranje. Novost je ta, da se denarja za 

fotografije ne bo več smelo pobirati v vrtcu, o načinu plačila in izvedbi fotografiranja se bo 

dogovoril z ga. Ferlin.  
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SKLEP: 

 Potrdi se zapisnik seje z dne 19.10.2015. 

AD. 2 :   

Predstavniki  Sveta staršev prediskutirajo vloge kandidatk in formirajo vprašanja, katera bodo 

zastavili kandidatkam po njihovi predstavitvi. Vsem trem kandidatkam bodo zastavljena ista 

vprašanja. 

 

SKLEP: 

Oblikovana so vprašanja, ki se bodo zastavila kandidatkam. 

- Kakšne so spremembe, ki so v vašem prvem planu? 

- Kakšen je bil vaš motiv za prijavo na delovno mesto ravnatelja? 

- Vaša vizija ob koncu mandata oz. čet 5 let. 

- Problematika plačljivih interesnih dejavnosti. 

- Na kakšen način si predstavljate vključevanje staršev v aktivnosti vrtca? 

- Na kakšen način boste izvajali obveščanje staršev? 

- Na kakšen način si predstavljate sodelovanje z občino? 

- Kako boste zagotovili  bolj zdravo prehrano v vrtcu? 

- Kako zagotoviti izvajanje vizije skupaj z zaposlenimi? 

- V čem menite, da ste drugačni in s čim nas lahko prepričate? 

 

 

 

AD. 3 :  

Predsednik Sveta staršev povabi na predstavitev kandidatke, tako kot so zapisane po 

spremenjenem vrstnem redu.  

 

Prva se predstavi kandidatka Maja Petan. Po predstavitvi svojega življenjepisa in vizije 

vodenja Vrtca Hrastnik, ji Svet staršev zastavi vprašanja, ki so navedena v sklepu pod točko 

dve in na katera kandidatka odgovarja in sicer: 

 

- Kakšne so spremembe, ki so v vašem prvem planu? 

Kakšnih hudih sprememb v prvem planu nima, je pa vse odvisno tudi od predlogov staršev. 

Vsako leto lahko starši izpolnijo anketo, kjer lahko navedejo kaj si želijo. 

 

- Kakšen je bil vaš motiv za prijavo na delovno mesto ravnatelja? 
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Ne želi si delati v kalupu in čuti, da lahko vrtcu marsikaj doprinese s svojim znanjem in 

dolgoletnimi izkušnjami. 

 

 

- Vaša vizija vrtca ob koncu mandata oz. čet 5 let. 

Izboljšani materialni pogoji, tehnološki napredek, kar pa je seveda odvisno od finančnih 

sredstev. Te zadeve so drage in glede na to, da so v vrtcu 4 enote, je potrebno za vse enote 

enako poskrbeti. Njena želja pa je, da gre vrtec na višji nivo, seveda ob pomoči staršev in 

zaposlenih.  

 

- Problematika plačljivih interesnih dejavnosti. 

Interesne dejavnosti ne gredo skozi brez plačila, saj ob izvajanju nastajajo materiali stroški.  

Sicer imamo interesno dejavnost Medvedkov dan, ki je brezplačna,  ker dejavnost pokrivamo 

z materiali, ki so na razpolago v vrtcu. Lahko pa se zgodi, da bo dejavnost že čez leto ali dve 

plačljiva.  

 

- Na kakšen način si predstavljate vključevanje staršev v aktivnosti vrtca? 

Starše je potrebno povabiti, da podajo predloge, pobude za razna srečanja, vendar vse v 

skladu s pravili in zmožnostmi. 

 

- Na kakšen način boste izvajali obveščanje staršev? 

Oglasne deske naj še vedno ostanejo, večje zadeve kot so roditeljski sestanki in dogodki pa so 

objavljeni tudi na spletni strani vrtca. V kolikor se bo pojavila potreba po e-obveščanju in da 

bi bila večina staršev za to, ni proti uvedbi e-obveščanja.  

 

- Na kakšen način si predstavljate sodelovanje z občino? 

Sodelovanje z občino je uspešno in v tej smeri bomo delali naprej.  

 

- Kako boste zagotovili  bolj zdravo prehrano v vrtcu? 

Prehrano imamo urejeno po pravilih, vanjo je vključena eko hrana, alergeni. V kolikor ste 

imeli v mislih jedilnik, so dobrodošli predlogi in mi se bomo potrudili,  da tudi v tej smeri 

določene stvari izboljšamo. 

 

- Kako zagotoviti izvajanje vizije skupaj z zaposlenimi? 
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Odnosi z zaposlenimi morajo biti dobri, v kolektivu mora vladati odkritost, pripravljenost na 

pomoč drug drugemu in skupno stremenje k nečemu boljšemu na vseh področjih. 

- V čem menite, da ste drugačni in s čim nas lahko prepričate? 

Kandidatka meni, da mora o tem presoditi Svet staršev. Sama se nima za drugačno, ne želi biti 

v nadvladnem položaju kljub temu da ve, da je funkcija ravnatelja vodilna, želi tako z 

zaposlenimi kot s starši sodelovati na istem nivoju. 

 

 

Druga se predstavi kandidatka Mateja Funkl. Po predstavitvi svojega življenjepisa in vizije 

vodenja Vrtca Hrastnik ji Svet staršev zastavi ista vprašanja kot predhodni kandidatki in sicer:  

 

- Kakšne so spremembe, ki so v vašem prvem planu? 

V prvem planu si želi pridobiti informacijo kakšen kader je zaposlen v vrtcu glede na 

strokovnost, kaj lahko od vsakega posameznika pričakuje, kako je s pogodbami. Veliko bi 

vložila v medsebojne odnose zaposlenih, organizirala bi skupni dogodek tako za zaposlene, 

kot starše z otroki, kjer bi vključila noto dobrodelnosti. To bi bil spoznavni dogodek. Pregled 

kaj je potrebno nujno  nabaviti, če obstajajo stvari, ki so res nujno potrebne, ob čemer bi 

seveda morala najprej videti finančni plan, možnost povezave z drugim vrtcem, da lahko 

naredi primerjavo. Staršem bi ponudila kakšno aktualno izobraževanje.  

 

-  Kakšen je bil vaš motiv za prijavo na delovno mesto ravnatelja? 

Želi biti dober vodja in dvigniti kakovost dela, povezati ljudi, vzpostaviti dobro počutje vseh. 

Vrtec narediti prepoznaven.  

 

- Vaša vizija ob koncu mandata oz. čet 5 let. 

Vrtec bo bolj razpoznaven, ne samo v Hrastniku ampak tudi širše, e-obveščanje bo potekalo 

ažurno, strokovni delavci staršem predajajo svoje znanje, vzpostavitev močne vezi med 

vsemi, potrudila se bo za dobro obiskane dogodke. Želi si, da Vrtec Hrastnik dobi večji glas.  

 

- Problematika plačljivih interesnih dejavnosti. 

Ukinila bi interesne dejavnosti, ki so plačljive in jih nadomestila z t.i. obogatitvenimi 

dejavnostmi oz. dodatno, nadstandardno dejavnost. Če je to plačljivo mora imeti vrtec s 

tistim, ki to izvaja Podjemno pogodbo oz. prijavljeno tržno dejavnost in tisti, ki to izvaja mora 

imeti za to potreben certifikat brez tega ne gre.  

 

- Na kakšen način si predstavljate vključevanje staršev v aktivnosti vrtca? 

Predvsem z dogodki, predstavitvami staršev in njihovih poklicev po skupinah, aktivnostjo 

staršev na dogodkih z dobrodelnostjo, s čimer lahko šibkim otrokom omogočimo npr. vrtec v 

naravi. Starše lahko zaprosimo za 0,5 % dohodnine, ki bi šla za njihove otroke, v tej smeri 

vidi aktivnost s starši.  

 

- Na kakšen način boste izvajali obveščanje staršev? 
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Ker je tehnologija šibka, bi najprej poskušala urediti  na enotah vsaj po dva prenosna 

računalnika, povezava s kakšno organizacijo oz. društvom, ki zamenjujejo tehnologijo in bi 

nam jih bili pripravljeni darovati. Kasneje nabava prenosnikov za vsak oddelek in obveščanje 

staršev o aktualnem dogajanju.  

 

- Na kakšen način si predstavljate sodelovanje z občino? 

Pri vseh dogodkih se zraven povabi župana, da vidi kako vrtec dejansko deluje. Z občino 

mora biti zelo dober odnos ker je ona tista, ki potrjuje finančni načrt, kadrovski načrt in 

sistemizacijo. Odprt, korekten, sodelovalen odnos ne smemo pa pozabit na društva, ki so v 

okolju. 

 

- Kako boste zagotovili  bolj zdravo prehrano v vrtcu? 

Več poudarka na pitju vode, hrana pripravljena v konvektomatih, uvedba sadno zelenjavnih 

krožnikov za malico, praznovanje rojstnih dni s sadnimi prigrizki, zmanjšanje količine soli, 

maščob in sladkorja. Vpeljati ekološka živila, domača, pridelana od lokalnih proizvajalcev, 

brezmesni jedilniki.  

 

- Kako zagotoviti izvajanje vizije skupaj z zaposlenimi? 

Vizija se dela skupaj z zaposlenimi s katerimi bi oblikovala skupno vizijo in tej viziji morajo 

vsi slediti. Z vizijo postavimo tudi dolgoročne cilje. 

 

- V čem menite, da ste drugačni in s čim nas lahko prepričate? 

Je oseba, ki se rada vseživljenjsko uči, nikoli ji ni dovolj, želi vpeljevati novitete, ima veliko 

komunikacijskih sposobnosti in kompetenc, da bi lahko vse luknje pokrpala z dobro 

komunikacijo.  

  

 

 

Tretja se predstavi kandidatka Barbara Vodeb. Po predstavitvi svojega življenjepisa in vizije 

vodenja Vrtca Hrastnik ji Svet staršev zastavi vprašanja ki so navedena v sklepu pod točko 

dve in na katera kandidatka odgovarja in sicer: 

 

- Kakšne so spremembe, ki so v vašem prvem planu? 

Spremembe so povezane s financami, sigurno bi bili pa v prvem planu kotički in da bi se iz 

omar igrače dale na voljo otrokom, ne da so zaprte v omarah in jim niso dosegljive. S tem bi 

otroci dobili aktivno vlogo in nebi prosili vzgojiteljic za igrače. Pregled kaj se dogaja po 

oddelkih, kakšna je izvedba dela, vzpostavit stimulativno učno okolje, dati otrokom možnost, 
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da so sami nosilci svojega procesa vzgojne dejavnosti. Pregled igrač in didaktičnih sredstev, 

opremljenost kotičkov, pregled prehrane. 

 

- Kakšen je bil vaš motiv za prijavo na delovno mesto ravnatelja? 

Ker dela že 20 let v vzgoji in izobraževanju je prišla do točke, kjer je začutila nov izziv in 

čuti, da se je naučila toliko, da bi lahko svoje znanje širila in na tem področju ogromno storila. 

v šoli za ravnatelje je spoznala, da je to zelo odgovorno delo in sedaj je pripravljena na to delo 

oz. to funkcijo.  

 

- Vaša vizija ob koncu mandata oz. čet 5 let. 

Estetsko urejen vrtec, stimulativno in prijetno zunanje igrišče. Kotički v igralnicah, igralnice 

postavljene po meri otroka, ko vse to vzpostaviš je vrtec drugačen, izdelki otrok so drugačni 

in smotrni, otroci so zadovoljni in prav tako starši in zaposleni.  

 

- Problematika plačljivih interesnih dejavnosti. 

Vse dejavnosti, ki se izvajajo v dopoldanskem času in so navedene v kurikulu, posledično so 

tudi brezplačne. Razen v primeru posebnih želja ali potreb, potem bi se to organiziralo v 

popoldanskem času. 

 

- Na kakšen način si predstavljate vključevanje staršev v aktivnosti vrtca? 

Starši na prvem roditeljskem sestanki povedo, kako želijo sodelovati z vrtcem in strokovnimi 

delavkami v oddelku. Pomemben je primaren stik s skupino, otrokom in vzgojiteljico. 

Sodelovanje in povezanost z oddelkom oz. skupino, ne sodelovanje na ravni vrtca oz. enote, 

kljub temu da mora biti tudi to.  

 

- Na kakšen način boste izvajali obveščanje staršev? 

Oglasne deske, kjer mora obvezno viseti tematski sklop, da se točno ve kaj se dogaja trenutno 

v skupini, kratko dnevno obvestilo in zanimivi strokovni članki. Mape, kjer se zbirajo vsa 

obvestila in pesmice, kjer starši vidijo in spremljajo kaj se v vrtcu dogaja. 

  

- Na kakšen način si predstavljate sodelovanje z občino? 

Želi si dobrega dialoga z ustanoviteljem. Velikokrat se sliši, da ni denarja za vrtec, zato bi 

morala najprej župana in svetnike spoznati, njeno mnenje pa je, da se z strokovnimi argumenti 

in skupnim dogovorom z zaposlenimi in Svetom vrtca da doseči marsikaj. Občino je potrebno 
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seznaniti z delom v vrtcu in jih povabiti na dogodke in v oddelke. Bistvo je v povezovanju in 

komunikaciji pri čemer imajo starši ogromno vlogo, da pri tem pomagajo.  

 

 

- Kako boste zagotovili  bolj zdravo prehrano v vrtcu? 

Iz prehrane bi izločila vse konzervanse, hrana mora biti pripravljena brez podmede za 

zgostitev, manj soli in raznovrstna hrana. Postopno uvajanje, ki po izkušnjah počasi pride v 

navado. Živila morajo biti polnovredna, bio živila,  eko živila lokalnih pridelovalcev. 

 

- Kako zagotoviti izvajanje vizije skupaj z zaposlenimi? 

Tako, da jo skupaj naredijo. Najprej se moramo zavedati kaj hočemo, da vemo kam želimo iti 

in potem to izvesti.  

 

- V čem menite, da ste drugačni in s čim nas lahko prepričate? 

Rada sodeluje z ljudmi, ni avtoritativna, je odkrita, odločna in takšen odnos pričakuje nazaj. 

Zna poiskati dobro v ljudeh, vendar se zna postaviti tudi zase. Merilo je, da smo v vrtcu zaradi 

otrok in da zanje hočemo le dobro.  

 

Tako se je predstavitev kandidatk zaključila.   

 

 

AD. 4 :  

Predsednik Sveta staršev  g. Gregor Lipec je v Poslovniku Sveta staršev, ki je objavljen tudi 

na spletu prebral, da lahko vsak predstavnik sveta glasuje za vsakega kandidata in s tem 

oblikujejo skupno mnenje o kandidatih. Predstavniki sveta se odločijo za javno glasovanje, 

katerega izid je: Mateja Funkel dobi 8 od 8 glasov, Barbara Vodeb dobi 4 od 8 glasov in Maja 

Petan dobi 2 od 8 glasov. 

 

SKLEP:  

Svet staršev se je na seji dne 16.12.2015 ob pregledu vlog seznanil s predstavitvijo vseh treh 

kandidatk za delovno mesto ravnatelja Vrtca Hrastnik. Na podlagi javnega glasovanja je 

kandidatka Mateja Funkl prejela 8 od 8 glasov, Barbara Vodeb 4 od 8 in Maja Petan je prejela 

2 glasova od 8. Podporo vseh je dobila Mateja Funkl, ki je prepričala s svojo vizijo, 

energičnostjo, idejami o spremembah in pozitivno energijo.    
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Mnenje se pošlje Svetu vrtca.  

 

 

AD. 5  

Pod to točko ni bilo razprave. 

 

 

 

 

Sestanek Sveta staršev je bil zaključen ob 20.00 uri. 

 

Datum:  16.12.2015                                                                                                          

 

 

 Zapisnikar:                                                                                        Predsednik Sveta staršev: 

Petra Bratec                                                                                       Gregor Lipec 


