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ZAPISNIK 1. SESTANKA  SVETA  STARŠEV  VRTCA  HRASTNIK, KI  JE  

POTEKAL  V ČETRTEK  DNE  20. 10. 2016  OB 17.00 URI V  PROSTORIH OE 

DOLINCA 

 

PRISOTNI: - na listi podpisnikov 

                    - ravnateljica Vrtca Hrastnik Maja Petan 

                    - predsednica Sveta Vrtca Hrastnik  Urška Mastnak 

                    - zapisnikar Damjana Bezgovšek 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  

- Saša Pajnkihar 

- Urška Senčar Hočevar 

- Aleksej Vidovic 

                                               

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled sklepov prejšnje seje z dne 19.5.2016  

2. Naloge Sveta staršev 

3. Imenovanje predsednika in podpredsednika Sveta staršev 

4. Obravnava in sprejem Poslovnika Sveta staršev 

5. Poročilo o preteklem šolskem letu 2015/16 

6. Poročilo o pričetku šolskega leta 2016/17 

7. Obravnava osnutka LDN Vrtca Hrastnik za šolsko leto 2016/17 

8. Pregled prispelih ponudb za dodatne aktivnosti v vrtcu 

9. Razno 

 
 

Ravnateljica Maja Petan pozdravi prisotne, prebere predstavnike Sveta staršev po posameznih 

oddelkih in prebere dnevni red, na katerega prisotni niso imeli pripomb.  

 

SKLEP: 

Verificirani so mandati članov Sveta staršev.  

Sprejme se dnevni red v predlagani obliki. 
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AD. 1 : Ravnateljica je prebrala sklepe prejšnjega sestanka.  

 

SKLEP: 

 Potrdi se zapisnik zadnje seje z dne 19.5.2016. 

 

AD. 2 :  Predstavniki so opise nalog Sveta staršev prejeli po pošti skupaj z vabilom na 

sestanek.  Dokument z opisom nalog je priloga zapisniku. 

 

AD. 3 : Ravnateljica  pove, da je potrebno izvoliti predsednika in podpredsednika Sveta 

staršev, saj je mandat v tem organu le 1 leto. Prisotni izvolijo za predsednico Sveta staršev ga. 

Dijano Možina Zupanc, za podpredsednika pa izvolijo g. Damjana Pap.  

 

SKLEP:  

Predsednica Sveta staršev za šolsko leto 2016/2017  je ga. Dijana Možina Zupanc, 

podpredsednik pa je g.  Damjan Pap. 

 

AD. 4 : Predsednica Sveta staršev  ga. Dijana Možina Zupanc je prevzela vodenje sestanka in 

dala v obravnavo predlog Poslovnika Sveta staršev, ki je objavljen tudi na spletu. Na predlog 

Poslovnika ni bilo pripomb. Predlog je priloga zapisniku. 

 

SKLEP:  

Soglasno se sprejme Poslovnik Sveta staršev za šolsko leto 2016/17.  

 

AD. 5 : Predsednica Sveta je pri tej točki dala besedo ravnateljici, ki  je podala Poročilo o 

preteklem šolskem letu, ki ga je pripravila njena predhodnica Slavica Pavlič. Ravnateljica na 

kratko predstavi tudi poročilo evalvacije, ker le-to v prejšnjem šolskem letu ni bilo 

predstavljeno. Na poročilo ni bilo pripomb.  Poročilo je priloga zapisniku. 

 

SKLEP:  

Sprejme se Poročilo o  delu vrtca v  šolskem letu 2015/2016. 

 

 AD. 6:  Predsednica Sveta je predala besedo ravnateljici, ki je navedla dejavnosti, ki so že 

bile izvedene v tem šolskem letu. Ravnateljica pove, da je izlet Simbioza, na žalost, zaradi 
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dežja odpadel. Prisotni se strinjajo, da je bila dejavnost Kekčeva dežela uspešna. Poročilo bo  

priloga zapisniku. 

 

SKLEP:  

Potrdi se Poročilo o začetku šolskega leta 2016/17. 

 

AD. 7 :  Predsednica Sveta je ponovno predala besedo ravnateljici, ki je predstavila predlog  

LDN Vrtca Hrastnik za šolsko leto 2016/17 (predlog je priloga zapisniku). Pove, da so v LDN 

napake, ki pa se bodo odpravile.   

 

SKLEP:  

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

2016/2017 z omenjenimi popravki. Predlog LDN s popravki je priloga zapisniku. 

 

AD. 8 : Ravnateljica predstavi prispele ponudbe animatorjev in  tri ponudbe za fotografiranje 

otrok, in sicer Studio Ventura, Foto Asja ter Nataša Medvešek (vse ponudbe so priloga 

zapisniku). 

Prisotni povedo, da veliko staršev v lanskem letu ni bilo zadovoljnih s Foto Asja. Starši so se 

po pregledu prispelih ponudb odločili, da se za fotografiranje otrok izbere Studio Ventura. 

Starši so se odločili, da se fotografiranje izvede v spomladanskem času v mesecu marcu. 

Ravnateljica pove, da je glede ponudbe angleškega tečaja kontaktirala go. Lidijo Šober 

(ACTILINGUA), ki je dejavnost izvajala v preteklem šolskem letu, vendar izvajalka zaradi 

bolezni, programa letos ne more izvajati. Staršem na OE Šola se predstavi problematika glede 

tečaja angleščine v letošnjem šolskem letu. 

              

SKLEP:  

Svet staršev Vrtca Hrastnik je izbral ponudbo za fotografiranje otrok: Studio Ventura. 

Fotografiranje se izvede v spomladanskem času v mesecu marcu. Vrtec Hrastnik se dogovori 

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

desk na enotah.  

Svet staršev Vrtca Hrastnik  se je odločil, da  ponudbe animatorjev ne sprejme. V zvezi s tem, 

se podpre lokalnega ponudnika (KRC), ki organizira ABONMA za otroke. 
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AD. 9 : Pod točko razno so starši ravnateljici zastavili nekaj vprašanj: 

- Ravnateljica povabi starše k zbiranju starega papirja, akcija bo potekala celo šolsko 

leto, zbrani denar bo namenjen otrokom vrtca za nakup novih igrač in igral. Prav tako 

je dobrodošlo zbiranje zamaškov.  

- Ravnateljica pove, da je spletna stran Vrtca Hrastnik v prenovi. 

- Ga. Martina Senčar in ga. Dijana Možina Zupanc predlagata, da bi se vsa obvestila 

poenotila in izvajala preko e-pošte. Ravnateljica pove, da so vsi roditeljski sestanki, 

prireditve, interesne dejavnosti objavljene na spletni strani. Doda še, da se glede 

pošiljanja obvestil za dejavnosti posameznih oddelkov po e-pošti morajo starši sami 

dogovoriti z vzgojiteljicami, kar je bilo že storjeno v posameznih oddelkih na 

roditeljskih sestankih.  

- G. Damjana Pap zanima zakaj je med počitnicami OE Lučka na Dolu pri Hrastniku 

zaprta. Ravnateljica pove, da v kolikor bi bilo prijavljenih vsaj 24 otrok, bi bila OE 

Lučka odprta, sicer ni rentabilno. Otroci, ki potrebujejo varstvo se lahko vključijo v 

oddelek na OE Dolinca. Z zaprtjem enot, kjer je premajhno število prijavljenih otrok 

omogočimo zaposlenim vrtca, da koristijo letni dopust.  

- Ga. Urška Mastnak je podrobneje prestavila idejo za sodelovanje s starši v mesecu 

decembru. Z vlakom se bodo odpeljali v Ljubljano, kjer si bodo otroci v Lutkovnem 

gledališču ogledali prestavo (približno 30 minut). Otroke II. starostnega obdobja bodo 

v gledališču prevzeli pedagoški delavci, medtem ko si bodo otroci I. starostnega 

obdobja predstavo ogledali skupaj s starši. Po ogledu prestave, starši prevzamejo svoje 

otroke in se po želji lahko ogledajo praznično okrašeno Ljubljano. Ideja je bila staršem 

že predstavljena na roditeljskih sestankih in je bila dobro sprejeta ter podprta tudi s 

strani Sveta staršev. 

- Ravnateljica pove, da je dobila pohvale dveh mamic iz kombiniranega oddelka OE 

Sonček, češ da se otroka zelo dobro počutita, pohvalili sta delo pedagoških delavk. 

Pravi, da so pohvale dobrodošle, prav tako pa tudi kritike, saj se na podlagi le-teh 

lahko izboljšamo oz. morebitne napake odpravimo.  

- Ga. Martina Senčar predlaga, da bi bilo dobrodošlo, da bi fotografije bile skupaj z 

imeni vzgojiteljic izobešene pri vhodu v Vrtec, tako bi vsak starš prepoznal 

vzgojiteljico po imenih in po obrazu. Ravnateljica odgovarja, da v začetku šolskega 

leta res še ne morejo poznati vseh. Do konca šolskega leta pa jih bodo zagotovo. 



 5 

- Ob koncu sestanka se ravnateljica zahvali vsem prisotnim za obisk, v želji po 

uspešnem, aktivnem in konstruktivnem sodelovanju tudi v bodoče. Starši so se 

strinjali, da je bil konstruktiven in pozitivno naravnan že naš prvi sestanek. 

 

SKLEP: 

Svet staršev se je soglasno odločil, da se lahko v bodoče gradivo in vabila na sestanke Sveta 

staršev pošilja preko e-pošte. V ta namen so vsi prisotni posredovali e-naslove. E-naslovi so 

priloga zapisniku. 

 

 

Sestanek Sveta staršev je bil zaključen ob 18.40 uri. 

 

Datum:  20.10.2016 

 

 

Zapisnikar:                                                                                        Predsednica Sveta staršev: 

Damjana Bezgovšek                                                                         Dijana Možina Zupanc 


