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ZAPISNIK 3. SESTANKA  SVETA  STARŠEV  VRTCA  HRASTNIK, KI  JE  

POTEKAL  V ČETRTEK  DNE  12. 6. 2014  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 2014/2015 

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 in točko Razno, ki je bila izvedena po 

1. delu sestanka na temo Družbeno koristnega dela. 

 

SKLEP: 

 Potrdi se zapisnik seje z dne 28.5.2014. 

 

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

2013/2014 objavljena na spletni strani vrtca in, da so jo dobili vsi starši  septembra ob vstopu 

otroka v vrtec. Vzgojiteljski zbor se je s predlagano Publikacijo strinjal.  

Ga. Neža Šabanovič Grmšek pove, da bi želela, da se na spletni strani vrtca objavijo Sklepi 

Občinskega sveta v zvezi s plačilom vrtca.  

Ravnateljica ji je povedala, da so Sklepi objavljeni v Publikaciji vrtca. 

Ga. Šabanovič Grmšek pa je želela, da je ob zapisu Sklepov navedeno tudi v katerem 

uradnem listu so ti sklepi. 
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Ravnateljica je pojasnila, da so Sklepi objavljeni v Uradnem vestniku Zasavja, letnik 2010, da 

pa bomo na splet skenirali sklepe Občinskega sveta, ki se nanašajo na plačilo vrtca. 

 

SKLEP:  

Starši so se strinjali s predlogom Publikacije za šolsko leto 2014/2015. 

 

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

Ravnateljica pove, da  bodo otroci iz OE Dolinca in oddelka na OŠ  od 26.6.2014 pa do konca 

avgusta na OE Sonček, ker se z 25.6.2014  prične adaptacija preostalih igralnic na OE 

Dolinca. 1.7.2014 se jim pridružijo tudi otroci iz OE Lučka. Za otroke se bodo obroki 

pripravljali na OE Dolinca.   

G. Gregorja Lipca zanima kaj bo v primeru, da dela oz. tehnični prevzem ne bo končan do 

1.9.2014. 

Ravnateljica odgovarja, da se to ne bo zgodilo, saj je pogodba z izvajalcem jasna in sicer 

morajo biti dela končana do 15.8.2014 in tudi tehnični prevzem. Pove tudi, da je nadzor zelo 

strog in da dela potekajo po načrtu, prav zaradi tega verjame, da bo vse pravočasno končano 

in pripravljeno za novo šolsko leto. 

Ga. Neža Šabanovič Grmšek je nekoliko zamudila na sestanek in je tako ponovno vprašala 

ravnateljico zakaj se otroci OE Dolinca že 26.6.2014 selijo na OE Sonček. 

Ravnateljica ji je pojasnila, da zato, ker se začne energetska sanacija preostalih igralnic na OE 

Dolinca, z namenom, da se bo šolsko leto 2014/2015 tekoče odvijalo v adaptiranih igralnicah 

že od 1.9.2014 pa moramo preseliti vse otroke OE Dolinca na OE Sonček že 26.6.2014. 

 

SKLEP:  

Potrdi se Poročilo o poteku dela med počitnicami. 

 

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

družbe. Poročilo je priloga zapisniku. Na vsebino poročila ni bilo pripomb. Tim je predlagal 

dve področji za evalvacijo, ki bi potekala naslednje leto in sicer umetnost oz. komunikacija 

med delavci in starši. Svet staršev se odloči za področje umetnosti, ki pa naj zajema vsa 

področja umetnosti. 

 

SKLEP: 

Za naslednje šolsko leto se predlaga evalvacija za področje celotne umetnosti. 
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AD. 5: Razno 

ga. Neža Šabanovič Grmšek pohvali delo vzgojiteljic in Indijansko vas, ki so jo skupaj z 

otroci postavili na igrišču. 

Ga. Ana Učesanek pove, da se v vrtcu vedno odvijajo zanimive dejavnosti, ki pa morda 

staršem niso vedno vidne, v bodoče bodo delavke dejavnosti pogosteje objavljale na spletni 

strani.  

Ga. Lucija Dornik je predlagala, da se objavljeni zapisi na spletu razdelijo po enotah ali vsaj 

po zapisu imena skupin. 

Ravnateljica pojasni, da bo opozorila sodelavke, da že v naslovu objavijo ime oddelka, da bo 

staršem takoj jasno, v katerem oddelku se je določena dejavnost odvijala, kot vrtec pa ne 

bomo ločevali objav po enotah. Strokovne delavke, bo tako kot doslej, vzpodbujala k 

pogostim zapisom in objavi prispevkov na spletu. Vsak oddelek ima veliko pestrih in 

domiselnih aktivnosti, v katere aktivno vključujejo otroke, a se nekatere strokovne delavke le 

redko odločajo za objavo na spletu. 

ga. Nežo Šabanovič Grmšek zanima kdaj bo v OE Dolinca zaključek in zakaj ni v 

popoldanskem času. Ravnateljica odgovarja, da bo zaključek 20.6.2014, ampak v 

dopoldanskem času in da so strokovne delavke že pripravile plakate.  Zaključek poteka v 

dopoldanskem času, ker so se starši tako odločili na prvem roditeljskem sestanku v septembru 

2013. 

Ga. Neža Šabanovič Grmšek pove, da se ji zdi bolj smiselno, da so prvi sestanki pred novim 

šolskim letom že v mesecu juniju in predlaga, da bo tako tudi v bodoče. 

G. Gregor Lipec predlaga nakup diktafona za snemanje sestankov. 

Ravnateljica odgovarja, da predlog razume, vendar bomo pri nabavi avdio sredstev izhajali 

predvsem iz potreb vzgojnega procesa, šele, ko bomo te potrebe zadovoljili pa bomo 

upoštevali tudi njegovo željo. 

 

Sestanek Sveta staršev je bil zaključen ob 18.00 uri. 

 

Datum:  16.6.2014                                                                                                         

 

Zapisnikar:                                                                                        Predsednik Sveta staršev: 

Petra Bratec                                                                                       Gregor Lipec 


