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ZAPISNIK 7. SESTANKA  SVETA  STARŠEV  VRTCA  HRASTNIK, KI  JE  

POTEKAL  V SREDO  DNE  6. 6. 2012  OB 17. URI V  VRTCU  HRASTNIK - OE 

DOLINCA 

PRISOTNI: - na listi podpisnikov 

                    - ravnateljica vrtca Pavlič Slavica 

                    - predsednica Sveta vrtca  Jenko Ivica 

                    - 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. Obravnava  Predloga Publikacijo za šolsko leto 2012/2013 

3. Poročilo o delu vrtca v šolskem letu 2011/2012 

4. Tekoče zadeve 

 

 

Člani Sveta staršev so sprejeli SKLEP: 

Sprejme se dnevni red s predlaganimi točkami. 

 

AD. 1 : G. Lipec je prebral sklepe prejšnjega sestanka.  

Ravnateljica pove, da  je streha nad igralnico na OE Dolinca, ki je puščala, že sanirana. 

Sanacijo je naročila občina, ki nas je obvestila, da je bil razpis za evropska sredstva objavljen 

konec meseca maja in da so se nanj  tudi prijavili, vendar sanacija vrtca ne bo mogoča letos 

ampak med poletnimi počitnicami 2013 in 2014, ker vrtec nima prostora, kamor bi med 

šolskim letom prestavil otroke OE Dolinca. 

SKLEP: 

 Potrdi se zapisnik seje z dne 28.3.2012. 

 

AD. 2 :  Predsednik Sveta staršev  Lipec Gregor pove, da je v Predlogu Publikacije za šolsko 

leto 2012/2013 vpisana dodatne interesna dejavnost, katero so predlagali na prejšnji seji in 

sicer Zumba za otroke, hkrati pa opozori na spremembo delovnega časa OE Dolinca iz 5.00, 

se odpiralni čas za šolsko leto 2012/2013 prestavi na 5.15.  

Ravnateljica Slavica Pavlič pove, da je do spremembe odpiralnega časa prišlo zato, ker je 

glede na vpisne liste le vsake 5-6 tednov prišel v vrtec en otrok, ki rabi varstvo ob 5.00. 

Seveda bomo takrat, ko bo ta otrok potreboval varstvo od 5.00 zjutraj vrtec odprli. Prav tako 
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je v Predlogu sprememba glede plačila vrtca in sicer prejšnja Vloga za znižano plačilo vrtca 

se sedaj imenuje Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. V Predlogu prav tako ni 

navedeno plačilo za drugega in vsakega nadaljnjega otroka, ki sedaj znaša 30 % plačila 

staršev za drugega otroka, saj še takrat ni bil sprejet Zakon za uravnoteženje javnih financ 

(ZUJF). 

SKLEP:  

Starši so se strinjali s Predlogom Publikacije za šolsko leto 2012/2013 s pripisom novosti za 

plačilo vrtca po Zakonu za uravnoteženje javnih financ in se z njim strinjajo. 

 

AD. 3 : G. Lipec preda besedo ravnateljici, ki predstavi Poročilo o dejavnostih v šolskem letu 

2011/2012, Poročilo je priloga zapisniku. Hkrati doda, da se je z Zdravstvenim domom 

dogovorila za ogled, reševalnega vozila na igrišču  OE Dolinca. Ravnateljica izpostavi , da se 

starši zelo malo udeležujejo dejavnosti, kljub temu da se vsaka dejavnost objavi vsaj en teden 

prej na oglasni deski oz. na spletni strani vrtca. Starši so menili, da je nabor izvedenih 

dejavnosti pester, vendar ostaja dejstvo da se nekaterim staršem, ki se v celoti niti ne 

seznanijo z dogajanjem v vrtcu, niti se dejavnosti ne udeležujejo, morda res zdi kot da se 

dogaja premalo raznovrstnih, otrokom primernih dejavnosti. 

SKLEP:  

Starši so bili seznanjeni z Poročilom dejavnosti v šolskem letu 2011/2012. 

 

AD. 4 : Na predlog ga. Kumar Zdolc Sabine, da naj bi se zapisniki Sveta staršev objavil na 

spletni strani vrtca, so se vsi prisotni strinjali. Ravnateljica se bo o izvedbi objavljanja na 

spletu dogovorila z računalničarjem.         

 

SKLEP:  

Zapisnik se po podpisu predsednika Sveta vrtca g. Lipec Gregorja objavi na spletni strani 

vrtca, potem ko bo računalničar oblikoval vstopno stran vrtca.  

 

Sestanek Sveta staršev je bil zaključen ob 18.30 uri. 

 

Datum:  7.6.2012                                                                                                          

 

Zapisnikar:                                                                                        Predsednik Sveta staršev: 

Petra Bratec                                                                                       Gregor Lipec 


