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ZAPISNIK 1 SESTANKA  SVETA  STARŠEV  VRTCA  HRASTNIK, KI  JE  

POTEKAL  V ČETRTEK  DNE  11. 10. 2012  OB 17. URI V  VRTCU  HRASTNIK - 

OE DOLINCA 

 

 

PRISOTNI: - na listi podpisnikov 

                    - ravnateljica vrtca Pavlič Slavica 

                    - predsednica Sveta vrtca  Ana Učesanek 

                    - zapisnikar Petra Bratec 

 

 

Ravnateljica Slavica Pavlič prebere dnevni red na katerega prisotni niso imeli pripomb.  

DNEVNI RED: 

1. Pregled sklepov prejšnje seje 

2. Imenovanje predsednika in podpredsednika Sveta staršev 

3. Sprejem Poslovnika o delu Sveta staršev 

4. Obravnava osnutka LDN Vrtca Hrastnik za šolsko leto 2012/2013 

5. Pregled prispelih ponudb za dodatne dejavnosti 

6. Poročilo o preteklem šolskem letu 

7. Razno 

 

Člani Sveta staršev so sprejeli SKLEP: 

Sprejme se dnevni red s predlaganimi točkami. 

 

AD. 1 : Ravnateljica Slavica Pavlič je prebrala sklepe prejšnjega sestanka.  

 

SKLEP: 

 Potrdi se zapisnik seje z dne 28.3.2012 in 6.6.2012. 

 

AD. 2 :  Ravnateljica Slavica Pavlič pove, da je potrebno izvoliti predsednika in 

podpredsednika Sveta staršev. Prisotni se strinjajo, da na mestu predsednika Sveta staršev 

ostane g. Gregor Lipec, za podpredsednico pa izvolijo ga. Simono Jeraj. 

 

SKLEP:  

Sprejme se sklep , da je predsednik Sveta staršev za šolsko leto 2012/2013  g. Gregor Lipec, 

podpredsednica pa je ga. Simona Jeraj. 
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AD. 3 :  Predsednik Sveta staršev  g. Gregor Lipec je predal besedo ravnateljici, ki je 

predstavila predlog Poslovnika Sveta staršev ( predlog je priloga zapisniku). Na podan 

predlog  ni  bilo pripomb. 

 

SKLEP:  

Sprejme se predlog Poslovnika Sveta staršev. 

 

AD. 4 : G. Lipec je ponovno predal besedo ravnateljici, ki je predstavila predlog  LDN Vrtca 

Hrastnik za šolsko leto 2012/2013 (predlog je priloga zapisniku). Predstavniki Sveta staršev 

so predlagali, da se LDN za šolsko leto 2012/2013 objavi na spletni strani vrtca. 

 

SKLEP:  

Svet staršev Vrtca Hrastnik se strinja s predlogom LDN Vrtca Hrastnik za šolsko leto 

2012/2013, po sprejemu LDN za šolsko leto 2012/2013 na Svetu vrtca se le-ta objavi na 

spletni strani vrtca. 

 

AD. 5 : Ravnateljica Slavica Pavlič predstavi prispele ponudbe animatorjev in jezikovnih šol, 

ponudbe za fotografiranje otrok ter ponudbo za mali nogomet, ki so priloga zapisniku. 

 

SKLEP:  

Svet staršev Vrtca Hrastnik je za fotografiranje otrok izbral Studio Ventura. Vrtec Hrastnik se 

dogovori z izbranim ponudnikom o datumu fotografiranja in o tem obvesti vse starše preko 

centralnih oglasnih desk na enotah in preko spletne strani vrtca. 

Svet staršev Vrtca Hrastnik  se ni odločil za prispele ponudbe animatorjev in jezikovnih šol. 

Na oglasnih deskah starše pozovemo naj si na spletni starani vrtca ogledajo ponudbo za 

nogomet in vključitev otroka v dejavnost sporočijo vzgojiteljici oddelka. 

 

 

AD. 6 : Poročilo o preteklem šolskem letu je v celoti objavljeno na spletni strani vrtca. Na 

poročilo ni bilo pripomb. 

 

SKLEP:  

Sprejme se poročilo o preteklem šolskem letu. 
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AD. 7 : Pod točko razno so starši ravnateljici zastavili nekaj vprašanj: 

 Ga. Šabanovič Grmšek Neža je izpostavila vprašanje ene od mamic katere otrok je pri 

popoldanski malici jedel na blazini in ne za mizo, zmotila jo je reakcija vzgojitelja, da 

ni dovolj stolov. Ravnateljica Slavica Pavlič prizna strokovno napako in se opraviči ter 

pojasni kako je prišlo do neljubega dogodka. 

 Ga. Maja Haberl je opozorila na opažanje ene od mamic in sicer se nanaša na šolsko 

telovadnico, ki jo uporabljajo tudi otroci oddelka na OŠ. V telovadnici naj bi bili po 

mnenju mamice nevarni predmeti. Ravnateljica  pove, da bo o tem govorila s 

strokovnimi delavkami oddelka na OŠ in po potrebi obvestila vodstvo OŠ. 

 Ga. Vanjo Gianini zanima zakaj sta vhoda 1 in 2 zaklenjena, saj naj bi to otrokom v 

primeru evakuacije ogrozilo njihovo hitrejšo pot na prosto. Ravnateljica pojasni, da so 

tak predlog sprejeli na Svetu staršev in da so pri vhodu 1 in 2 v škatlici na vratih in na 

dosegu roke ključi od vrat. Gre pa predvsem za varnost otrok in kontrolo prihoda oseb 

v vrtec v času izvajanja aktivnosti. 

 Ga. Jeraj Simono in ga. Majo Haberl zanima ali bo vrtec tudi v letošnjem šolskem letu 

organiziral kakšno predavanje za starše na temo vzgojne problematike. Ravnateljica 

pove, da bo vrtec organiziral predavanje v prvi polovici leta 2013 v kolikor nam bodo 

to dopuščala finančna sredstva.  

 Ga. Katjo Ladika zanima kdaj bodo v skupini Miške pri vzgojiteljici Sandri Potušek 

dobili novo vzgojiteljico, saj je le ta na porodniškem dopustu. Ravnateljica odgovarja, 

da smo že imeli razpis za vzgojiteljico. Izbrana kandidatka je danes službo 

odpovedala, ker je dobila službo za nedoločen čas in tako bomo morali razpis 

ponoviti. 

  

 

Sestanek Sveta staršev je bil zaključen ob 18.30 uri. 

 

Datum:  15. 10. 20112                                                                                                           

 

 

 

 Zapisnikar:                                                                                        Predsednik Sveta staršev: 

Petra Bratec                                                                                       Gregor Lipec 


