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ZAPISNIK 8 SESTANKA  SVETA  STARŠEV  VRTCA  HRASTNIK, KI  JE  

POTEKAL  V PONEDELJEK  DNE  10. 6. 2013  OB 17. URI V  VRTCU  HRASTNIK - 

OE DOLINCA 

PRISOTNI: - na listi podpisnikov 

                    - ravnateljica vrtca Pavlič Slavica 

                    - predsednica Sveta vrtca  Ana Učesanek 

         - pomočnica vzgojiteljice Romana Vajdič 

                    - zapisnikar Petra Bratec 

 

Predsednik Sveta staršev g. Gregor Lipec  prebere dnevni red na katerega prisotni niso imeli 

pripomb.  

DNEVNI RED: 

1. Pregled sklepov prejšnje seje 

2. Obravnava  Predloga Publikacijo za šolsko leto 2013/2014 

3. Poročilo o delu vrtca v šolskem letu 2012/2013 

4. Tekoče zadeve 

 

Člani Sveta staršev so sprejeli SKLEP: 

Sprejme se dnevni red s predlaganimi točkami. 

 

AD. 1 : Predsednik Sveta staršev g. Gregor Lipec  je prebral sklepe prejšnjega sestanka.  

Ravnateljica Slavica Pavlič pove, da je opozorila ravnateljico OŠ Hrastnik o pomankljivostih 

v telovadnici in odgovarja, da so  skupaj z hišnikom, ki je zaposlen na OŠ pomankljivosti 

odpravili. Glede vprašanja, ki se je navezoval na zaposlitev nove vzgojiteljice za čas 

nadomeščanja porodniške v skupini Miške na OE Lučka, ravnateljica pove, da smo s 

1.11.2012 zaposlili ga. Vanjo Gianini, ki je ustrezala vsem razpisnim pogojem. 

SKLEP: 

 Potrdi se zapisnik seje z dne 11.10.2012. 

 

AD. 2 :  Predsednik Sveta staršev g. Gregor Lipec  preda besedo ravnateljici Slavici Pavlič, ki 

pove, da je na sestanek povabila pomočnico vzgojiteljice ga. Romano Vajdič, ki bo 

predstavila dejavnost, ki bi se izvajala 1x mesečno in bi bila za vse otroke vrtca brezplačna. 

Predlog dejavnosti je priloga zapisniku. 
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Starši so bili nad dejavnostjo navdušeni in predlagajo da se doda Predlogu Publikacije za 

šolsko leto 2013/2014. 

SKLEP:  

Potrdi se Predlog publikacije s pripisom dejavnosti Bralna pismenost otrok. 

 

AD. 3 :  Predsednik Sveta staršev  g. Gregor Lipec je predal besedo ravnateljici, ki je 

predstavila Poročilo o delu vrtca v šolskem letu 2012/2013. Poročilo je priloga zapisniku. Na  

Poročilo o delu vrtca v šolskem letu 2012/2013 ni bilo pripomb. 

Ga. Šabanovič Grmšek Nežo zanima ali se bo dogodek Gibanje treh generacij, ki je zaradi 

slabega vremena odpadel prestavil na kakšen drug dan. Ravnateljica odgovarja, da je to 

vseslovenski dogodek,ki se odvija le na že prej določen datum in ga žal ne moremo prestaviti.   

Ga. Šabanovič Grmšek Neža bi želela, da otroci I. starostnega obdobja večkrat odidejo na 

sprehod zunaj vrtca. Ravnateljica pove, da je to težje izvedljivo tako zaradi strokovnega 

kadra, ki ga največkrat ni dovolj, kot tudi zaradi same lokacije vrtca, ki je ob cesti.  

Ga. Šabanovič Grmšek predlaga, da bi se sprehodov lahko udeležili tudi starši, s čimer se 

ravnateljica strinja. 

SKLEP:  

Potrdi se Poročilo o delu vrtca v šolskem letu 2012/2013 . 

 

AD. 4 : Ravnateljica Slavica Pavlič pove, da bo s 1.7.2013 začela potekati adaptacija OE 

Dolinca, zato bodo otroci v mesecu juliju in avgustu premeščeni na OE Sonček. V primeru, da 

adaptacije ne bo, bodo starši obveščeni katera enota bo poslovala v času šolskih počitnic. 

Ga. Šabanovič Grmšek Neža  predlaga, da bi otoke v mesecu juniju peljali na OE Sonček, da 

se seznanijo z okolico in vrtcem, ki ga bodo v primeru adaptacije obiskovali. 

Ravnateljica se s predlogom strinja in pove, da bomo organizirali vsaj en obisk otrok, 

predvsem iz I. starostnega obdobja, da obiščejo OE Sonček. 

Ga. Katja Ladika predlaga, da bi se starše opozorilo naj ob sporočanju otrokove odsotnosti 

sporočijo tudi kakšno bolezen ima otrok, posebno v primerih, ko gre za nalezljivo bolezen. 

 

Sestanek Sveta staršev je bil zaključen ob 18.30 uri. 

Datum:  12. 6. 2013  

                                                                                           

 Zapisnikar:                                                                                        Predsednik Sveta staršev: 

Petra Bratec                                                                                       Gregor Lipec 


