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ZAPISNIK 3. SESTANKA  SVETA  STARŠEV  VRTCA  HRASTNIK, KI  JE  

POTEKAL  V SREDO  DNE  22. 3. 2016  OB 17.00 URI V  VRTCU  HRASTNIK - OE 

DOLINCA 

 

PRISOTNI: -  9/15 članov Sveta staršev 

                    - 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. Polona Dolanc Vidovič ob 17.30 uri 

3.2. Predstavitev ga. Nataša Kmet ob 18.00 uri 

3.3. Predstavitev preostalih kandidatk na njihovo željo (ga. Mateja Funkl, ga. Maja 

Petan, ga. Barbara Vodeb) od 18.30 ure naprej  

(namen točke 3.3 – dopolnitev že izvedene predstavitve posamezne kandidatke pri 

prejšnjem razpisu, na željo kandidatke osebno) 

4. Oblikovanje mnenja o ustreznosti kandidatk za delovno mesto ravnatelja 

5. Volitve predstavnikov Sveta staršev v Svetu vrtca za mandatno obdobje 2016-2020 

6. Razno  

 
 

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

imeli pripomb.  

 

Člani Sveta staršev so sprejeli SKLEP: 

Sprejme se dnevni red s predlaganimi točkami. 

 

AD. 1  

Gregor Lipec prebere sklepe prejšnjega sestanka.   

 

SKLEP: 

 Potrdi se zapisnik prejšnje seje. 

 

AD. 2 :   

Predstavniki  Sveta staršev prediskutirajo vloge kandidatk in se odločijo, da kandidatkam 

postavijo ista vprašanja kot na zadnji predstavitvi. Obema kandidatkama bodo zastavljena ista 
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vprašanja, Mateji Funkl, ki se bo predstavila ponovno pa se vprašanja postavijo po koncu 

predstavitve v primeru v kolikor bo to potrebno. 

 

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 :  

Prva se predstavi kandidatka Polona Dolanc Vidovič. 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? 

Povedala je, da je najprej potrebno dobiti sliko stanja v vrtcu tako na kadrovskem, 

materialnem kot tudi na finančnem področju. Glede na to, da se bliža konec šolskega leta in 

da bo v pripravi Letni delovni načrt za naslednje šolsko leto, je potrebno takoj opravit 

razgovore z zaposlenimi glede njihovih interesov in pripravljenosti za vključitev v določene 

dejavnosti s katerimi bodo obogatili  dogajanje v vrtcu. Takoj bi začela  aktivno iskati 

mobilnega logopeda, tu gre za dogovor z ustanoviteljem, ki mora zagotoviti določena 

finančna sredstva ter dogovor s šolami, ki mobilnega logopeda imajo. Potreben je tudi 

pogovor s starši, kakšne so njihove želje in pričakovanja o vključevanju v vrtec ter kakšne 

nadstandardne dejavnosti si želijo.  

- Kakšen je bil vaš motiv za prijavo na delovno mesto ravnatelja? 
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Meni, da je to nov življenjski izziv, želja po dvigu kakovosti dela v vrtcu in delo na 

prepoznavnosti vrtca v domači in širši okolici ter vpeljevati obogatitvene dejavnosti, ki bi 

vrtec naredile prepoznaven. 

 

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

Izjavila je, da si želi prijazen vrtec do vseh udeležencev v vzgojnem procesu, kjer so bodo 

upoštevali individualne različnosti otrok, spremljanje otrokovega napredka v obliki portfelja 

otroka, vrtec obogaten z dejavnostmi in prepoznavnost v domači in širši okolici.   

 

- Problematika plačljivih interesnih dejavnosti. 

Meni, da gre  za minimalni vložek, če gre za predstavo, ki je v dopoldanskem času in je 

plačljiva in je cca 2 evra na otroka. Obogatitvene dejavnosti bi morale biti za otroke 

brezplačne in namen teh dejavnosti je, da se jih lahko udeležijo vsi. Bistvo je, da se dogajajo v 

dopoldanskem času, ker marsikateri starš otroka popoldne ne more pripeljati nazaj v vrtec.  S 

temi dejavnostmi razvijamo otrokova močna področja in ga  v tisto dejavnost kjer vidimo 

njegov potencial tudi vključimo.   

 

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

Odgovor je bil podan v sami predstavitvi kandidatke.  

 

- Na kakšen način boste izvajali obveščanje staršev? 

Meni, da je najboljši način, ki se je pokazal tudi v praksi je e-obveščanje, za kar pa je 

potrebna ustrezna tehnologija. Tu ima vrtec pomanjkanje, zato bi določena sredstva namenila 

tehnološki opremi, do takrat pa bi obveščanje potekalo preko spletne strani vrtca, oglasnih 

desk in kotička za starše ter neposrednega stika.   

 

- Na kakšen način si predstavljate sodelovanje z občino? 

Meni da je sodelovanje z občino  že sedaj na dobrem nivoju, kar si želi ohranit naprej. Naloga 

vrtca je da pripravi program aktivnosti in jih argumentira.  Sploh v primeru finančne podpore. 

Na občini se vsekakor zavedajo pomena predšolske vzgoje in s pravimi pristopi so 

pripravljeni financirati tudi določene aktivnosti v vrtcu, seveda je pa vse stvar pogovora in 

dogovora.  
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- Kako boste zagotovili  bolj zdravo prehrano v vrtcu? 

Smernice zdrave prehrane so podane s strani ministrstva in na nas je, da jim sledimo. Uporaba 

ekoloških živil,  izdelkov lokalnih proizvajalcev. Bistvenega pomena je tudi ustrezno 

strokovno izobraževanje kadra v kuhinji. Želela bi vpeljati sadno zelenjavni kotiček v kolikor 

bi to dopuščale finance. Za otroke v dopoldanskem času ter v dogovoru s starši pa bi uvedla 

en dan brezmesnih jedi  s čimer se moraj starši strinjati. Praksa v šoli je zeleni ponedeljek, ki 

so ga otroci zelo dobro sprejeli.  

 

- Kako zagotoviti izvajanje vizije skupaj z zaposlenimi? 

Meni, de se vizija  oblikuje skupaj za zaposlenimi, zato je prav, da cilje, ki si jih zastavimo vsi 

sledimo. Ravnateljeva naloga  je, da nadzoruje ali se ti cilji dosegajo, izvajajo in ali se jim 

sledi.  

 

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

Pravi, da je vsak drugačen na svoj način, sama je zelo komunikativna, ima dobre 

organizacijske sposobnosti, ogromno izkušenj iz različnih področjih dela, vsa leta je dobro 

sodelovala tako z vodstvom kot tudi s starši, konfliktne situacije rešuje na način 

medsebojnega spoštovanja in razumevanja. 

 

 

Druga se predstavi kandidatka Nataša Kmet. 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? 

Meni, da se mora najprej seznaniti kako poteka pedagoško delo, kako poteka komunikacija s 

starši in obveščanje, katere so popoldanske aktivnosti, ki so plačljive oz. niso. Prva  

sprememba bo boljše sodelovanje s straši, da so odnosi odprti in ustrezna oprema enot vrtca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

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

Pove, da je prišla do točke, ko pri svojem delu vse opravlja rutinsko, zato si želi novih 

izzivov, prav tako ji veliko pomeni bližina delovnega mesta. S svojimi izkušnjami lahko 

veliko prispeva k razvoju vrtca.  
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- Vaša vizija ob koncu mandata oz. čet 5 let. 

Njena vizija je povezan kolektiv, obogatitev dejavnosti, doseganje ciljev, zadovoljstvo 

zaposlenih, staršev in otrok. 

 

- Problematika plačljivih interesnih dejavnosti. 

Meni, da ravnatelj motivira zaposlene, da ponudijo in izkoristijo svoje sposobnosti. Potrebno 

je opraviti analizo stroškov, da se lahko vidi, kaj je možno financirati iz lastnih sredstev. Na 

željo staršev po nadstandardnih dejavnostih, pa je potrebno poiskati ljudi, ki so usposobljeni 

za izvajanje določene dejavnost, imajo certifikat, kar pa je posledično tudi plačljivo.  Še 

vedno pa obstajajo donatorske možnosti.  

 

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

Pove, da morajo biti starši aktivni pri vključevanju v vrtec, s svojimi predlogi lahko vplivajo 

na izvedbo kakšnih dejavnosti, vključevanje staršev v aktivnosti. starši lahko v vrtcu 

predstavijo svoje spretnosti in znanja, otroke spremljajo na kakšne dogodke, sodelujejo na 

popoldanskih aktivnostih. Staršem bi ponudila delavnice za starše, organizirala bi predavanja.  

 

- Na kakšen način si predstavljate sodelovanje z občino? 

Prepričana je, da morata biti občina in vrtec v čim boljših odnosih, pri doseganju zahtev je 

potrebno biti vztrajen in imeti pripravljen dober načrt z jasnimi argumenti. Vključevanje 

predstavnikov ustanovitelja v dejavnosti vrtca, da so seznanjeni z dogajanjem in stanjem v 

vrtcu. 

 

- Kako boste zagotovili  bolj zdravo prehrano v vrtcu? 

Trudila se bo za pridobitev ustreznih jedilnikov in organizatorja prehrane. Kuharji se moraj 

naučiti priprave zdrave prehrane, brez konzervansov, s svežo zelenjavo.  

 

- Kako zagotoviti izvajanje vizije skupaj z zaposlenimi? 

Meni, da vizija vedno nastane s sodelovanjem vseh zaposlenih, zato si želi v prvi vrsti 

spoznati, česa je kolektiv zmožen. Oblikovala bi skupino strokovnih delavcev, ki bi raziskala 

kakšna bo vizija, kaj se da prilagoditi in popraviti. Tu gre za vsakoletno načrtovanje. 
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- V čem menite, da ste drugačni in s čim nas lahko prepričate? 

Meni, da je sposobna in pripravljena na to funkcijo, je zelo odprte narave, neustrašna. Zaveda 

se, da je delo ravnatelja zelo odgovorno in zahtevno, ker je optimistična in vztrajna verjame, 

da bi bila kos nalogi. 

Tretja se predstavi kandidatka Mateja Funkl, ki v svoji predstavitvi pove nekaj novosti in 

sicer: 

- pridobila je naziv svetovalka; 

- 6.6.2016 ima ravnateljski izpit; 

- uvedla bi šolo za starše in v času predavanja zagotovila brezplačno varstvo otrok za 

starše, ki bi se udeležili predavanja 

 

Tako se je predstavitev kandidatk zaključila.   

 

 

AD. 4 :  

Svet staršev se je seznanil s predstavitvijo dveh kandidatk in dopolnjeno predstavitvijo ene 

kandidatke za delovno mesto ravnatelja Vrtca Hrastnik.  

Na podlagi javnega glasovanja so kandidatke prejele naslednje število glasov:  Mateja Funkl 8 

od 9,  Polona Dolanc Vidovič7 od 9, Nataša Kmet 1 od 9, Maja Petan in Barbara Vodeb pa 0 

glasov.    

 

SKLEP:  

Kandidatki Mateja Funkl in Polana Dolanc Vidovič prejmeta pozitivno mnenje , ker sta 

prepričali s svojo vizijo, energičnostjo in idejami o spremembah.  

 

Mnenje se pošlje Svetu vrtca.  

 

 

AD. 5  

Točka 5 se prestavi na naslednjo sejo.  

 

 

AD. 6 

Urška Senčar Hočevar na pobudo staršev predlaga, da se v vrtcu in na vseh enotah vrtca uredi 

plakat s slikami vseh zaposlenih in se ga opremi z imeni in priimki, funkcijo in skupino v 



 7 

kateri se vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja nahajata. Ta plakat naj bi bil obešen na vidnem 

mestu, da ga vsi starši, predvsem pa starši novincev lahko vidijo. 

 

 

 

SKLEP: 

Predlog se v obravnavo pošlje Svetu vrtca na naslednjo sejo. 

 

Sestanek Sveta staršev je bil zaključen ob 20.10 uri. 

 

Datum:  22.3.2016                                                                                                          

 

 

 Zapisnikar:                                                                                        Predsednik Sveta staršev: 

Petra Bratec                                                                                       Gregor Lipec 


