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ZAPISNIK 1 SESTANKA  SVETA  STARŠEV  VRTCA  HRASTNIK, KI  JE  

POTEKAL  V PONEDELJEK  DNE  21. 10. 2013  OB 17.00 URI V  VRTCU  

HRASTNIK - OE DOLINCA 

 

PRISOTNI: - na listi podpisnikov 

                    - ravnateljica vrtca Slavica Pavlič 

                    - 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. Imenovanje predstavnika Sveta staršev v Svet vrtca 

4. Poročilo o preteklem šolskem letu 

5. Poročilo o pričetku šolskega leta 2013/2014 

6. Sprejem Poslovnika o delu Sveta staršev 

7. Obravnava predloga LDN Vrtca Hrastnik za šolsko leto 2013/2014 

8. Pregled prispelih ponudb za dodatne dejavnosti 

9. Razno 

 

Člani Sveta staršev so sprejeli SKLEP: 

Sprejme se dnevni red s predlaganima točkama. 

 

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

Ravnateljica Slavica Pavlič pove, da otroci niso obiskali OE Sonček pred pričetkom 

adaptacije zato, ker je bilo v mesecu juniju prevroče, da bi otroke vodili na enoto, kljub temu 

so se otroci dobro prilagodili v novem okolju. Ravnateljica starše ponovno pozove, da v 

primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni to povedo vrtcu. 

 

SKLEP: 

 Potrdi se zapisnik seje z dne 10.6.2013. 

 

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. Sandro Potušek. 
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SKLEP:  

Sprejme se sklep, da je predsednik Sveta staršev za šolsko leto 2013/2014  g. Gregor Lipec, 

podpredsednica pa je ga. Sandra Potušek. 

 

AD. 3 : Potrebno je imenovati predstavnika Sveta staršev v Svet vrtca. Svet vrtca se sestaja ob 

7.00 uri zjutraj, 2 – 3 krat letno. Namesto ga. Smajlagić Ide, ki se je preselila v Lukovico in 

otroke vpisala v vrtec Zagorje se imenuje ga. Anja Drgan Lazar. 

 

SKLEP:  

Sprejme se sklep, da je  predstavnica Sveta staršev za Svet vrtca pa ga. Anja Drgan Lazar. 

 

AD. 4 :  Ravnateljica je podala Poročilo o preteklem šolskem letu, ki bo v celoti objavljeno na 

spletni strani vrtca. Na poročilo ni bilo pripomb. 

 

SKLEP:  

Sprejme se Poročilo o preteklem šolskem letu. 

 

AD. 5 : Ravnateljica je podala Poročilo o že izvedenih dejavnostih v šolskem letu 2013/2014. 

Poročilo je priloga zapisniku. 

Staršem je povedala, da ji je žal, da se je izobraževanja za starše, ki je bilo dne 17.10.2013 v 

prostorih vrtca, udeležilo izjemno malo staršev, saj je dr. Zalokar Divjak strokovnjakinja z 

dolgoletnimi izkušnjami, pomaga odpravljati marsikatere dvome o vzgojnih problemih 

(neješčnost, nespečnost, …). 

Ravnateljica Slavica Pavlič pojasni potek adaptacije, ki se trenutno odvija na zadnji strani 

vrtca in tako ne predstavlja nobene nevarnosti za otroke. Smo namreč v fazi gradnje 

večnamenskega prostora in energetske sanacije. V mesecu aprilu 2014 pa se bo adaptacija 

nadaljevala v igralnicah in bomo morali otroke II. starostnega obdobja prestaviti v ta 

večnamenski prostor oz. na OŠ. V mesecu juliju in avgustu 2014 pa bodo otroci zopet na OE 

Sonček.  

 

SKLEP:  

Sprejme se Poročilo o pričetku šolskega leta 2013/2014. 
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 AD. 6:  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. 7 : G. Lipec je ponovno predal besedo ravnateljici, ki je predstavila predlog  LDN Vrtca 

Hrastnik za šolsko leto 2013/2014 (predlog je priloga zapisniku).  

 

SKLEP:  

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

2013/2014, po sprejemu LDN za šolsko leto 2013/2014 na Svetu vrtca se le-ta objavi na 

spletni strani vrtca. 

 

AD. 8 : Ravnateljica Slavica Pavlič predstavi prispele ponudbe animatorjev in  ponudbe za 

fotografiranje otrok, ki so priloga zapisniku. 

 

SKLEP:  

Svet staršev Vrtca Hrastnik je za fotografiranje otrok izbral Studio Ventura. Na predlog 

staršev, bomo Studio Ventura povprašali ali je možno naročiti le določeno velikost slike. 

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. Starši 

izrazijo željo, da bi bilo slikanje v kasnejšem času. Ravnateljica pove, da se bo dogovorila za 

fotografiranje po počitnicah. 

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

 

AD. 9 : Pod točko razno so starši ravnateljici zastavili nekaj vprašanj: 

 G. Gregor Lipec pove, da je bil s strani starša obveščen, da naj bi bilo v začetku 

septembra po vrtcu vonjati lepilo in ga zanima ali imajo materiali in lepila ustrezen 

certifikat, da niso škodljive zdravju. Ravnateljica Slavica Pavlič odgovarja, da so za 

ves material ustrezni certifikati in najmanj 1x tedensko je izveden nadzor nad 

izvajanjem del s strani IBT Trbovlje. Z izvajalcem imamo dogovorjeno, da v času 
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kosila in ko gredo otroci spat, to je od 11.00 do 13.30 ne izvajajo dela, ki povzročajo 

hrup. 

 Ga. Simona Kavzar izpostavi problem parkirnih mest na OŠ in zapornico, ki je vedno 

zaprta. Ravnateljica odgovarja, da na to žal nima vpliva, saj je problem s parkirnimi 

mesti povsod, sploh pa ob določenih urah, ko je povečan prihod otrok. Glede zapore 

na OŠ pa pove, da ima OŠ sklep o zapori in da zapora predstavlja varnost otrok in 

šolarjev. 

 g. Gregor Lipec vpraša zakaj otroci v vrtcu nimajo rumenih rutic tako kot prvošolčki. 

Ravnateljica pove, da imajo otroci rutice in odsevnike le ko gredo na sprehod in da 

smo te rutke dobili v darilo. Sveta za preventivo in varstvo v cestnem prometu bomo 

pisno zaprosili, če nam lahko vsako leto podarijo rutke. 

 Ga. Lucija Dornik zanima koliko morajo biti stari otroci, da gredo lahko na OE Lučka. 

Ravnateljica odgovarja, da v letošnjem šolskem letu nimamo kombiniranih oddelkov, 

ker je bilo premalo vpisanih otrok in da so otroci na OE Lučka stari od 3-eh let naprej. 

 Ga. Lucija Dornik vpraša ali je možno na OE Lučka postaviti več igral. Ravnateljica 

odgovarja, da je igrišče na OE Lučka premajhno za dodatna igrala, saj tako otroci nebi 

imeli dovolj prostora za gibanje in varno igro. 

 Ga. Katarina Tomič pove, da je bila opozorjena, da otroci na OE Sonček v času, ko so 

zunaj na igrišču nimajo dovolj vodene igre. Ravnateljica odgovarja, da so otroci skozi 

celoten čas bivanja v vrtcu vključeni v različne dejavnosti in igre, ki pa potekajo po 

skupinah zaradi samega vodenja in motivacije otrok, da le ti ne čakajo na vrsto, prav 

tako pa otroci potrebujejo tudi svoj čas, da se sprostijo in prosto tekajo po igrišču. 

 

 

Sestanek Sveta staršev je bil zaključen ob 18.20 uri. 

 

Datum:  22. 10. 20113                                                                                                           

 

 

 

 Zapisnikar:                                                                                        Predsednik Sveta staršev: 

Petra Bratec                                                                                       Gregor Lipec 


